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SayınRektörüm,

Ahi Yeterliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı (AYDEP), Kırşehiı Ahi Ewan Üniversitesi tarafından iiniversite
Sektör işbirliği çerçevesinde 2017 yıl.ında sağlık alanı dışındaki programlar için geliştirdiği bir tasanmdır. 2018 yılında

Eğitim Fakiiltemizde pilot uygulaması başlatılan ve iki yıl uygularıan AYDEP 2020 yıl,ında ttim programlarda yay1n
olarak kullanılmaya başlamıştır.

AYDEB Ytikseköğretim kurumlarında eğitim ve öğrctim süreçlerinin planlama, uygulama, izleme ve

değerlendirme stireçlerinin belirlenen standartlara uygun olarak internet tabanlı bir öğrenme yönetim sistemi iizerinden

yiiırütiilmesini sağlamak ve eğitimde kalite güvence sistemi oluşturmak amacıyla geliştirilen özgİin bir ÖğrenmeYönetim
Sistemidir. Ytız y.ıız,e eğitimde kalite güvencesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş AYDEP ı,ızaktarı eğitimin tiim
gereksinimlerini karşılayacak niteliktedir. AYDER uzakian eğitim için farklı video konferans sistemleri ile entegre

edilebilmekte, bilgisayar, tablet ve cep telefonu iizerinden de kullanılabilmektedir. Zamanvemekön kısıtlılığı olmadan

kullanılabilme özelliğine sahip olan AYDEğ eğitim_öğetimin kesintisiz yapılabilmesine imkön vermekte; bu yönüyle

"KampüsstZ Üniversite" için güçlü bir alŞapı sunmaktadr.

AYDEP öğenme yönetim sistemi modüler biı yapıdadır ve hiyerarşik yetkilendirme imkönı tanımaktadır.

Üniversitelerin kullandığı öğenci bilgi sistemleri ve diğer uygulamalar ile bütiinleşik biçimde çalışabilen AYDER
gerekli tiim verilerin web servisleri aracılığıyla aktanlabilmesine ve stirekli giincellenmesine uygun yapıdadır. Öğretim
elemanlan ve öğencilere güçlü bir arşivleme imkAnı sunanAYDEP geçmiş yıllara ait derslere ilişkin tanlmlamalan ve
öğrenme materyallerini, ders yoklamalistelerinive sınavsonuçlannı korumaaltınaalmaktadır.

Ögrenme hakkını güvence altına almak ve öğetim siireçlerindeki öğrenme kayplarını engellemek amacıyla
geliştirilen AYDEP, eğitim stireçlerinin nitelikli bir şekilde yiirütiilmesini sağlayarak öğretimi daha nitelikli hale

getirmeye hizmet eder. Bu sayede öğetim elemanı ve öğencilerin sübjektif karar ve davranışlannı engellemeyi güvence

altına alır. AYDEP iizerinden öğetim elemanı ve öffenciler arasında etkin bir iletişim kurulabilmekte, yöneticiler,

öğetim elemanlarıve öğrenciler eğitim-öğretimle ilgili tiirn siireçleriAYDEP sistemiüzerinden takip edebilmektedirler.

AYDEB diğer öğenme yönetim sistemlerinden farklı olarak; yeterlik temelli bir yapıya sahiptir. Önceden

belirlenen progruım yeterlikleri ve öğenme çıktılannın kazandınlması için hiyerarşik bir yapıya sahip olan AYDEB
yiıkseköğretimde programlar, müfredat ve dersler arasında sarmal (holistik) ve hiyerarşik bir yapının kurulmasına imkin
vermektedir. AYDEP ile Bologrıa Siireci, Ttirkiye Ytıksekoğetim Yeterlikler Çerçevesi (TYyÇ), Alan Yeterlikleri ve
Program Çıktılan göz öniine alınaral<, öğenme çıktılan ve kazanrmlar taksonomik bir anlayşla dtizenlenir, belirtke
tablolanyla öğencinin neleri hangi diizeyde öğenmesi gerektiği önceden ilan edilir. Akreditasyon siireçlerinde gerekli
parametreleri oluşturma altyapısına süip olan AYDEP üzerinden tanımlanan bilgilerden otomatik olarak Bologna Bilgi
Paketi oluşfurulabilmektedir. AYDEP sayesinde öğenciler program yeterlikleri, ders öğrenme çıktıları ve kazaıumlan
önceden görebilmelıte derse hazrrlık konusunda gerekli bilgilendirmeye sahip olmaktadır.

Yeterlik temelli ölçme ve değerlendirme imkönı sunan AYDEI mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin ilan

edilen kazanımlara ne ölçüde eriştiklerini gösterebilmektedir. Ders kazanımlanyla ilişkilendirilmiş farklı öğenme
alanlanna ve düzeylerine uygun taksonomik dtDeyde sorular hazırlanmasrna fırsat veren AYDEP'te tiim dersler için farklı
ttirde soru bankası oluşturulabilmekte, sınavlarda kullanılan sorulann geçerlilik ve güvenirlik analizleri otomatik olarak

yapılabilmektedir. Sınav modülü ile performans sınavları yapılabilmekte ve bu sınavlar için rubrikler
hazırlanabilmektedir.

Veri güvenliğine sahip uygulama bilgileri ülkemiz srnırlan içerisindeki sunucularda banndınlmaktadır. Türk
Patent ve Mırka Kurumu tarafindan Faydalı Model tescili yapılan AYDEP yeterlik temelli eğitimi ve eğitimde kalite
güvencesi sağlamayı berıimseyeıı tiim Yiikseköğetim kurumlannda kullanılabilecek yapıya sahffir. AYDEP'in ülkemiz
Ytikseköğretiminin yannlanna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak
geliştirdiğimiz yerli ve milli bir tasanm olan AYDEP Ögrenme Yönetim Sistemi'ni hizmetinize sunmaktan mutluluk
duyanz.
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