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Geçmişe dair...

• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde e-
Öğrenmenin Gelişimi
• 1990’lar 

• Bilgisayar Destekli Eğitim (Ülke çapında kurulan 20+ BDE 
laboratuvarında öğretici ders yazılımları)

• Çokluortam Uygulamaları (Ders kitaplarıyla birlikte çokluortam
CD-Rom’ları dağıtımı)

• 2000’ler
• Açıköğretimde İnternet Destekli Eğitim
• Uzaktan eğitim ön lisans ve yüksek lisans programları, e-

sertifika programları, açık dersler (İnternete Dayalı Öğrenme)
• 2010’lar (ÖTAG)

• Mobil öğrenme ve öğrenme materyallerini çeşitlendirme
• Dijital dönüşüm (Planlama, üretim, sunum, iletişim, denetim, 

ölçüm, … süreçlerinin otomasyonu)



Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi
• Üretim ve sunum: Açık ve uzaktan öğrenme içeriği ve hizmetleri 

tasarlama, geliştirme ve sunma
• Kitap, video, sesli ürünler, yazılı malzemeler, e-Öğrenme içeriği, eş-zamanlı ve 

eş zamansız iletişim hizmetleri, e-Kampüs, üretim otomasyonu, …

• AR-GE: Öğrenme teknolojisi alanında AR-GE gerçekleştirme
• Farklı cihazlar için e-Öğrenme ürün, hizmet ve ortam türleri tasarlama

• Öğrenme yönetim sistemi ve üretim otomasyonu yazılımları geliştirme

• İnsan-bilgisayar arayüzü laboratuvarı deneyleri

• Öğrenme deneyimi yönetimi araştırmaları

• …



Öğrenenler öğrenmenin nesnesi mi öznesi mi ?

• Teknoloji genellikle eğitim kurumunun süreçlerini güçlendirmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Öğrenciyi teknolojiyle donatarak güçlendirme düşüncesi çok 
fazla gündeme gelmez. Varsayılan görüşe göre öğrencinin eğitim kurumunun 
ürettiği ürün ve hizmetleri tüketebilmesine olanak sağlayacak kadar teknoloji 
sahibi olması yeterlidir.

• 1989-2011 dönemi boyunca sürdürdüğüm BDE Birimi yönetici yardımcılığı ve 
yöneticiliği kapsamında daha etkili e-öğrenme içeriği ve hizmetlerinin birim 
tarafından nasıl üretileceğine ve sunulabileceğine odaklanmıştık.

• 2012’de birimdeki Ar-Ge çalışmalarında bir farklılık yaratmak amacıyla çizginin 
kurum tarafından öğrenci tarafına geçmeye karar verdim. Artık, öğrenme sürecine 
bütünüyle bir öğrenci gözüyle bakarak, eğitim kurumlarının kısıtlılıklarını ve 
yetersizliklerini öğrencinin teknoloji yardımıyla nasıl aşabileceğini ve öğrencinin 
yaşam boyu öğrenme sürecini kendi başına nasıl yönetebileceğini çalışma 
arkadaşlarımla birlikte araştırmaya başladık.



Kişisel öğrenme ortamları

• 2004 yılında Web 2.0’ın tanımlandığı dönemde 
öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kendi 
başlarına kullanabileceği çok sayıda araç ortaya 
çıkmıştır. Öğrenciler bu araçlarla kişisel 
öğrenme ortamını kendileri tarafından 
oluşturabilme ve teknoloji geliştikçe 
güncelleyerek çalışır durumda tutabilme 
olanağına kavuştular.

• İlk kez teknoloji yardımıyla öğrenme 
deneyimlerini kaydedebilmeye, başkalarından 
öğrenebildikleri gibi başkalarına da öğretmeye, 
yeniden düzenledikleri açık kaynak içerileri 
başkalarıyla paylaşabilmeye başladılar. Böylece 
biçimsel öğrenme hizmeti veren kurumlara 
bağımlılıklarını azaltabildikleri gibi biçimsel 
olmayan öğrenme deneyimlerini de 
yönetebilmeye başladılar.

Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/
326981501_Personal_Learning_Environment

https://www.researchgate.net/publication/326981501_Personal_Learning_Environment


Araştırma Programı

• 2000’li yıllar boyunca kişisel öğrenme ortamları alanındaki çalışmalar, bu 
konudaki büyük ölçekli EU projelerine paralel olarak, oldukça artmış 
olmasına rağmen öğrenenler sürekli bir teknolojik kırılganlıkla karşı karşıya 
kalmışlardır. 

• Öğrenenin sahip olduğu kişisel öğrenme ortamı teknolojisinin tümü ya da 
bir bölümü zamanla çökse ya da erişilemez hale gelse bile, öğrenenin 
geçmiş öğrenme deneyimlerine yeniden erişebilmesine olanak sağlayacak 
olan bir deneyim yakalama aracının yaşam boyu öğrenme için çok önemli 
bir gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araç aynı zamanda öğrenenin 
fazla bir çaba göstermesine gerek kalmadan çalışabilmelidir.

• Böylece, deneyim yakalama ve geçmiş deneyimlere erişme sürecini 
tasarlamak ve bu süreçte kullanılacak araçları geliştirmek amacıyla uzun 
süreli bir araştırma programı tasarlandı. 



Yaşam Günlüğü ile Deneyim Yönetimi

• 1990’lardan bu yana yaşam günlüğü teknolojisinde 
önemli gelişmeler olmasına rağmen öğrenenlerin 
bilgisayar ortamında gerçekleştirdikleri öğrenme 
faaliyetlerini yakalamaları ve daha sonra 
erişmelerine yönelik yaygın bir akademik bir ilgi 
bulunmamaktadır.

• Bir ÖYS öğrencinin bütün öğrenme etkinliklerini 
yakalayabilir. Fakat amacımız öğrenenin 
bilgisayardaki biçimsel ya da biçimsel olmayan tüm 
öğrenme deneyimlerini, her hangi bir kurumsal 
bağımlılık olmadan yakalamasını sağlamak olduğu 
için, bu sürecin öğrenenin kullandığı uygulama 
yazılımlarından bağımsız olması gerekiyordu.



Vannevar Bush (Memex)

Steve Mann

Kiyoharu Aizawa Gordon Bell

Autographer

Narrative

Quantified self

YAŞAM GÜNLÜĞÜ ARAŞTIRMALARI



Öğrenme Deneyimleri Yönetimi 

• 2013-2014 döneminde bir BAP Projesi kapsamında 
öğrenenin bilgisayar başındaki tüm deneyimlerine ait 
ekran ve kamera görüntülerini her 30 saniyede bir 
kaydeden bir yaşam günlüğü sistemi geliştirilerek, bu 
sistemle öğrenme deneyimlerinin nasıl yönetilebileceği 
araştırıldı. 

• Öğrenen, bilgisayarda yaşadığı deneyimlerine ait günlük 
kayıtlarını bir zaman çizgisinde görüntüleyerek, 
etkinlikler, epizodlar ve öyküler biçimde kendi 
sözcükleriyle yorumlayabilmekte, bu yorumlar üzerinde 
arama yaparak geçmiş deneyimlerine erişebilmekte, 
deneyimi yeniden yaşayarak anlamlandırabilmektedir. 
Aynı zamanda gelecek deneyimler de öykü, epizod ve 
etkinlik hiyerarşisinde geleceğe ait zaman çizgisinde 
planlanabilmektedir.



Deneyimleri 
yakalama

Deneyimleri 
yorumlama

Deneyim 
bağlamlarını 

elde etme

Öğrenme 
deneyimlerini 

anlamlandırma

Öğrenme 
deneyimlerini 

planlama, 
denetleme ve 
değerlendirme

Ne elde edildi?

• Öğrenme deneyimleri yönetimi modeli tasarlandı.



DENEYİMLERİN YAKALANMASI (2013-2014)

• Öğrenenin modelin aşamalarını uygulayabilmesi için araçlar geliştirildi 
ve gönüllü uygulayıcılar üzerinde test edildi. 



Çok algılayıcılı deneyim yakalama

• 2014-2015 döneminde bir TÜBİTAK 3001 projesi 
kapsamında ekran ve kamera görüntüsünün yanı sıra 
konum, ses, video ve ekran videosu da yakalayabilen 
bir yaşam günlüğü sistemi geliştirildi. Bu sistemde 
öğrenen her hangi bir anda deneyimine ilişkin yazılı 
not da alabilmekteydi. Bu projede giyilebilir yaşam 
günlüğü kameraları da kontrol cihazı olarak kullanıldı.

• Öğrenen bu sistemde herhangi bir andaki deneyimine 
ilişkin ekran, konum, kamera, video, ses ve ekran 
videosu kayıtlarına erişebilir ve deneyimini 
yorumlayabilir. Deneyimine ait kesintisiz bir portfolyo
oluşturabilir.



Ekran Görüntüsü

Ekran Videosu

Ses*

Fotoğraf***

Not

Video**

Konum

Yaşam Günlüğü 
Fotoğrafları

Yaşam Günlüğü Görüntüleyicisi

İnternet          /    İntranet

(*) Gömülü mikrofon ve/veya dış mikrofon
(**) Gömülü web kamerası ve/veya dış kamera 
(***) Gömülü web kamerası ve/veya dış video kamera

DENEYİMLERİN YAKALANMASI (2014-2015)







Ne elde edildi?

• Öğrenme deneyimleri yönetimi yaklaşımı «öğrenme bağlamları 
modeli» ile zenginleştirildi. Öğrenmeyi anlamlandırmak için geçmiş 
deneyimler üzerinde «yansıtıcı öğrenme süreci» uygulanabilir hale 
geldi. Öğrenmeyi planlama-denetleme ve değerlendirme aşaması için 
«üst bilişsel düzenleme» süreçleri uygulanabilir hale getirildi. 

• Ekran görüntüsü, kamera görüntüsü, giyilebilir yaşam günlüğü 
kamerası ve konum bilgisi gibi kesikli (30 saniyede bir) pasif yaşam 
günlüğü verilerinin yanı sıra ses, video, ekran videosu gibi sürekli aktif 
(360 saniyede bir 360 saniye uzunluğunda) yaşam günlüğü 
içeriklerinin kullanımı da öğrenme deneyimleri yönetimi yaklaşımına 
entegre edildi.



Düzenleme 

Değerlendirme 
  

(Şu andaki ve gelecekteki kişisel 
modellerin yaşanmış deneyimlerle 

uyumu sorgulanır; şu andaki ve 
gelecekteki kişisel modeller 

güncellenir) 

İzleme-Denetleme 
  

(Yaşanan deneyimlerle şu andaki 
kişisel model oluşturulur ve 
gelecekte olması öngörülen 
kişisel modelle karşılaştırılır)  

 

Planlama 
  

(Şu andaki kişisel model 
gelecekte yaşanması öngörülen 

deneyimlerle geliştirilerek 
gelecekteki kişisel model 

oluşturulur) 
 

Geçmiş deneyimleri yorumlama 
Şu andaki deneyimleri 

yorumlama 
Gelecekte olması muhtemel 

deneyimleri yorumlama 
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Anlamlandırma 

Deneyim portfolyosu 

Etkinlik/olay Bağlam İçerik 

Bağlamları Elde 
Etme 

Bağlamlar 

Yer Kişi Olay Davranış Varlık Duygu Özellik 

İçerikler 

Alan Konu Kavram 

Yorumlama 

Öyküler 

Epizodlar 

Etkinlikler/olaylar 

Yakalama 

Görüntüleme 

Günlük verilerini dosyalama / aktarma / bir araya getirme 

Görüntü 
Ekran 

görüntüsü 
Ses Video 

Ekran 
videosu 

Konum Not … 

Algılayıcılar ve Cihazlar 

 



Buluş

• Projelerden elde edilen deneyimle yaşam günlüğünün 
yakaladığı ekran görüntülerinden oluşan günlük 
verilerinin kendiliğinden erişilebilir olması için bir 
yöntem geliştirildi. 

• Bu yöntemde sürekli yakalanan ekran görüntülerinden 
aynı anda OCR ile ekran metinleri çıkartılarak bir 
zamansal masaüstü arama motoru ile indekslenmekte 
ve daha sonra öğrenen anımsadığı arama sözcükleriyle 
geçmiş deneyimlere erişebilmektedir. 

• Bu buluş Türk Patent Kurumu tarafından Aralık 2018’de 
Anadolu Üniversitesi adına tescil edilmiştir.



5R (recollecting, reminiscing, retrieving, reflecting, 
remembering intentions) kazanımları 
• Buluşa ait «kavram kanıtı» çalışmalarında prototip yazılımları uygulayan gönüllülerin 

yaşam günlüklerinin sunduğu 5R faydalarından etkili biçimde yararlanabildiği saptandı.

• Anımsamak: Belirli bir anda gerçekleştirilen çalışmanın ayrıntılarını anımsamak 
kolaylaşmıştır.

• Anıları canlandırmak: Yaşanan sanal deneyimin tüm ekran görüntülerini görüntülemek 
(örneğin üzerinde çalışılan belgenin tüm sürümlerini görüntülemek) mümkün olmuştur. 
Böylece deneyim başından sonuna kadar tekrar yaşanabilmiştir.  

• Erişmek: Aranan konu, belge, kavram, not, davranış, iletişim ve benzerlerine akla gelen 
sözcükler aracılığıyla tekrar erişmek ve o ana ait görüntüleri geri getirmek kolaylaşmıştır. 

• Yansıtmak: Bir konuyla uzun zaman dilimi içerisinde ne sıklıkta ilgilenildiğini görerek, 
davranışlarda zamanla oluşan örüntüleri tanıma - keşfetme için olanak sağlanmıştır.

• Niyetleri anımsamak: Bir konuyla daha önce ilgilenip ilgilenilmediğini öğrenmek, 
zamanında başlanıp sonra unutulmuş olan ilgilerin-planların farkına varılmasını 
sağlamıştır.



Yapay zekaya dayalı öğrenme deneyimleri 
yönetimi
• 2015-2017 döneminde yürütülen bir TÜBİTAK 1001 projesiyle yaşam 

günlüğünün yakaladığı günlük verilerinden öğrenme eylemlerinin ve 
öğrenme etkinliklerinin tanınması ve tanımlanabilmesi için makine 
öğrenmesinden yararlanmak amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma alanı 
daraltılarak, sadece ekran görüntüsü yakalayan bir sistemle devam 
edilmiştir.

• Geliştirilen modelde öğrenenin ekran görüntüleri yakalanmakta, 
görüntülerden OCR ile ekran metinleri çıkartılmakta ve 
indekslenmektedir. Günlük verileri üzerinde çalıştırılan algoritmalarla 
öğrenme eylemleri ve öğrenme etkinlikleri elde edilmektedir. 



M-Levels (Management of Learning Experiences in 
Virtual Environments via a LifeLogging System)
• M-Levels – Projenin ismi ve ana yazılım

• M-Levels0 – Ekran görüntüsü yakalama ve görüntüleme yazılımı*

• M-Levels1 – Ekran görüntüsünden metin elde etme yazılımı*

• M-Levels2 – Zamansal masaüstü arama motoru yazılımı*

• M-Levels3 – Metinsel çözümleme ve davranışları belirleme yazılımı

• M-Levels4 – Etkinlikleri tanıma yazılımı

• M-Levels5 – Semantik ağ oluşturma yazılımı

• M-Levels6 – Anlamlandırma yardımcısı yazılımı

• M-Levels7 – Deneyimleri yönetme yardımcısı yazılımı

*Bu modüllere ait yöntemler ve prototipler proje öncesinde projeden bağımsız olarak 
tasarlanarak geliştirilmiştir.



Araştırmanın çıktıları

• Proje ile bir «öğrenme deneyimi yöneticisi» prototip yazılımı  geliştirilmiş ve 
gönüllü uygulayıcılar tarafından uzun süreli denenmiştir.

• Öğrenen, bir gün, bir ay ya da bir yıl içindeki öğrenme etkinliklerinin 
makine tarafından oluşturulan listesini görüntüleyerek, bu listeden seçtiği 
bir öğrenme etkinliğine ait tüm ekran görüntülerinin bir zaman çizgisi 
boyunca topluca görünmesini sağlayabilmektedir. Böylece, örneğin, bir 
ödev için farklı günlerde ve saatlerde gerçekleştirdiği çalışmalara ait ekran 
görüntülerinin ardışık ve kesintisiz bir videosunu hiç çaba harcamadan elde 
edebilmektedir.

• Bu yönteme ilişkin buluşun tarifnamesi yazılarak Kasım 2019’da Anadolu 
Üniversitesi adına Türk Patent Kurumu’na başvuru yapılmıştır.



Topluca değerlendirilirse…

• Yaşam günlüğüne dayalı öğrenme deneyimi yönetimi yaklaşımı yaşam boyu öğrenenlerin öğrenme 
süreçlerine paralel olarak kullanabilecekleri bir «sentetik bellek» olanağı sunmaktadır. 

• Bu bellek sistemi aynı zamanda öğrenenin geçmişteki bir deneyime ilişkin aklına gelen sözcükleri kullanarak, 
bu deneyime kolayca erişmesini sağlamakta ve böylece bir «sentetik anımsama» görevini de yerine 
getirmektedir. 

• Zamansal arama motorunun yapısından dolayı öğrenen anımsatıcı sözcüklerin geçtiği tüm deneyimlerin 
«zamansal dağılımını» da görebilmektedir.

• Öğrenen geçmişteki bir konu üzerinde çalışmanın ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğini ve üzerinde 
çalıştığı konuların zamanla evrimleşerek nasıl biçim değiştirdiğini görebilmektedir.

• Sistem, gerçek hayatta birbirine dolaşık olarak yaşanan öğrenme deneyimlerini birbirinden ayrıştırarak, 
bağımsızca izlenebilir bir deneyim videosuna dönüştürebilmektedir. Bu olanak geçmiş deneyimleri 
değerlendirebilmeyi ve başkalarına kanıtlamayı kolaylaştırmaktadır.

• Böylece, öğrenenin üzerinde öğrenme deneyimlerini yaşadığı kişisel öğrenme ortamlarını inşa ettiği 
teknolojilerin kırılganlığı sorunu tüm deneyimlerine yeniden erişebildiği için önemini yitirmiş  olmaktadır.

• Geliştirilen «öğrenme deneyimleri yöneticisi» öğrenme yetersizliği yaşayan öğrenenler için yaşamlarını 
kolaylaştırıcı bir yardımcı ajan görevini üstlenme potansiyeli taşımaktadır.



Sonuç

• Tüketim araştırmalarında görülen «materyal» ile «deneyim» ikilemi 
eğitim alanında da kendisini göstermekte ve «öğrenme 
materyalinden» «öğrenme deneyimine» geçiş yaşanmaktadır. 

• Bunun sonucunda «öğrenme deneyimi tasarımı» giderek önem 
kazanmaktadır.

• «Öğrenme deneyimleri yönetimi» yaklaşımı, tasarımı yapılan bir 
öğrenme deneyiminin öğrenen tarafından yakalanarak 
içselleştirilebilmesi için doğal bir olanak sunmaktadır.

• Araştırma programında yürütülen projeler, teknolojinin doğrudan 
öğreneni güçlendirmek amacıyla kullanılmasının, öğrenene yaşam 
boyu öğrenmede önemli kazanımlar sağladığını göstermektedir.



Gelecekte…

• Araştırma programımız aşağıdaki alanlardaki çalışmalarla devam 
etmektedir:
• Öğrenme deneyimleri yönetimi aşamalarında daha güçlü algoritmalar (yatay 

geliştirme) ve algılayıcı füzyonlarının (dikey geliştirme) geliştirilmesi.

• Bilişsel öğrenme sanal laboratuvarının geliştirilmesi ve öğrenme modellerinin 
test edilebilmesi (Machine Learner) (Örnek uygulama: Açıköğretim sınav 
sorularını çözebilen bir makine öğrenen).

• Öğrenme deneyimleri yönetimi modelini içeren bir dış korteks mimarisinin 
geliştirilmesi (Exocortex as a Learning Technology).

• Ortak yaşama dayalı öğrenme mimarisinin geliştirilmesi (Symbiotic Learning).



Öğrenme Deneyimleri Yönetimi için Bir Dış 
Korteks Mimarisi

Mutlu, M. E. (2019). Exocortex as a Learning Technology. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in 
the Age of Transhumanism (pp. 47-77). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-8431-5.ch005



Teşekkürler…

memutlu@anadolu.edu.tr


