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A

çıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
2014-2015 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı
sınav tarihleri 7 Haziran 2015 tarihinde
gerçekleştirilecek olan Genel Seçimler nedeniyle
değiştirilmiştir.
Yapılan değişikliğe göre Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme
Fakültesi’nde kayıtlı olan öğrencilerimizin 20142015 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınav tarihi
18-19 Nisan 2015, dönem sonu sınavı tarihi 2324 Mayıs 2015, tek ders sınavı tarihi ise 27 Haziran 2015 olarak belirlenmiştir.

A

çıköğretim Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni 8 Ocak
2015 Perşembe günü Açıköğretim Fakültesi Dekanlık Toplantı
Salonu’nda yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Naci Gündoğan da katıldı. Dekanlık görevine 9 Ocak 2012 tarihinde başlayan Prof. Dr. Kerim Banar tören sırasında Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Yeni Açıköğretim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney’e yeni görevinde başarılar diledi. Devir
Teslim Töreninde dekan yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Cemil Ulukan,
Doç. Dr. Fikret Er, Yrd. Doç. Dr. Asuman Nurhan Şakar, Yrd. Doç.
Dr. Sinan Aydın, ve Fakülte Sekreteri Öğr. Gör. Tahir Şahin de hazır
bulundu.
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney’e yeni görevinde Dekan Yardımcıları olarak
Yrd. Doç. Dr. Barış Kılınç, Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın, Yrd.Doç.Dr.
Gökhan Kuş ve Yrd. Doç. Dr. Muhammet Recep Okur’un eşlik edeceği açıklandı.
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Öğrencilerimiz, “Sınava Giriş Belgelerini”, sınav tarihinden bir hafta önce http://aof.anadolu.
edu.tr adresinin “Öğrenci Girişi” bölümünden
T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak
veya AÖF Bürolarından temin edebileceklerdir.
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THE TURKISH ONLINE JOURNAL
OF DISTANCE EDUCATION
Arş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

A

nadolu Üniversitesi bünyesinde hazırlanan The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) 1 Şubat 2000
tarihinde Prof. Dr. Uğur DEMİRAY tarafından
kurulmuştur. Açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergi olan TOJDE 15 yıldır yayın hayatını
sürdürmektedir.
Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN’ ın başkanlığında, derginin editörlüğünü AÖF Öğretim
Üyesi Prof. Dr. T. Volkan YÜZER, editör yardımcılığını da yine aynı fakültenin öğretim üyesi Prof.
Dr. Gülsün EBY yürütmektedir. TOJDE açıköğretim uygulamaları ve uzaktan öğretim alanında
yer alan öğrencilere yönelik araştırma ve bilgi
hizmetleri gibi meselelere odaklanan çalışmaların
yayımlanmasında hakemlik etmektedir.
TOJDE, uzaktan öğrenenler için öğrenci destek hizmetlerinin sunulmasını gerçekleştirdiği
gibi bilgi teknolojilerindeki eğilimleri, ilkeleri,
uygulamaları ve uzaktan öğrenim stratejilerinin
tartışılması için bir forum sağlayarak bu alandaki
uygulayıcılar ve eğitimcilerin sürekli eğitim ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.
Dergiye erişim için bağlantı:
http://tojde.anadolu.edu.tr/

AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI
VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Arş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

A

çıköğretim Fakültesi bünyesinde hazırlanan “Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi (AUAd)” 1 Ocak 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Rektör Prof. Dr.
Naci GÜNDOĞAN’ ın başkanlığında çıkarılacak
online derginin editörlüğünü AÖF öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gülsün EBY, editör yardımcılığını Prof. Dr. T. Volkan YÜZER yürütmektedir.
AUAd, dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim
Sistemleri’ne ilişkin özgün olarak hazırlanmış
derleme veya araştırma makaleleri, makale formatındaki kitap tanıtımları ve alana katkısı olduğu
düşünülen çeviri metinlerle tam metni basılmamış
konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.
Türkiye’de açık ve uzaktan eğitimin yönetimi, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme alanlarında yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce
üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedefleyen
AUAd, açık ve uzaktan eğitim alanında yayımlanan, disiplinlerarası, açık erişimli ve hakemli
online bir dergidir. Açıköğretim Uygulamaları ve
Araştırmaları’ nda insan odaklı bir anlayışı benimseyen AUAd, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere, yılda dört kez okuyucularıyla
yayınlarını buluşturacaktır.
Dergiye erişim için bağlantı:
http://auad.anadolu.edu.tr/
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UZAKTAN ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ
VE ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ
Yrd Doç. Dr. Nilgün Özdamar Keskin

17 Ocak 2015 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uzaktan Öğretim Ana Bilim
Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya geldi. Toplantıda online tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Aynı
zamanda bu programların güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin neler olduğu tartışıldı.
Toplantıya konuşmacı olarak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın ve AÖF Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Uzaktan
Öğretim Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Müjgan Bozkaya, Doç. Dr. Alper Kumtepe,
Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar ve AÖF Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Recep Okur
katıldı.
Açıköğretim Sisteminden sorumlu Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel
Güney konuşmasında, açık ve uzaktan öğrenme alanının gelişmesi yönündeki çalışmaları kurum olarak çok önemsediklerini, uzaktan öğretim bölümü yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin projelerine her türlü desteği her zaman vereceklerini ifade etti.
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“ŞU AN DİYARBAKIR’DAYIM.
ACİLEN BİR DİPLOMA ALMAM LAZIM”
Arş. Grv. Çağlar KARADUMAN

AÖF Diyarbakır Kayapınar Bürosu

•      Teşekkürler, Eskişehir’den selamlar
getirdik sizlere. Açık Öğretim Sistemi E-bülten söyleşilerimizi sizinle gerçekleştirmek
istedik. Bize Diyarbakır Bürosu hakkında
biraz bilgi verebilir misiniz?
Büromuz Diyarbakır’da 1986 yılından
beri var. İlk büro bir apartmanda, Diyarbekir Apartmanının altında bir dairede hizmete girmişti. Bir yıl sonra 1987’de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Tesislerine
taşınmıştı. Geçen sene, 2014 yılı Temmuz
ayında Diyarbakır bürosunun hizmetlerini
iyileştirmek ve hızlandırmak için büro, Dicle Bürosu ve Kayapınar Bürosu olarak ikiye
ayrıldı. Her ikisinde de 6 çalışan bulunuyor.
Toplamda 40.000 kadar öğrenciye hizmet
veriyoruz.

arihin başkentlerinden biri Diyarbakır,
tarihin taşlara yazıldığı kent. M.Ö. 9000
yıllarından bu yana üzerinde yerleşim bulunan, uzun surları Dünyada sayılı olan ve üzerinde yaşamış farklı din ve devletlerin sayısı ile
uygarlık tarihinde çok önemli yer sahibi bir kent.
Bugün Diyarbakır’ı görmek yüzyıllar öncesindeki
insan ve toplumlara olabildiğince çok yaklaşmak
demek. Tarihi bir mirasın sahibi Diyarbakır ile
günümüzün önemli bir eğitim mirasına ve deneyimine sahip Anadolu Üniversitesi’nin buluştuğu
noktaya götürmek istiyoruz sizi. Bu yüzden 2425 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Sistemi final sınavları sırasında Diyarbakır’a
gittik. Gitmişken de öğrencilerimiz için Diyarbakır’da hizmet veren bürolarımızla görüştük. İşler
ne durumda onlardan dinleyelim istedik. Diclekent’e gittik, büro yöneticisi Davut Turhan’ı ziyaret ettik.

T

•
40.000 çok ciddi bir sayı. Peki iş yoğunluğunuz ne durumda?
2014 Temmuzuna kadar özellikle sınav dönemlerinde oldukça yoğunduk. Gerek mekânsal
eksiklikler gerekse iş yükünden dolayı Türkiye’nin
en yoğun bürolarından biri olarak çalıştık. Hizmetler iki büro üzerinden yürütülmeye başlanınca
iş yükümüz de azaldı elbette ama sınav dönemleri
yoğunluklar yaşanabiliyor. Hem rektörümüz Naci
Hoca’ya hem rektör yardımcımız ve yeni dekanımız Yücel Hoca’ya ve açık öğretim sistemimizde
sorunlarımıza çözüm bulmamıza yardım eden
tüm diğer hoca ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi
sunmak isterim bu vesileyle. 15 Ağustos 2014’te
açılış ve belge verme töreni düzenlendi, orada da
rektörümüz, dekanımız, dekan yardımcılarımız
bulundular ve bu yöredeki açık öğretim sistemi
hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesine verdikleri
önemi dile getirdiler. Açıkçası bu bizim için bir
moral ve motivasyon kaynağı oldu.

•
Merhaba Davut Bey nasılsınız?
Teşekkürler, sağolun. Diyarbakır’a hoşgeldiniz,
izler nasılsınız?

•
İki büro var dediniz, öğrencilerimiz hizmetleri bulundukları yere yakın olan bürodan mı
alıyorlar?

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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AÖF Diyarbakır Dicle Bürosu
Öyle yaparlarsa kendileri için daha kolay olur
ama bu bir kural değil. Tüm öğrencilerimiz her iki
bürodan da tüm hizmetlerini alabilirler.
•
Diyarbakır’da öğrencilerimizin açıköğretim sistemi hakkındaki görüşleri neler?
Çok zaman onlar için çalıştığımızı ve çaba
sarf ettiğimiz için teşekkür ediyorlar. Geçenlerde
iki öğrencimiz geldi. Ellerinde bir paket çikolata.
“Buyurun” dedik, “bunu Diyarbakır’a yaptığınız
katkılardan ötürü size getirdik” dediler. Sanırım
bu soru için güzel bir örnek. Biz de onların mutluluklarını paylaşıyoruz çok zaman. Mesela bu dönem bir engelli öğrencimiz tekerlekli sandalyesi ile
bankolara kadar geldi ve kayıt için başvuruda bulundu. Ona bu hizmeti vermek bize tarifi mümkün olmayan bir mutluluk verdi.
•
Peki, ilginç bir hikâyeniz var mı?
Olmaz mı? İçlerinden birini paylaşayım hemen. Bir gün telefon çaldı. Bir öğrencimiz diploma ile ilgili olarak görüşmek istemiş. Telefonu
açan arkadaşımıza yöneltilen soru aynen şu: “Benim acilen bir diploma almam lazım.” “Anlayamadım nasıl yani?” diye yanıtlamış arkadaşımız. Öğ-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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rencimiz açıklama yapınca durum anlaşılmış tabi:
“Ben daha önce mezun oldum, diplomamı da
Ankara’da aldım. Şu an Diyarbakır’da tatildeyim
ve diplomam yanımda değil, bir diploma verebilir
misiniz?” demiş öğrencimiz. Bu türden ilginç diyaloglarımız sıkça oluyor.
•
Örnekler çok o zaman…
Elbette. Dışarıdan okumak yerine içeriden
okumak istediğini söyleyen, (Açıköğretim Portalını kastederek) ben portakalıma giremiyorum
diyenler…
•
Sohbet çok güzel ama randevu süremizi
çoktan aştık, haliyle sınavlar halen devam ediyor,
işinizden daha fazla alıkoymayalım sizi. Eklemek
istediğiniz bir şey, bir istediğiniz var mı?
İşimizi ve öğrencilerimizi çok seviyoruz. Tek
isteğimiz de giderken Eskişehir’e kucak dolusu bir
selam götürmeniz.
Çaylarımızı yudumlarken sohbete dalıp gittiğimizi ve zaten yoğun olan büromuzdan rica ettiğimiz 15 dakikalık randevumuzu aştığımızı fark
edip tüm büro çalışanlarına teşekkür edip binadan
çıkıyoruz.
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ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ TOJDE
BAŞEDİTÖRÜ İLE SÖYLEŞİ
Arş. Grv. Çağlar KARADUMAN

T

OJDE’ nin kuruluşundan bu yana baş editörlük
görevini başarıyla yürüten Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Uğur Demiray bayrağı 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. T. Volkan
Yüzer’e devretti.
Uluslararası uzaktan eğitim dergisi TOJDE (Turkish
Online Journal of Distance Education),15 yıllık geçmişi
olan dünyanın birçok üniversitesinden açık ve uzaktan eğitim alanına ilişkin değerli makaleleriyle en çok atıf alan dergiler sıralamasında altıncı sırada yer almaktadır. Bültenimizin bu sayısında Dr. Yüzer ile TOJDE’ yi Açık ve Uzaktan
Eğitim alanı ile ilişkilendirerek bir söyleşi gerçekleştirdik.
Bu sene TOJDE dergisinin editörlüğü size geçti. Biraz
dergiyi tanıtır mısınız?
TOJDE 2000 yılından beri yayında olan bir dergi. Ben
TOJDE’nin yeni baş editörüyüm. Önceki baş editör, 15 senedir TOJDE’yi devam ettiren Prof. Dr. Uğur Demiray idi.
Biz kendisinden dergiyi çok iyi bir durumda aldık ve amacımız daha da iyi bir seviyeye getirmek. TOJDE uluslararası İngilizce yayın yapan bir dergi. Açık ve uzaktan eğitim
alanında dünyada atıf sayısına baktığınızda 6. sırada. Bu
anlamda dünya çapında çok iyi pozisyonda olan bir dergi.
Eric, EBSCOhost, DOAJ, Elsevier ScienceDirect, Genamics JournalSeek, UlrichsWeb ve Ulakbim gibi veri tabanları (indexler) dergiyi tarıyor. Daha farklı veri tabanlarının
dergiyi taraması için girişimlerimiz sürüyor. Bunlardan en
önemlisi Social Science Citation Index. 2014 yılı sonlarına
doğru başvurumuzu yaptık, başvuru süreci bir yıl sürdüğü
için biz de heyecanla sonucunu bekliyoruz.
Uluslararası kitaplar yayınlayarak Açık ve Uzaktan Eğitim alanına büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bize biraz bu
çalışmalardan bahseder misiniz?
Prof. Dr. Gülsün Eby ile ortak editörlüğümüzde çıkmış
uluslararası beş kitabımız var. 2015 yılında çıkacak iki yeni
kitabımız daha var. Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeden farklı bölüm yazarları ile çalıştık. Bu kitaplardan elde ettiğimiz
uluslararası deneyimlerin TOJDE dergisine de büyük katkıları olacağına inanıyorum. Aslında daha önce uluslararası
dergilerdeki misafir editörlük deneyimlerimizin de bizlere
yararı oluyor.
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Açık ve uzaktan eğitim alanının geleceğine ilişkin neler
düşünüyorsunuz?
Açık ve uzaktan eğitim alanı gün geçtikçe önem kazanan
bir alan. Bunun teknolojiyle ilişkisi oldukça yüksek. Basılı
kitaplar, radyo ve geleneksel televizyon ile sınırlı olan eğitim
bugün etkileşimli iletişim teknolojiler ile çok farklı alanlara
taşınıyor. Etkileşimli iletişim teknolojileri kişilerin hemen
elinin altında ve internet her an yanınızda. Böyle olunca
istediğimiz an istediğimiz konulara erişebilme şansına sahibiz. Bu durum uzaktan eğitim uygulamalarına inanılmaz
olanaklar açtı. Bugün artık e-uygulamalardan, mobil uygulamalardan, masaüstü uygulamalarından bahsediyoruz.
Gelecekte uzaktan eğitimin daha çok önem kazanacağını
düşünüyorum, ulaşılması çok daha kolay olacak. Çeşitli kurumlar ve kuruluşlar dünya çapında açık ve uzaktan eğitim
alanında çalışmalar yürütüyorlar. Bu da çok önemli. Ancak,
şunu da unutmamak gerekir ki, sadece teknoloji uzaktan
eğitim için yeterli olmaz. Teknoloji gerek şarttır, ancak yeterli şart değildir. İçeriklerin iyi olması, iyi yapılandırılması gerekir. Öğrenenlere yeteri kadar bilgiyi iletebilmeniz
önemlidir. Uzaktan öğrenmeye olan ilgiyi kaybettirmeden,
güvenilir olmayı azaltmadan ilerlemek başarıya ulaşmada
önemli adımlardır. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde
uzaktan eğitim gelecekte çok daha fazla önem kazanarak
ilerleyecek.
Öğrencilerimize tavsiyeleriniz var mı?
Öğrencilerimizin hepsi bizim için çok değerli, bunu
bilmelerini isterim. Açıkçası, onlar olmasa üniversitemizin Açıköğretim Sistemi bugünkü durumunda olmazdı.
Açıköğretim için çalışanlar da çok büyük emek harcıyor.
Karşılıklı bir etki söz konusu. Her zaman öğrencilerimizin
yanındayız. Bize olan ilgileri için çok teşekkür ederiz.
PROF. DR. T. VOLKAN YÜZER KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon
Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktorası olan Prof. Dr. T. Volkan
Yüzer, “Açıköğretim’de Etkileşimli Televizyonun Kullanımı”
konusu üzerine doktora tezi hazırlamıştır. 2001 yılından
beri Açıköğretim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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REKTÖR PROF. DR. NACİ GÜNDOĞAN’DAN
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’NE BİRİM ZİYARETİ
Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

A

nadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Mühendislik Fakültesi ile başladığı birim ziyaretlerine devam
ediyor. Bu ziyaretler kapsamında yapılan değerlendirme toplantılarına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney Prof. Dr. Adnan
Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,
Prof. Dr. Aydın Aybar da katılıyor. Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan,
katıldığı değerlendirme toplantılarında göreve geldikleri günden buyana
bir yıl boyunca Yunus Emre ve İki Eylül kampüslerinde yapılan altyapı
çalışmalarını, öğrencilere yönelik faaliyetleri, Açıköğretim Sistemini, kadrolar, performans ve yayın teşvikiyle ilgili neler yapıldığını ve 2015 yılında
neler yapılması planlandığını anlatıyor. Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan
ve rektör yardımcıları, Bilgilendirme Toplantıları doğrultusunda 28 Ocak
2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Öğrenci Merkezi Salon 2009’da Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları ile buluştu.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

7

AÇIKÖĞRETİM

ETKİNLİK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
17. AKADEMİK BİLİŞİM
KONFERANSI’NA
EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

İ

nternet Teknolojileri Derneği (İNETD)
tarafından bu yıl 17.si düzenlenecek olan
Akademik Bilişim Konferansı’na 31 Ocak
-6 Şubat 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 504 akademik bildirinin sunulacağı
17. Akademik Bilişim Konferansının odak noktasında bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirmek, bilgi teknolojileri altyapısı,
kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla
tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak yer alıyor. Bu bağlamda,
17. Akademik Bilişim Konferansı, bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı açık toplum, açık yönetim,
açık öğrenme, açık sistemler, açık kaynak kodu,
açık erişim, açık yazılımlar ve benzeri konuların,
başta akademisyenler olmak üzere farklı kesimlerle
tartışılmasını amaçlamaktadır. Konferansta davetli
bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi
kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Konferans kapsamında, 31 Ocak-3 Şubat 2015
tarihleri arasında yoğun ve uygulamalı kurslar düzenlenecek. Kurslar üniversite ve kamu çalışanlarını hedeflemekle birlikte katılmak isteyen herkese
açık olup ücretsiz olarak kayıt yaptırılmaktadır.
Kursiyerlerin ve konferans katılımcılarının üniversite yurtlarında düşük miktarda ücret karşılığı
konaklamaları planlanıyor.
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ŞİMDİYE KADAR DÜZENLENEN KONFERANSLARIN EN KAPSAMLISI
İlki 18-20 Mart 1999 tarihleri arasında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akademik Bilişim Konferansları’nın
en kapsamlısının bu yıl Anadolu Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konferans kapsamında eş zamanlı olarak yürütülecek
olan 34 farklı kursa 90 eğiticinin önderliğinde
yaklaşık 1300 öğrencinin katılması bekleniyor.
Kursiyerlerin ab.org.tr/ab2015/kurs.html adresinden kurslarla ilgili detayları incelemesi ve kurslara
bilgisayarları ile katılmaları, üzerinde en az bir linux dağıtımı kurulu olması önerilmektedir.
BİLDİRİ SUNUMUNUN YANI SIRA SEMİNER VE PANEL DE DÜZENLENİYOR
17. Akademik Bilişim Konferansı bünyesinde
bildiri sunumlarının yanı sıra ilgili konularda çalıştay ve paneller de düzenlenmesi planlanıyor. Yeni
teknolojiler veya çok ihtiyaç duyulan konularda
notlarla desteklenen tanıtıcı, uygulama ağırlıklı,
katılımcıların aktif katılımını içeren sunumlardan
oluşan toplam 20 seminerin 2-4 saat arasında sürmesi bekleniyor.
Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları,
tecrübe paylaşımına yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış sunumlar olması hedeflenen paneller ise, soru-cevap bölümüyle
katılımcıların aktif olarak katılmasına imkân verecektir. 17 farklı konuda düzenlenecek olan panellerin her birinin ortalama 1,5-2 saat sürmesi
beklenmektedir.
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AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
ÖĞRENCİ SAYILARI

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DAĞILIMI
Çalışma Durumu
Ev Hanımı Emekli
2%
0%
Öğrenci
16%

Çalışmayan
14%

Çalışan
Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
Çalışmayan

Çalışan
68%

935.876
Çalışan
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32.591
Ev Hanımı

3.384
Emekli

217.632
Öğrenci

194.225
Çalışmayan
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