
#tobbetüdeençok neyi özlediniz? 

Uzaktan Ortak Eğitim TOBB ETÜ’de!

Soğuk kahvelerimizi alıp çimlerde güneşin tadını çıkaracağımız, yerleşkede 
hoca ve öğrencilerimizle bir arada bulunacağımız günlerin özlemini duyuyoruz.

Bu süreçte yaptığımız anketlerde gördük ki öğrencilerimizin en çok özlediği 
şeyler arkadaşlarla paylaşım, sınıf ve okul ortamı, hocalarla canlı/ ders dışı 
iletişim olurken, hocalarımız için de durum benzer; öğrencilerle yüz yüze etki-
leşim, iletişim ve paylaşım özlenenlerin ilk sırasında yer alıyor.

Yüz yüze iletişime duyulan özleme rağmen anketler, TOBB ETÜ’de uzaktan 
devam eden eğitime ilişkin memnuniyetleri de gösteriyor. Ankete katılan öğ-
rencilerimizin yarısı, akademisyenlerimizin %60’dan fazlası hayat normale dön-
düğünde yüz yüze derslerin yanında canlı (senkron) derslere devam etmek is-
tediğini belirtiyor. Anketlerde canlı derslerin sağladığı en büyük avantajlar ise; 
zaman tasarrufu, ders materyallerinin daha etkin kullanılması/ paylaşılması, 
derslerin kayıt altına alınması, teknolojinin etkin kullanımı ve derse katılımın 
daha fazla olması şeklinde sıralanıyor.

4 Mayıs 2020 tarihinde evden ortak eğitim başladı. 2019-2020 Yaz Döneminde 
783 öğrencimiz ortak eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Verimli ve başarılı bir 
dönem diliyoruz.
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ROTA, Rehber Köpekler ile İlgili Çalışmalarına Devam Ediyor Coursera’dan TOBB ETÜ’lülere ücretsiz kurslar! 

Hayaller Amsterdam Van Gogh Müzesi…

LinkedIn’den “in Learning”

Pixar in Box ile Animasyonun Perde Arkası

Daha Fazla Müzik

Genç Tasarımcılar Sergisi
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Açıldı

19 Mayıs 1919’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlayan 
ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın 101. yılını bu yıl da aynı coşku, heyecan ve gurur-
la kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş 
Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla 
anıyoruz.

Bu kapsamda 6 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserine, 4 
Mart 2020 tarihinde PTT A. Ş. tarafından düzenlenen “Yardımcı Köpekler” anma pullarının 
tanıtım toplantısına katıldıklarını belirten Dr. Zeynep Güldem Ökem ayrıca düzenli olarak 
derneğin yetiştirdiği Ankara’daki ilk ve tek terapi köpeği ve onun sahibinin görev yaptığı 
Mithat Enç Görme Engelliler Okulunu ziyaret ettiklerini; İZEV, Altınokta Körler Derneği, 
Görme Engelli Gaziler Derneği ve diğer dernekler ve çeşitli işletmelerle toplantılar ger-
çekleştirdiklerini; rehber köpekleri tanıtmak amacıyla kermeslere katıldıklarını söyledi. 
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farklı engel grupları, dernek ve Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileriyle de röportajlar gerçekleştirildi.

COVID-19 küresel salgını nedeniyle çalışmalarına sosyal medya üzerinden devam eden 
ROTA’yı sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek projeleri hakkında bilgi alabilir, 
farkındalık çalışmalarına destek verebilirsiniz!

ETÜ e-posta adresiniz ile kayıt olarak 31 Temmuz 2020 tarihine kadar katıldığınız dersleri 
30 Eylül 2020’ye kadar tamamlayın, sertifikanızı alın. 
Buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu yaz gezemedik deme! Google’ın sunduğu yüzlerce sergi ve müzede özgürce gez. 
Amsterdam Van Gogh müzesinden Meksika Frida Kahlo müzesine bir tıkla uzan!

LinkedIn tarafından sunulan in Learning ile farklı konularda kursa ulaşın. 

Hikaye anlatımından ışık ve renge, karakter modellemeden efektlere kadar animasyonla 
ilgili konular animasyona ilgi duyanlar için burada.

Spotify listenizden sıkıldıysanız, Billboard’ın güncel online konserlerine göz atın.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarı-
mı Bölümü tarafından hazırlanan ve bu özel günde 
çevrimiçi ziyarete açılan “Genç Tasarımcılar Sergisi” 
bölüm öğrencilerinin çalışmalarından oluşuyor.

Sergiye buradan ulaşabilirsiniz.

TOBBB ETÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Girişim-
cilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Zeynep Güldem Ökem ve Bölüm 
Başkanı Dr. Hakkı Arda Tokat hocalarımızın liderliğinde, UGİ 326 
Kurumsal İletişim ve Sosyal Çalışmalar dersi kapsamında yürütü-

len ROTA Projeleri, Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğrenciler ve gönüllülerin katı-
lımıyla yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarından oluşuyor.

2019-2020 Bahar döneminde aktif olarak çalışmalarına başlayan ekip, bu eğitim yılında 
engellilerin sosyal ve toplumsal hayata katılımını iyileştirmeye öncelik veriyor ve bu çer-
çevede Türkiye Rehber Köpekler Derneği’nin faaliyetlerini destekliyor.

2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneği’nin amacı, başta görme engelli bireyler 
olmak üzere, fiziksel ve psikolojik engelleri nedeniyle toplumsal hayata katılamayan bi-
reylere rehber köpekler sağlayarak erişilebilirliklerini artırmak.

Bu konuda TOBB ETÜ’lüleri bilgilendirmek için birçok faaliyet ve sunum gerçekleştiren 
ROTA ekibi sadece Üniversite ile sınırlı kalmayarak Ankara’da farkındalık yaratma amacıy-
la gerçekleştirilen etkinliklere de destek oluyor.

Evde Kalmaya Devam!

https://www.coursera.org/programs/tobb-university-of-economics-and-technology-cnuev
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.linkedin.com/learning/me?trk=sem_src.go-pa_c.ggl-lil-sem-b2c-brand-dr-apac-ror-lang-en-biz-alpha-desktop-core-lilbrand_pkw.linkedin%20learning_pmt.e_pcrid.337223788296_pdv.c_plc._trg._net.g_learning 
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9335531/coronavirus-quarantine-music-events-online-streams
https://www.etu.edu.tr/tr/foto-galeri/6

