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                    GGiirriişş  

 

İçinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı” Internet ve gelişen Internet teknolojileri 

gibi yeni kavramlar ve teknolojiler sunmuştur. Her geçen gün artan bilgi yumağı; 

bilgi çağında insanın kendini sürekli yenileme ve geliştirme ihtiyacını daha fazla 

hissettirmekte ve zorunlu kılmaktadır. Sadece mesleki açıdan değil, kişisel gelişim 

içinde yaşam boyu öğrenme kavramı giderek yaygınlaşmakta ve dolayısıyla sürekli 

eğitim talebini arttırmaktadır. Eğitim almak isteyen öğrenci sayısının her geçen gün 

artması, eğitim alanının daha çok genişlemesi sonucunu doğurmakta ve uzaktan 

öğretim yaygınlaşmaktadır.  

Uzaktan eğitim fikri yeni olmamasına rağmen, online öğretim bu alanda 

birçok imkan yaratmaktadır. Hızlı ve kolay biçimde bilgi paylaşımına imkan veren 

maliyeti ucuz olan Internet uzaktan öğretime aracılık etmektedir. 

Doktora çalışmasında; eğitim-öğretim kavramları, eğitim-öğretim yapan 

kuruluşlar, tarifleri, eğitim-öğretim tipleri, günümüzde eğitim ve öğretim, eğitim ve 

öğretimin geleceği, bu gelecekte uzaktan öğretimin yeri konuları öncelikle 

işlenmiştir. Daha sonra uzaktan öğretime niye ihtiyaç duyulduğu, kaç türü olduğu, 

uzaktan öğretimde ders sunum metotları (senkron ve asenkron), teknik altyapısı 

(hardware, software) gereksinimleri ve şu anda dünya ve Türkiye’deki uygulamaları 

detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  

Değişik notasyonlardaki öğretim üyeleri ve öğrencilerin uzaktan öğretime 

bakış açıları anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma için; öğretim üyeleri ve öğrencilere 

bir anket uygulanmıştır. Anketteki bazı sorular her iki gruba da sorulmuş ve gruplar 

arasındaki görüşler irdelenmiştir. Yapılan ankette; gerek öğretim üyelerinin gerekse 

öğrencilerin uzaktan öğretim hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları, niye ihtiyaç 

duydukları, hangi metotlarla öğretim vermek veya almak istedikleri, faydası 

hakkındaki düşünceleri, bu yöntemle öğretim yapmak isteyip istemedikleri, hangi 

bölümlerde, hangi tür derslerin verilebileceği düşünceleri gibi soruların cevabı 

aranmıştır.  
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Anketler bilgisayar ortamında değerlendirilmiş ve uzaktan öğretim 

Türkiye’de nasıl olmalı, video konferans veya web tabanlı üniversiteler kurulmalı 

mı? Bu konudaki politikalar nasıl belirlenmeli ve nasıl uygulanmalıdır 

yaklaşımlarına değinilmiştir. Ayrıca, uzaktan öğretimde hangi yöntem veya 

yöntemlerin (web tabanlı üniversite, videokonferans, chat, gruplar, e-mail v.b) 

kullanılacağının yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu yaklaşımda; web tabanlı eğitimle; zaman ve coğrafya problemi olmadan 

daha çok kişiye öğretim imkanının verilebilmesi, ulaşılamayan hocaya ulaşma 

imkanı veren videokonferans, maddi imkanı daha az olan veya daha fazla bilgi sahibi 

olmak isteyen (master veya doktora) çalışan insanlara modern eğitim verebilme ve 

bedensel özürlü insanlar düşünülmüştür. 
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11..  EEğğiittiimm  vvee  ÖÖğğrreettiimm  NNeeddiirr  ??  

 

 

Eğitimi bireyin yaşam boyu devam eden sosyalleşme ve kültürlenme süreci 

olarak, öğretimi ise bireylerin kazanması istenilen bilgi, beceri ve değerler için 

planlanmış ve kurumsallaşmış sosyal yaşantılar şeklinde tanımlayabiliriz.  

Bu iki kavram farklı şekillerde ama özü aynı olmak üzere değişik kaynaklarda  

aşağıdaki tanımlarda olduğu gibi ifade edilmektedir.  

 

 

 "Bu iki sözcük çoğu zaman yanlış olarak birbirleri yerine kullanılmakta ve anlamları 

birbirine karıştırılmaktadır. Oysa bireyin yaşam boyu süren eğitiminin; okulda, planlı ve 

programlı olarak yürütülen kısmı bireyin öğretimini oluşturur. Bu, birey açısından dile 

getirildiğinde öğrenim olur. Bireyin öğrenimi ... yıl sürdü gibi. Bu açıdan yaklaşıldığında 

öğretim, genişliği olan eğitim kavramının alt kesimlerinden biridir. Başka bir deyimle 

eğitimin içeriğinin bu dilimi, önemli dilimdir. Önemlidir; zira öğretim sağlamak için devlet 

büyük parasal yatırım yapmakta, birey yaşamının önemli çağlarını öğretimde geçirmekte ve 

sonuç olarak topluma katkıda bulunacak psikolojik, sosyal ve ekonomik güvencesi olan 

kişilerin yetişmesi beklenmektedir."
1
 

 

 

11..11..  EEğğiittiimm  NNeeddiirr??  

“Eğitim literatüründe eğitimin tanımı değişik şekillerde yapılmaktadır. 

Eğitim ; 

- Geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını 

kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. (Smith, Stanley, Shores, 1957) 

- Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini 

geliştirdiği süreçlerin tümüdür. (Good, 1959) 

- Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlik ve 

optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. (Pood, 1959) 

- Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler 

sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir. (Oğuzkan, 1959) 

                                                 
1 Fatma Varış, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1985, s.18. 
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- Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme 

meydana getirme sürecidir. (Ertürk, 1972)” 
2
 

 "Eğitim : 1- Yeni yetişen kuşakları toplum hayatına hazırlamak amacıyla onların 

gerekli bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarına ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme 

etkinliği. 2- İnsan davranışında yetenek, istidat, karakter ve bilgi bakımından belli gelişmeler 

sağlamak amacıyla yürütülen etkiler sistemi. 3- Her kuşağa, geçmişe ait bilgi ve tecrübeleri 

planlı ve sistemli bir biçimde verme veya kazandırma eylemi. Terbiye.”
3
 

 

 

 "Eğitim (Osm.: Terbiye/Fr.-Ing : education, pedagogie) : Kişinin zihni, bedeni, 

duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da 

ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki 

çalışmaların tümüdür. Eğitim hayat boyu sürer, planlı veya tesadüfi olabilir. Okul, okuma-

yazma, ders araç, gereçleri ile ve bunların dışında aile veya bir çevre içinde, kişisel yetişme 

vs. yollarıyla yapılan öğretme, öğrenme, bilgi aktarma çalışmalarının tümünü kapsayan bu 

çabalara yaygın eğitimde denmektedir. Kısaca, eğitim, öğretimi de içine alan çok geniş bir 

terimdir. 

 Böylece eğitim boyutu açısından, Türk eğitim tarihinin yukarıda belirtilen öğretimle 

ilgili konulardan başka şunları da kapsaması gerekir: Halk ve yetişkinler eğitimi – Yaygın 

eğitim kurumları – Toplumun çocuk yetiştirme yöntemleri – Toplumun eğitim, bilim anlayışı 

– Büyük ahlakçılar ve yazarlar – Atasözleri, masallar, destanlar... - Devlet adamlarına öğüt 

veren kitaplar (siyasetnameler), vb." 
4
 

 

 

 “Eğitim insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanın 

kişiliği farklılaşır. Okullar, eğitim sürecinin en önemli kısmını oluşturur. Eğitim yalnız 

okullarda yapılmaz. Günlük hayattaki eğitim – okul bitişikliği, eğitim denince okulu hatıra 

getirir. Oysa, okul dışında da gençleri ve yetişkinleri bir mesleğe hazırlamak ve onların 

hayata uyumlarını kolaylaştırmak için açılmış kısa süreli eğitim veren kurumlar vardır. 

Ayrıca eğitim, ailede, işyerinde, asker ocağında, camide ve insanların oluşturdukları çeşitli 

gruplar içinde de yer alır. En geniş anlamı ile eğitim toplumdaki ‘kültürleme’ sürecinin bir 

parçasıdır. 

 İnsanın yetişmesinde kasıtlı olarak yapılan kültürlemenin yanısıra, yaşam içinde 

kendiliğinden oluşan öğrenmelerin de önemli rolü vardır. Bu tür kültürleme yoluyla 

meydana gelen öğrenmelerin bir kısmı eğitim değeri taşır. İnsanlar kişilik özelliklerinin, 

değerlerinin ve becerilerinin bir kısmını bu yolla kazanırlar. Eğitimciler kültürleşmenin bir 

kısmını ‘informal’; amaçlı olarak yapılanını ise ‘formal’ eğitim olarak adlandırırlar. 

 Formal Eğitim : Formal eğitim amaçlıdır; önceden hazırlanmış bir program 

çerçevesinde planlı olarak yapılır, öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Eğitim süreci öğretmen 

tarafından planlanır, uygulanır ve izlenir. Eğitim başlangıcından bitişine kadar özel bir çevre 

içinde kontrollü olarak yürütülür. Sürecin belli aşamalarında ve sonunda değerlendirme 

işlemi yer alır. Okullardaki eğitim formaldir.  

                                                 
2
 Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara, Kadıoğlu Matbaası, 1986, s.7. 

3 Ruşen Alaylıoğlu, A.Ferhan Oğuzkan, Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü, 2.bs., İstanbul, Inkilap ve 

Aka Basımevi, 1976, s.82. 

4 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: (Başlangıçtan 1982'ye), Ankara, A.Ü.S.B.F. Basın ve Yayın 

Yüksek Okulu Basımevi, 1982, s.2. 
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 Okul dışında endüstri, tarım ve hizmet alanlarında kişileri bir mesleğe hazırlamak, 

meslekte ilerlemelerini sağlamak ve yenilikleri öğretmek amacıyla yapılan öğretim 

etkinlileri, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, orduda asker yetiştirme birer formal 

eğitim örneğidir. Ülkemizde her yıl binlerce insan bu tür amaçlı, planlı fakat kısa süreli 

eğitim sürecinden geçerek yeni bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanmaktadırlar. 

 Okul dışı formal eğitim sürecinin okullardakinden farkı, kısa süreli olması, 

öğrencilerin yaşlara göre gruplandırılmaması, ihtiyaç duyuldukça yapılması ve belli 

konularla sınırlandırılmasındadır. Her ikisi de süreç olarak aynı özellikleri taşır. Okul dışı 

formal eğitim, okul eğitimini tamamlamak ve insanları yaşam boyu eğitmek gibi işlevleri 

yerine getirir. Bugün ülkemizde formal eğitim kurumları kapsamına yalnız okullar 

alınmaktadır. 

 Formal olmayan Eğitim (Informal Eğitim) : ‘informal’ eğitim, yaşam içinde 

kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Amaçlı ve planlı değil, gelişigüzeldir. Kişi karşılaştığı 

durum ve içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan 

yeni şeyler öğrenir. Çocuklar arkadaşlarıyla oynarken, gençler akranlarıyla oluşturdukları 

gruplar içinde birbirleriyle etkileşirken yardımlaşmayı, dayanışmayı, işbirliğini, kurallara 

uymayı, grubun değerlerini benimsemeyi öğrenirler ve toplumsallaşırlar. 

 Bu tür öğrenmeler ailede, sokakta, işyerinde, televizyon önünde, okulda, kısacası, 

yaşam içinde kendiliğinden meydana gelir.” 
5
 

 

  

 
 “Eğitimin kapsamı  ve tanımı üzerinde yapılan bu açıklamalardan sonra bir süreç 

olarak özelliklerini inceleyebiliriz. Süreç belli bir sonuca ulaşmak veya bir oluşumu 

gerçekleştirmek için birbirini izleyen olayların ya da durumların akışıdır. Eğitim sürecini 

birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme olayları oluşturur. 

Öğrenmenin oluşmasını sağlayan, her türlü etki eğitim sürecinin bir parçasıdır. Birbirini 

izleyen öğrenmelerin oluşturduğu sürece eğitim diyebilmek için bu öğrenmelerin belli bir 

amaca ya da amaçlar dizisine ulaşmak için yapılması gerekir. Her öğrenme zincirini eğitim 

olarak niteleyemeyiz. Eğitim sürecinin üç temel öğesi vardır. Bunlar : 

1) Amaç, 

2) Öğretme ve öğrenme etkinlikleri 

3) Değerlendirmedir.”
6
 

 

11..22..  ÖÖğğrreettiimm  NNeeddiirr??  

 

 "Öğretim: 1- Herhangi bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli alan veya 

konularda bilgi verme işi. 2- Resmi veya gayri resmi durumlarda öğrenmeyi kolaylaştıracak 

etkinlikleri düzenleme, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemi. 3- 

Belli bir şeyi öğretme, bilgi verme, bilgi ile donatma, tedris, tedrisat" 
7
 

                                                 
5
 Nurettin Fidan,.Münire Erden, a.g.e., s.3-4.  

6
 .Nurettin Fidan, Münire Erden, a.g.e., s.8.  

7 Ruşen Alaylıoğlu, a.g.e., s.239. 
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 "Öğretim (Osm.: tedris, talim/Fr.-Ing.: enseignement, instruction) : Teşkilatlı ve 

düzenli olarak genellikle bir öğretim kurumunda(okul vs.) öğretmenler tarafından 

öğrencilere, araç gereç kullanılarak bilgi aktarılması ve öğretilmesi çalışmalarının tümüdür. 

Başka deyişle öğretim, öğrenmenin sağlanabilmesi için girişilen düzenli, teşkilatlı, planlı 

çabaların tümüdür ve bazen örgün eğitim olarak ta adlandırılır. Öğretim eğitimin bir 

parçasıdır ve ancak öğretilen şeyler kişinin davranışlarında değişiklik meydana getirmişse 

eğitim haline dönüşür.  Böylece öğretim boyutu açısından Türk eğitim tarihi başlıca şu 

konuları kapsamalıdır : Okullar, ders program ve kitapları – Devletlerin, rejim ve 

hükümetlerin eğitim amaçları, eğitim felsefeleri – Eğitim ve öğretmen sorunları – Okul, 

öğretmen ve öğrencilere ilişkin sayısal bilgiler – Eğitimle ilgili yasal belgeler – Devlet 

adamlarının söylev ve demeçleri – Eğitim sisteminin yapısı, işlevi – Eğitimi düzenleme ve 

ıslah çalışmaları – Eğitimci ve öğretmenlerin anı, görüş ve düşünceleri – Okul ve 

öğretmenlerin toplumdaki etkileri ,vb." 
8
 

 

 

11..33..  NNeeddeenn  ÖÖğğrreenniirriizz  ??  

Bu sorunun cevabı hangi açıdan baktığımıza göre değişir. Bakış yerimize 

göre farklı, hatta çelişen cevaplar bulmak mümkün. Önce milyonlarca yıl öncesinden 

bakalım. Evrim teorisi açısından bakarsak iş çok nettir. Türümüzü, yada popüler 

deyişiyle genetik kodumuzu, devam ettirmek için çevremizi daha iyi kontrol 

etmemiz, çevremize daha iyi uyum sağladığımızı göstermemiz gerekiyor. Bunu 

rakibimizden daha iyi yapmak zorundayız. Bu kaygıyla kendimizi daha çok 

öğrenmeye zorlarız. Binlerce yıl seviyesinde baktığımızda, toplumsal kültürel 

nedenler bulabiliriz. Toplumlar kendi içinde birbiri ile uyumlu insan toplulukları 

oluşturmak için öğrenirler. Bir topluluk, diğer topluluklara karşı kendini devam 

ettirmek için öğrenir. Birkaç yüzyıl seviyesinde devletler var. Devletlerde kendilerini 

diğerlerine karşı korumak, devam ettirmek ve daha iyi olmak için öğrenirler.  

Son yıllara baktığımızda şirketleri ve sivil toplum örgütlerini görüyoruz. 

Bunlarda aynı amaçla öğrenme ihtiyacı hissediyorlar. 50-80 yıl gibi bir süreyi insan 

ömrü olarak kabul edersek birey açısından öğrenme “para”, “mevki”, “toplumsal 

statü” gibi değerleri taşır. Bunları elde edebilmek için bireyin kendisini yetiştirmesi 

gerekir. Bireyin eğitimden beklediği bu kadar basittir. Bu beklentinin arkasında yine 

                                                                                                                                          
 

8 Yahya Akyüz, a.g.e., s.1-2 
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kendini devam ettirme dürtülerini görebiliriz. Bütün bu öğrenme, aslında birey 

düzeyinde başlıyor ve birey topluluklarının kollektif öğrenmesine dönüşüyor ve 

öğrenme süreci şeklinde zamana yayılıyor. Bireyin öğrenmesi bu işin temelidir. 

11..44..    NNeelleerr  ÖÖğğrreennmmeelliiyyiizz??  

Bir konuda bilgimizin eksik olduğunu, bunu öğrenmemiz gerektiğini 

düşünmemiz ile öğrenim sürecimiz başlar. Bu bilinçli bir öğrenici için doğrudur. 

Yaşamımızın ilk yıllarında, örneğin yürümeyi, ya da konuşmayı, ya da saymayı 

öğrenme döneminde durum nasıldır? Kararı kim verir?  

Bugün ilk, orta ve yüksekokul dönemindeki öğreniciler için ne öğrenileceği 

“müfredat” adı altında önceden belirlenir. İş dünyasında ise bu kararı ya biz yada 

bizim adınıza başka merciler verecektir. Resim yapmak, sporla uğraşmak, ahşap 

oymacılığı gibi hobilerimiz için karar verici mercii biziz. Neyi nereden 

öğreneceğimize karar verdikten sonra, hangi bilgi kaynağından öğreneceğimize karar 

vermemiz gerekir. Okul çağında ise bu kaynak bellidir okul.  

Ama iş dünyasındaki bir kişi için dil öğrenmek, yöneticilik ya da takım 

çalışması yeteneklerini geliştirmek için özel eğitim kuruluşları arasında bir seçim 

yapmak gerekir. Aslında bu en iyi öğretim kurumu ve öğreteni bulmaktır. Okul 

döneminde ise bu en iyi okul arayışıdır. Bu karar anne, baba ya da üniversite sınavı 

tarafından verilir. Eğer verilecek karar iş dünyasındaki bir insan içinde bu karar da 

genelde patron veya yönetici tarafından verilir. 

Bu açıdan bakılınca öğrenme kararlarımızın ne kadar azını biz verdiğimiz 

sonucuna varabiliriz. 

 

11..55..  GGüünnüümmüüzzddee  EEğğiittiimm  

Alışılagelen eğitimde en temel öğe öğretmen, onu tamamlayan ise sınıf ve 

karatahtaydı. Zaman içinde kara tahta beyaza, kireç tebeşirler yerini keçeli kaleme 

bırakmışlardır. Son birkaç yüzyıldır gelişen bilim ve teknoloji ile eğitim 
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ihtiyaçlarında ciddi değişimler olmuştur. Fakat eğitim yöntemleri neredeyse 

Aristo’nun kollogyumundan beri hemen hemen aynı devam etmektedir. Her ne kadar 

mevcut eğitim sistemleri çeşitli ders araç ve gereçleri ile süslenerek 

zenginleştirildiyse de “öğretmen” otoritesi ile geliştirilmiş müfredat programları ve 

akademik takvimler halen eğitimin temelini oluşturmaktadır. 21. yüzyıla adım 

attığımız şu günlerde eğitimde önemli ihtiyaçlar oluşmasına rağmen verilen eğitim 

hizmetleri çok fazla bir yapısal değişikliğe uğramamıştır.  

 

 

“Son otuz-kırk yıllık zaman dilimi içinde, önce merkezi daha sonrada kişisel 

bilgisayarların yaygınlaşması ve bilgisayarların daha yaygın kullanımı konusundaki sürekli 

arayışlar çerçevesinde ilk akla gelen bilgisayar uygulaması alanlarından biri eğitim oldu. 

Özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda hakim olan ve bilgisayarlara bakış açısının fantezi, tüm 

problemleri çözücü vb. nitelendirilebileceği görüşler çerçevesinde, her ne kadar tüm 

eğitim/öğretim kadrolarının yerini bilgisayarların alacağı, bu şekilde öğretmen/öğretim üyesi 

problemlerinin bir çırpıda çözülebileceği varsayıldıysa da bilgisayarların eğitimde 

kullanımının tam olarak böyle olamayacağının, ama bilgisayarlardan eğitimde daha kısıtlı bir 

şekilde faydalanılabileceği bir süre sonra anlaşıldı.” 
9
 

 

 

“Teknolojinin toplum içerisinde yaygın kullanımı artmaktadır. 1984’de yapılan bir 

araştırmaya göre, 21. yüzyılda mesleklerin yaklaşık yüzde 75’i bilgisayar becerisi 

gerektirecektir. Bu gerçekten yola çıkarsak, bireylere bilgisayar kullanma becerilerinin 

kazandırılması okulların temel işlevlerinin başında gelmelidir.  

Bilgi teknolojilerinin yerinde ve etkin kullanımı, planlanmış ekonomik ve sosyal 

gelişme düzeyine erişmede ve ulusal kalkınmada önde gelen unsurlardan biridir. Bilgi 

teknolojilerinin kalkınmışlığın bir göstergesi olması yanında, kalkınma yolunda kullanılan en 

önemli araçlardan biri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Okulların en önemli 

görevlerinden birisi de bireyleri topluma hazırlamak olduğuna göre, değişen ve gelişen 

teknolojilerin öğrenci eğitimine kaynaştırılması sadece öğretim kalitesini artırmayacak, aynı 

zamanda sosyal ve ekonomik gelişmeyi de destekleyecektir. 

Mevcut çalışmalar, doğru ve yerinde kullanıldığı takdirde, teknolojinin öğrenme 

ortamını zenginleştirebileceğine ve öğrencilerin motivasyonu ile akılda tutma, problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede etkin bir araç olduğuna işaret 

etmektedir.” 
10

 

 

Günümüzde eğitim sistemimizi genel hatları ile iki kategoride inceleyebiliriz.  

                                                 
9
 M.Ufuk Çağlayan, “Bilgisayar Destekli Eğitimden Internet Destekli Eğitime”, Bilişim Kültürü 

Dergisi, Yıl:29, Sayı:79, Eylül 2001, s.16. 
10

 Soner Yıldırım, “Kaçınılmaz Bir Eğitim Aracı”, InformationWeek Türkiye, Sayı:111, 25 Eylül 
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 Klasik eğitim yaklaşımı 

 Teknoloji Destekli Eğitim Yaklaşımları. 

 

Klasik eğitim yaklaşımları : 

Hepimizin 6 yaşında tanıştığı eğitim kurumlarında temel felsefe, öğrenciye az 

zamanda çok bilgiyi yöneticilerin yada anne-babanın istediği şekilde öğretmektir. Bu 

eğitimde daha önceden belirlenen müfredat programları, yine belirlemiş takvim 

içinde öğretilir ve sınavlarda öğrencinin teknik bilgisi ölçülür. İlkokuldan yüksek 

öğretimimizin sonuna kadar her yıl eylül ayının belirlenmiş bir gününde okula başlar, 

adına sınıf dediğimiz belirli mekanlarda öğretmenlerimizle haftanın belirli 

günlerinde buluşur, onları dinleriz. Evlerimizde bize verilen ödevleri yaparız. 

Derslere çalışır. Sınavlara gireriz. Eğer bunlarda başarılı olursak da adına diploma 

denen kağıtlar alırız. Bütün bu süreç içinde hangi okula gidip, hangi mesleği 

seçeceğimize ya ailemiz ya da  devletimiz karar verir.  

 

 

“Klasik eğitimde birim derstir. Ders, ilgili konuları bir araya getirir. Eğitmen, 

konuları sınıfta belirli bir yapı içinde anlatır. Anlatım senkronizedir, yani zamanın belirli 

dilimleri, örneğin her Çarşamba üç saat, o eğitim için ayrılmıştır. Anlatımdaki diğer bir ana 

nokta eğitmenin konuşması, yani konuları konuşarak dinleyicilerine aktarmasıdır. Konunun 

ya da kavramların gelişme sürecinin adım adım izlenebileceği bir “kara tahta” ortamında 

oldukça yavaş olarak, ya da tepegöz, video projeksiyon, bilgisayar, elektronik “kara tahta” 

vb. ortamlar kullanarak daha hızlı olduğu varsayılan bir şekilde anlatım desteklenir. Anlatım 

dinleyiciler tarafından not edilir, yani her dinleyici konuyu kendi anladığı şekilde not ederek 

özelleştirir. Dolayısıyla anlatımın desteklenmesinin hızlı ya da yavaş yapılması önemlidir. 

Eğitmen anlatım içinde nelerin önemli nelerin önemsiz olduğunu, tabii eğer kendisi bunları 

biliyorsa, öğrencilerine yansıtmaya çalışır, anlatımı örneklerle süsleyerek konuları daha 

kolay anlaşılır hale getirir. Konuyu gerek güncel gerek tarihi olaylarla ilişkilendirir. Bazı 

eğitmenler ilgili/ilgisiz fıkralar anlatabilir, resimler gösterebilir, bu şekilde ilgi düzeyini 

yukarı çekebilir. Burada, eğitmenin anlatılan konulara hakimiyeti, kişiliği, karizması 

önemlidir. Bu yüzden sevilen, sevilmeyen, espiritüel, ciddi ya da iyi kötü olarak 

nitelendirilen eğitmenler vardır.  

Anlatımda etkileşim vardır ve etkileşim konuşma üzerine kuruludur. Dinleyiciler 

anlamadıkları konuları eğitmene sorarlar. Etkileşim tartışma şeklinde de yapılabilir. 

Etkileşimli anlatım zaman diliminin dışında (eğitmen ofis saati, soru cevap saati, problem 

                                                                                                                                          
2000, s.45-46. 
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çözme saati, tartışma saati vb.) ayrıca yapılabilir ama bu da senkronizedir.” 
11

 

 

Klasik eğitimde ayrıca kitap, ders notu, rapor, makale, bildiri v.b yazılı konu 

materyalleri öğrenciler tarafından okunur ve çalışılır. Bunlar; sınıf içinde anlatılan 

konuların daha iyi öğrenilmesini, anlaşılmasını ve kavranmasını sağlar. Bazı 

eğitmenlere göre bu yazılı konu materyalleri gereksiz olup anlatım yeterlidir.  

Eğitimi verilen konuların deneylerle desteklenmesi gerekiyorsa ya da öğrencilerin 

konu ile ilgili el becerileri geliştirmesi isteniyorsa eğitim laboratuvar çalışmaları ile 

desteklenir. Laboratuvar çalışmalarının takım çalışmasını öğretici ve özendirici 

özellikleri vardır. 

Ödev, yazılı ve sözlülerle konuların ne kadar anlaşıldığı ölçülür. Dönem 

makaleleri, projeler gibi araçlarla öğrencilerin bir şeyler üretme kabiliyetleri 

belirlenir. Tüm bunlardan sonra öğrencinin başarısı verilen bir notla belirlenir. En 

sonunda da diploma alınır. Buradaki en önemli konu, günümüzde diploma veya 

sertifikanın kalitesi bunu veren kurumun kimliği ve genellikle diploma ya da 

sertifikanın başka bir kurumda ya da piyasada geçerliliği ile ölçülüyor. Buna da 

“branding” deniliyor. 

Toparlarsak klasik eğitimin öğeleri anlatım, etkileşim, yazılı materyaller, 

laboratuvar çalışmaları ve ölçme. Eğitimin kalitesi, derslerin ya da konuların özelliği, 

hedef kitlenin büyüklüğü, maliyetler, öncelikler, eğitim gereksiniminin aciliyeti vb. 

konular düşünüldüğünde öğelerin ağırlıkları farklı olabilir. 

 

 

“Klasik eğitim, özellikle yüksek öğrenimde, artık günümüz ihtiyaçlarına cevap 

verememektedir. Öğretim üyelerinin sınıf monologları, öğretmen öğrenci iletişimi için 

yeterli değildir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi araştırmayı eğitim kadar 

önemli bir hale getirmektedir. Klasik eğitim sisteminde ise bilgiler hazır mama halinde 

öğrenciye sunulduğu için araştırma boyutu eksik kalmaktadır. Bunun için de yaratıcı 

düşünce yeterince gelişememektedir. 

Gerçek hayatta başarılı olabilmek için okullarda öğrendiğimiz mesleki bilgi, 

bilmemiz gereken toplam bilginin sadece %20’sini oluşturmaktadır. Artık bireyler 

mesleklerinin kendi başlarına değil büyük kurumların içinde oluşturulmuş takımlarda icra 

etmektedirler. Yer zaman kavramları tamamen değiştiği için zamanın ve yerin verimli 

                                                 
11

 M.Ufuk Çağlayan, a.g.e., s.16-17. 
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kullanımı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olunca da takım çalışması, 

liderlik, mesleki ahlak, sunum ve iletişim gibi konular teknik bilgilerin önüne çıkmaktadır. 

Bu konular ise klasik eğitimde yeteri kadar öğretilememektedir. 

Özellikle genç nüfusu hızla artan bizim gibi toplumlarda yeni kuşaklara yetecek 

kadar okul ve öğretmen sağlamak önemli bir kaynak sorunudur. Bu kaynakların en iyi 

kullanımı için öğrenci başarı oranlarını artırmamız gerekmektedir. Oysa, mevcut eğitim 

sistemimizde öğrenci başarı oranları çoğu zaman %50’ler civarında seyretmektedir. Bu ise 

büyük bir kaynak israfına yol açmaktadır.” 
12

 

  

 

Sınıf eğitiminde, öğrenci konsantrasyonun ilk yarım saat sonunda azaldığını 

ve bundan sonraki ders süresince verilen bilginin çoğu kez öğrenci tarafından 

alınamadığını yapılan araştırmalar göstermektedir. Her öğrencinin kapasite ve 

yeteneği farklı olduğu için sınıflardaki toplu eğitimler kimine kolay, kimine zor 

gelmektedir. Öğretmenler ise bu özelliğe pek dikkat edemeden anlatmaktadırlar.   

Bilgilerin hızla eskimesi de karşımıza bir başka önemli sorun olarak 

çıkmaktadır. Ömür boyu eğitim kavramının yaşam biçimi haline geldiği 

yüzyılımızda klasik eğitim yaklaşımı ve öğretmen-öğrenci-sınıf eğitimi yavaş yavaş 

geçerliliğinin yitirmekte veya başka metotlarla desteklenmek zorundadır. 

 

 

Teknoloji Destekli Eğitim Yaklaşımları : 

Bazı kaynaklarda “Bilgisayar Destekli Eğitim” bazılarında ise “Internet 

Destekli Eğitim” olarak isimlendirilen yüzyılımızın bu eğitim sistemine burada 

“Teknoloji Destekli Eğitim” olarak isimlendirmeyi uygun bulmaktayım. 

 

“Geleneksel eğitim ve öğrenme anlayışında öğrenci, öğretmen/öğretim elmanı 

tarafından doldurulmayı bekleyen boş bir kaba benzer. Öğretmen/öğretim elemanından 

bilgiyi sunması beklenirken öğrenciden sunulan bilgileri soğurması beklenirdi. Bu anlayış 

zamanla değişim göstermekle beraber daha az gelişmiş toplumlarda hala büyük ölçüde 

geçerliliğini korumaktadır. Internet bu değişimin hızlanmasında çok etkin bir rol 

oynamaktadır.” 
13

 

                                                 
12

 Fatoş T.Yarman Vural, “Internet Ortamında Eğitimin Yararları ve Sorunları”, Bilişim Kültürü 

Dergisi, Sayı:76, Ocak 2001, s.8. 
13

 Ahmet Duman, “Internet, Öğrenim ve Eğitim Üzerine Bir Deneme”, Bilim ve Ütopya, Ankara, 
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“Geleneksel eğitim ve öğrenme anlayışında iki temel öğe olan öğrenci ve öğretmen 

kavramları, öğrenen ve kolaylaştıran olarak değişime uğramıştır. Bu durumda hala ağırlıklı 

olarak kabul gören öğretmen merkezli öğretim/öğretme yaklaşımına karşı ileri sürülen 

öğrenci merkezli öğretim/öğrenme yaklaşımına bir de öğrenen merkezli yaklaşımın 

eklenmesi gerekmektedir. Geleneksel anlayışın “öğrenmesi” yerini 21. Yüzyılın anlayışı olan 

“öğrenmeyi öğrenmeye” bırakmış bulunmaktadır. Ders kitabını ana kaynak kabul eden 

anlayış görsel-işitsel  ve yazılı olan çok çeşitli kaynaklarla yer değiştirirken, seçkinli ve 

okulla sınırlı olan eğitim anlayışı yerini herkes için yaşam boyu bir eğitim anlayışına terk 

etmektedir. Doğaldır ki böylesi büyük değişimlerin olduğu bir eğitim anlayışında geleneksel 

okuryazarlık yerini bilgi okuryazarlığına bırakmaktadır.” 
14

 

 

 

“Bilgisayarların kullanımı yeni bir yaklaşımla ele alınması bazı farklı düşüncelerin 

oluşmasının nedeni olmaktadır. Bu farklı yaklaşımda temel unsur, düşünce araçlarının, 

bilgisayarların nasıl okullarımızda kullanabileceğimizi ortaya koymaktır. Bu yeni yaklaşımın 

temeli, bilgisayarların bilişsel düşünce araçları olarak teorik, pedagojik ve deneme olabilecek 

nedenlerle nasıl uygulamaya konulabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu yeni 

yaklaşım, yapısal öğretim yaklaşımı olarak, bilişsel-düşünce araçlarının ne olduğunu ve 

bunların amaçlarını tartışarak eğitime nasıl yansıtılabileceğini ortaya koymayı temel erek 

olarak kabul etmektedir.” 
15

 

 

 

Günümüzde bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi organize etme, 

bilgiyi kullanma ve bilgiyi diğerleriyle paylaşma çok önem kazanmıştır. Bütün 

bunların sonucu olarak da, öğretim ortamında bizi bilgiye ulaştıracak, bilgiyi 

kullanabilmemizi ve yayabilmemizi sağlayacak her türlü aracı kullanmak zorunda 

olacağımızı söyleyebiliriz. Günümüzde geçerli olan beceriler için kullandığımız 

yöntemlerin ve öğretim programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve değişmesi 

gerekmektedir. Artık, bilgi teknolojileri, kültürü ve ekonomiyi zorlayan bir güç 

olmuştur.  

Bu nedenle, teknoloji ile öğretim programının değişmesi gerekmektedir. 

Öğretim yöntemleri ve kapsamı, çağın ve toplumun gereksinimlerine göre yeniden 

ele alınması gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra, bireylerin yaşama hazırlanması 

                                                                                                                                          
1998, s.62. 

14
 Ahmet Duman, a.g.e., s.64. 

15
 D.H.Jonassen, Computers as Mindtools For  Schools: Engaging Critical Thinking (2.ed.), 

Upper Saddle River, New Jersey:Prentice-Hall, Inc., 2000, s.34. 
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gereken eğitim kurumlarının gereken becerileri kazandırmada bilişim 

teknolojilerinden yararlanması zorunlu hale gelmiştir.  

 

“Teknolojinin okullarda kullanımına ilişkin iki yaklaşım vardır. Bunlar ‘teknolojiden 

öğrenme’ (learning from technology) ve ‘teknoloji ile öğrenme’ (learning with technology) 

olarak belirtilebilir. Teknolojiden öğrenme yaklaşımında içerik teknoloji aracılığı ile sunulur 

ve bunun öğrenme ile sonuçlanacağı varsayılır. Öte yandan, teknoloji ile öğrenme 

yaklaşımında ise teknoloji kritik düşünmeye ve üst düzey öğrenmeye yardımcı olacak bir 

araç olarak kullanılır ve bu yaklaşımda teknolojinin öğrenciye zihinsel ortak gibi işlev 

görmesi hedeflenir.” 
16

 

 

 

“Günümüzde bilginin kapsamı gittikçe arttığından, bilgi farklı kitle iletişim araçları 

içinde çeşitli bölüm ve şekillerde kaydedilebilmektedir. Diğer taraftan bu şekilde 

kaydedilmiş sayısal bilgi dediğimiz bu sayısız miktarlardaki kaynakları etkili bir şekilde 

kullanmak ve erişmek de insanlar için gittikçe kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. İşte bunun 

için artık günümüzde “Bilgi Okuryazarı” olmak zorunlu hale gelmiştir diyebiliriz.” 
17

 

 

 

“Bilgi Okuryazarlığı ifadesi oldukça yeni bir ifade olmakla beraber bu ifade ile ilgili 

çeşitli tanımlamalar getirilmiştir. Bunlardan (ALA,1998) tarafından yapılan tanımlamaya 

göre Bilgi Okuryazarlığı; ‘Bilgi kaynaklarını etkince kullanmak ve bilgi kaynaklarını 

araştırabilme yeteneği, depolanmış bilgi kaynaklarının ve bilgi teknolojilerinin nasıl 

kullanılacağının bilinmesidir.’ ”. 
18

 

 

 

Sınıf ortamında gerçekleştirilen klasik eğitim yöntemlerinin eğitim için 

beklenen kriterlerin hepsine birden istenilen ölçüde cevap verebilmesi mümkün 

değildir. Günümüzde, bu beklentilere çözüm sağlamakta diğer konularda olduğu gibi 

eğitimde de teknoloji bizlere yardımcı olmaktadır. Öğretimsel tasarımı ve içeriği 

belli bir kalitede hazırlanmış kurs malzemelerinin kullanıldığı “Teknoloji Destekli 

Eğitim” uygulamaları eğitim ihtiyaç ve beklentilerimizin karşılanmasında uygun bir 

çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. 

                                                 
16

 D.H.Jonassen, K.L.Peck, B.G.Wilson, Learning with Technology : A Constructivist Perspective, 

New Jersey: Merril, 1999, s.67-68 
17

 Zorana Ercagovak, Erika Yamasaki, Information Literacy: Search Strategies, Tools & 

Resources. ERIC Digest (Çevrimiçi) http://www.gse.ucla.edu/ERIC/eric.html , 1998 
18

 American Library Association New Visions: Beyond ALA Goal 2000. Planning Document, 

American Library Association., Chicago, 2000, s.230 

http://www.gse.ucla.edu/ERIC/eric.html
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“Teknoloji Destekli Eğitim : Bilgisayar ve ağı (LAN, Intranet, Internet) üzerinden 

erişilebilen, çok ortamlılık (multimedia) özelliklerine sahip, etkileşimli olarak hazırlanmış, 

pedagojik özellikleri olan, bilgi aktarmanın yanı sıra beceri kazandırmaya yönelik, eğitim 

alanların performanslarının bilgisayar tarafından otomatik değerlendirilebildiği ve 

kaydedilebildiği, herkesin kendi bilgi algılama ve kavrama hızına göre ilerleyebildiği ve 

kendilerine uygun zaman ve yerde eğitim alabilmelerine olanak sağlayan kurs 

malzemelerinin kullanılarak yapıldığı kişisel veya kitlesel bir uygulama olarak 

tanımlayabiliriz.” 
19

  

 

 

“Bilgisayarların maliyetindeki düşüş ve yeteneklerindeki artış, bilgisayarların toplum 

bireyleri tarafından birçok değişik amaç için kullanımını artırırken eğitimde de bilgisayar 

kullanımı buna bağlı olarak artış göstermiştir.” 
20

 

 

 

“Günün gerçeklerine uygun eğitim/öğretim ortamlarının yaratılması gerekmektedir. 

İçinde yaşadığımız çağ artık klasik anlamda öğretimin yapıldığı yani sınıf içerisinde 

öğretmenin tek otorite olduğu ve her şeyi bildiği ve bildiği şeyleri pasif dinleyiciler olan 

öğrencilerine aktardığı 50 dakika ders, 10 dakika aradan oluşan öğretim ortamlarında sadece 

kitabı yardımcı olarak kullandığı sistemler olmaktan çıkmaya başlamıştır. Internet’teki 

gelişmelere bağlı olarak bilgi, çağımızda artık ulaşılması zor bir kavram olmaktan çıkmış ve 

her istendiğinde, zaman, mekan zorunluluğu olmadan elde edilebilir duruma gelmiştir. Bu 

gelişmeleri göz önüne aldığımızda yapılması gereken, her isteyene bilgiye ulaşma 

kolaylığının sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, eğitim/öğretimin kalitesinin artırılabilmesi, 

klasik eğitim sistemi dışında kalan ve verimliliği artırmak isteyen her kesimin Internet 

erişiminin olması bir zorunluluk olmaktadır.” 
21

 

 

 

11..66..  EEğğiittiimm--  ÖÖğğrreettiimm  KKuurruummllaarrıımmıızz  

 

“Günümüzde, ülkemizde eğitim – öğretim “temel eğitim yasasına paralel olarak, 

‘örgün’ ve ‘yaygın’ kategorilere ayrılabileceği gibi, eğitim teorileri. Eğitim araştırmaları ve 

eğitim uygulamaları olarak üç kategoride incelenebilir. Burada birinci yaklaşım izlenmiş ve 

teori araştırma ve uygulama antitelerine, örgün ve yaygın eğitim kategorileri çerçevesinde 

                                                 
19

 Nüvid Özden, “Eğitim de değişiyor mu?”, Bilişim Kültürü Dergisi, sayı:75, Eylül 2000, s.80. 
20

 T.Gürbüz, A. Eryılmaz, S.Yıldırım, “Öğretmen Adaylarına Verilecek Olan Bilgisayar Okuryazarlığı 

Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri”, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş 

Yaklaşımlar Sempozyumu, 18-20 Mart 1999, İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Bildiri Özetleri, s.64. 
21

 M.Yaşar Özden, “e-insan/e-öğretim”, Bilişim Kültürü Dergisi, Yıl:29, Sayı:79, Eylül 2001, s.92. 
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değinilmiştir. Memleketimizde gerek örgün gerekse yaygın eğitim, devletin denetiminde ve 

ulusal eğitim politikası doğrultusunda yürütülmektedir.”
22

 

 

 

“1973 yılında çıkan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, Türk Milli 

Eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden kurulur. 

Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 

kurumlarını kapsar. 

Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin 

tümünü kapsar.” 
23

 

 

 

11..66..11..  OOkkuull  ÖÖnncceessii  EEğğiittiimmii  

“Okul öncesi eğitimi, zorunlu ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların bedensel, 

zihinsel ve sosyal gelişimini planlamış bir ortam içinde sağlayan ve onları ilköğretime 

hazırlayan bir eğitim kademesidir. Ülkemizde okul öncesi eğitim veren kurumlar bağlı 

oldukları bakanlığa ve hizmet verdikleri yaş gurubuna göre anaokulu, anasınıfı, çocuk 

yuvası, kreş olmak üzere değişik adlar almaktadır.” 
24

 

 

 

11..66..22..  İİllkkööğğrreettiimm  

“İlköğretim 6-14 yaş gurubundaki öğrencilere temel becerileri kazandırarak onları 

hayata ve bir sonraki eğitim kurumlarına hazırlayan bir eğitim devresidir. Ülkemizdeki 

ilköğretim kurumları sekiz yıllıktır.” 
25

 

 

 

11..66..33..  OOrrttaaööğğrreettiimm  

 

“Ortaöğretim 15-17 yaş gurubunu kapsayan, öğrencilere bir meslek kazandırmayı ve 

onları yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı amaçlayan eğitim devresidir. Ülkemizde 

ortaöğretim kurumları üçer yıllık liselerdir. Liseler, programlarına göre Lise, Teknik Lise ve 

                                                 
22

 Fatma Varış, a.g.e., s.147. 
23

 Nurettin Fidan, Münire Erden, a.g.e., s.205. 
24

 A.e.  
25

 A.e., s.207 
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Meslek Lisesi gibi adlar alır. Bu öğretim kademesi özel okullar hariç parasızdır. Ancak 

zorunlu değildir.” 
26

 

 

11..66..44..  YYüükksseekkööğğrreettiimm  

“Yükseköğretim, Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı en az dört yarı yılı 

kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. (2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanununun Madde 3-a). Üniversiteler, Yüksekokullar, konservatuarlar, Meslek yüksek 

okulları uygulama ve araştırma merkezleri yükseköğretim kurumlarıdır.” 
27

 

 

 

11..66..55..  YYaayyggıınn  EEğğiittiimm  

“Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen formal eğitim 

faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Her yaş gurubu 

için (çocuk, genç, yetişkin vb.) yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.”
28

 

 

 

11..77..  EEğğiittiimm  AAnnllaayyıışşıınnddaakkii  DDeeğğiişşiimmlleerr  

 

“Eğitim açısından insanlık tarihi dört dönemde incelenebilir. 

 

Avcılık dönemi : M.Ö. 8000 yıllara kadar olan dönemi kapsar. Eğitim aile 

büyüğünün tecrübelerini genç nesle aktarma şeklinde yürütüldüğü dönemdir. 

 

Tarımsal toplum dönemi : M.Ö. 8000 ve M.S. 1700 yıllarını kapsar. Aile 

tecrübelerinin aktarılması büyük oranda devam ederken, az da olsa yazım dilinin ortaya 

çıkması ile eğitim-öğretim üst elit tabakanın eğitimi için okullarda yürütüldüğü dönemdir. 

 

Endüstriyel toplum dönemi : 1700-1955 yılları, makinenin insan gücü yerine 

kullanıldığı dönemdir. Bu dönemde, aile içi eğitim yeterli olmadığından hızlı okullaşma 

dönemi ve örgün eğitim sistemi önem kazanmıştır. 

 

                                                 
26

 A.e., s.210-211 
27

 A.e., s.214 
28

 A.e., s.219 
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İletişim araçlarını etkin kullanan toplum dönemi : 1955 yıllarından sonra ise 

iletişim teknolojisindeki gelişmelerin eğitime yansıması sonucu yaygın eğitim kavramı 

gelişmeye başladı. Radyo, televizyon bu amaçla kullanılan araçlar olmuş ve uydu 

teknolojisiyle bağlantısı kurulduğunda çok geniş ülkeler arası kullanılan eğitim aracı haline 

dönüşmüştür. 1968 yılında İngiltere’de kurulan “Open Üniversity”; günümüzde Hollanda, 

Belçika, Lüksenburg, Almanya ve diğer Avrupa Topluluğu ülkelerine de hizmet 

vermektedir. Video aletleri de görsel eğitim amaçlı kullanılmaktadır. 1980 yılında bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler ve fiyatlarının hızla ucuzlaması bu aletlerin birçok amaç için 

kullanılmalarına yol açmıştır. Multi-medianın (ses, görüntü, telefon bağlantısı) 

bilgisayarlarda kullanımı, iletişim teknolojisinde gelişmeyi hızlandırması yanında eğitim 

amaçlı kullanıma da imkan vermiştir. Bilgisayar destekli eğitim hızla yaygınlaşmaktadır.” 
29

 

 

Günümüzdeki eğitim anlayışı gelişen teknoloji ile birlikte; eskiye oranla 

değişikliğe uğramıştır. Yukarıda da anlatıldığı gibi eğitim klasik eğitimden teknoloji 

destekli eğitime kaymıştır. Anlatılan bu bilgileri bir tablo halinde gösterecek olursak: 

 

Tablo 1-1  Eğitim anlayışındaki değişimler
30

 

 

                                                 
29

 Ş.Kunç, A.Varol, “21. Yüzyıl Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Mesleki Teknik 

Eğitim,Endüstriyel Teknoloji”, Bilimsel ve Teknik Dergi, Cilt:1, Sayı:1, Kasım 1994, s.41-42. 
30

 Intermedia, “Internet ve Yerel Alan Ağı (LAN) Üzerinden Bilgisayar Okur-Yazarlığı ve Bilgi 

Teknolojisi Eğitimlerine Farklı Bir Yaklaşım”, (Çevrimiçi) http://www.intermedia.com.tr, 20 

Temmuz 2001 

Eğitimin Önemi 

 

Öğrenmenin Önemi 

Eğitimin Merkezi Olarak Verilmesi Eğitimin Merkezi Olmadan Verilmesi 

Aktiviteye Yönelik Etkiye Yönelik 

Sınıf Ağırlıklı Verilmede Uygunluk 

Önceden Planlanmış Eğitim İhtiyaç Duyulduğunda Eğitim (JIT Training) 

Kaynaklarla Sınırlı Sadece Vizyonla Sınırlı 

Kendi Başına Bütünleşik (Integrated) 

Sayı Kalite 

Maliyet Ölçümlü Yatırım Ölçümlü 

Tepkisel (Reactive) Girişken (Proactive) 

Verebilmeye Yönelik Ölçüme Yönelik 

http://www.intermedia.com.tr/
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11..88..  YYeettiişşkkiinn  ÖÖğğrreenniimmiinniinn  TTeemmeell  ÖÖğğrreettiimmsseell  İİllkkeelleerrii  

• Güdüleyici (Motivasyonel) 

• Bilgi-İşleme, Öğretimsel Tasarım 

• Davranış Değişikliği 

 

Güdüleyici (Motivasyonel) 

•Psikologlar insanların yapmaya çalıştıkları şey hakkında hissettiklerinin onların bu işe olan 

katılımlarını etkilediğini bize söylüyorlar. 

•Eğer kendilerini, güvende, saygı gösterilmiş, yetkilendirilmiş, sorumluluk verilmiş 

hissederlerse yaptıkları işe de muhtemelen gerekli önemi göstereceklerdir. 

•Eğer kendilerini, tehdit edilmiş, kuşku içinde, düşmanca davranılıyor veya aşağılanmış 

hissederlerse yaptıkları işi de muhtemelen ret edeceklerdir. 

 

 

Bilgi-işleme, Öğretimsel Tasarım 

 

Psikologlar bize bilginin eğer 

•Öğrenene göre yapılandırılmışsa 

•Anlamlıysa 

•İlgiliyse 

•Daha önce edinilmiş bilginin üzerine dayandırılmışsa 

•Mantıksal olarak öğrenilebilir küçük parçalar halinde organize edilmişse 

elde edilebileceğini, muhafaza edileceğini ve ilerideki bir kullanım için tekrar 

erişilebileceğini söylüyorlar. 

 

 

Davranış Değişimi 

 

Psikologlar davranış değişikliklerinin aşağıda belirtilen öğrenim deneyimleri ile ortaya 

çıktığını söylüyorlar: 

•Rol modellerinin gözlenmesi ve taklit edilmesi 

•Yönlendirilmiş pratik yapma 

•Gayretlerin olumlu şekilde takviye edilmesi 

•Yeni öğrenilenlerin çok değişik ve farklı durumlarda kullanım ve uygulamasının pratiğinin 
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yapılması
31

 

 

                                                 
31

 Nüvid Özden, “Teknoloji Destekli Ögretim”, İstanbul, İntermedia A.Ş., 20 Nisan 2001. 
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22..  UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  

22..11..  UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  NNeeddiirr??  

 

“Uzaktan Eğitim, geleneksel sınıf ortamında eğitmenin verebileceği bir eğitimin 

sanal sınıf ortamında, ekranlarının başındaki çok sayıda kişiye ulaştırılmasıdır. Uzaktan 

Eğitim yönteminin en büyük amacı, büyük bir kitlenin gereken eğitimi bulundukları 

yerlerden ve diledikleri zaman alabilmelerini sağlamaktır. Eğitimi alacak kişiye sunulan bu 

esneklik, eğitimin alınmasını kolaylaştırmakla birlikte, tam anlaşılamamış konuların tekrar 

edilebilmesi ve test olanakları yardımıyla, eğitimin verimini de arttırmaktadır.  

 

            Büyük bir kitlenin, uzman eğitmen tarafından fiziksel sınıf ortamında eğitilmesi 

büyük bir organizasyonun yapılmasını ve çoğu zaman aynı eğitimin bir çok kez değişik 

yerlerde tekrarlanmasını gerektirmektedir ki bu da hem eğitim zamanını hem de eğitimin 

maliyetini yükseltmektedir. Uzaktan Eğitim yöntemi bu koşullarda en hızlı ve en etkin 

eğitim yöntemi olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. 

Çok kısa sürede tüm çalışanlarına aynı eğitimi ulaştırabilme olanağı nedeniyle, Uzaktan 

Eğitim yöntemi öncelikle çok yoğun eğitim programları olan ve değişik yerleşim alanlarına 

dağılmış organizasyonlara sahip kurumlarca benimsenip kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim 

maliyetlerinde önemli oranda tasarruf sağlayan Uzaktan Eğitim yönteminin kullanım 

oranının hızla artmakta olduğu ve bu artış hızının da yükselerek devam edeceği, bağımsız 

araştırma kuruluşlarının raporlarında açıklanmaktadır.” 
1
 

 

 

 Internet teknolojilerinin hızlı gelişimi, uzaktan öğretime yönelik yeni 

olanaklara ve uygulama alanlarına da yol açmaktadır. Bu açıdan Internet, uzaktan 

öğretim açısından da yeni bir ortam ve araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Internet 

tabanlı uzaktan öğretim uygulamaları, öğretmen merkezli eğitim paradigmasından 

öğrenci merkezli bir alana doğru gerçek bir değişimi de ifade etmektedir. Bu 

bağlamda, nesnelci öğretimden oluşturmacı öğrenme yaklaşımlarına doğru da bir 

anlayış değişikliğinin meydana geldiği söylenebilir.  

İçinde bulunduğumuz  “Bilgi Çağı”; Internet ve gelişen Internet teknolojileri 

gibi yeni kavramlar ve teknolojiler sunmuştur. Her geçen gün artan bilgi yumağı; 

bilgi çağında insanın kendini sürekli yenileme ve geliştirme ihtiyacını daha fazla 

hissettirmekte ve zorunlu kılmaktadır. Sadece mesleki açıdan değil, kişisel gelişim 

                                                 
1
 “Uzaktan Eğitim Hizmetleri Projesi”, (Çevrimiçi) 

http://www.ibm.com/tr/services/learning/uzaktanegitim.html, 28 Mayıs 2001 

http://www.ibm.com/tr/services/learning/uzaktanegitim.html


 21 

içinde “yaşam boyu öğrenme” kavramı giderek yaygınlaşmakta ve dolayısıyla 

“sürekli eğitim” talebini arttırmaktadır. Eğitim almak isteyen öğrenci sayısının 

artması, eğitim alanının daha çok genişlemesi sonucunu doğurmakta ve uzaktan 

eğitim yaygınlaşmaktadır. Uzaktan eğitim fikri yeni olmamasına rağmen on-line 

öğretim bu alanda birçok imkan yaratmaktadır. Hızlı ve kolay biçimde bilgi 

paylaşımına imkan veren maliyeti ucuz olan Internet; www aracılığı ile iletişimi 

kolaylaştırması gibi özellikleri ile büyük bir potansiyele sahiptir. Günümüzde bu 

teknolojiler sayesinde on-line öğretim hem uzaktan eğitim hem de örgün eğitim için 

birçok yeni uygulamalara imkan tanımaktadır.  

 

 

 “Uzaktan eğitim ya da değişen anlamıyla uzaktan öğrenme, yeni bir öğretim anlayış 

ve uygulaması değildir. Uzaktan eğitim, yüzyılı aşkın bir süreden beri mektupla öğretim, 

açık öğretim fakülteleri, tele-konferans ve son olarak web tabanlı teknolojilerle birlikte 

gelişimini sürdürmektedir. Uzaktan eğitim kavramının yerini uzaktan öğrenme kavramına 

bırakması, en çok web-tabanlı teknolojiler aracılığıyla gerçekleşmesidir. Bu gelişim, farklı 

ortam ve araçlarla desteklenen öğretim materyalleri ve yeni öğretim yaklaşımlarıyla 

karakterize edilmektedir. Internetle birlikte, artık uzaktan eğitimde yeni anlayış ve 

uygulamaların ortaya çıktığı söylenebilir. Internet tabanlı öğretim senkron ve asenkron 

etkileşimlerin gerçekleşmesini sağladığı için, yeni öğrenme olanaklarına da yol açmaktadır. 

Internet gibi yeni ortam ve araçlar, “dördüncü nesil uzaktan öğretim” olarak adlandırılan 

yeni anlayışları da beraberinde getirmiş bulunmaktadır.”  
2
 

 

 

22..22..  TTaarriihhççeessii  

 

“Eğitimde her türlü teknik olanaklardan yararlanma yoluna gidilirken, telefondan da 

yararlanılabileceği düşüncesi ile 1958 yılında Birleşik Amerika’daki Stephans College 

Missouri’de telefon görüşmeleri ile uzman öğretim üyelerinin uzak bölgelerdeki öğrencilere 

kurs vermeleri sağlandı... Bu tarihten sonra telefonun eğitimde yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bazı kuruluşlar telefonu etkileşimli öğretimde (interactive teaching) 

kullanmaktadır. Örnek olarak 1970-1972 yılları arasında The Universities of Cambridge, 

Edinburg, Sheffield ve Manchester arasında yapılan bağlantı çalışmaları verilebilir... Bu 

sistemde telefon aracılığı ile seslerin iletilmesinin yanı sıra, görüntüler de iletilebilmektedir. 

 Üniversite merkezindeki öğretim üyeleri, uzak bölgelerdeki öğrenci grupları ile 

telefonu kullanarak bağlantı kurmakta, konferans sırasında veya sonunda karşılıklı soru- 

                                                 
2
 B.Atıcı, M.Gürol, “Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımlarına 

Doğru Internet Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Bilimsel Bir Model Önerisi”, Bilişim 

Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 2001, s.177. 



 22 

cevap ilişkisine girilebilmektedir. İsveç’teki Lund ve Linkoping Üniversitelerinde, telefon 

görüşmeleri bire-bir yani öğretim üyesinin her bir öğrenci ile tek tek görüşmesi şeklinde 

yapılmaktadır. Öğrenciler bu tür çalışmaların anlamayı daha da artırdığı ve telefonun 

kendilerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.”
3
 

 

 

 “Yapılan birçok araştırma şunu göstermiştir ki, gelişmekte olan Türkiye, eğitim 

alanında ki çağdaşlık ve uygarlık sunan gelişmeleri kendi eğitim sisteminde uygulamaktan 

geri kalmamıştır. Bu çağdaş gelişmelerden bir tanesi de uzaktan eğitimdir. Türkiye’deki ilk 

uzaktan eğitim çalışmaları 1924 yılında Dewey’in “öğretmen eğitimi raporu” ile gündeme 

girmiş, 1927 yılında kavram olarak oluşmaya başlamıştır(Alkan, 1997). Daha sonra 

çalışmalar durma noktasına gelmiştir. Fakat 1950 yılından sonra çalışmalar hızlanmış ve bu 

konudaki uygulama çalışmalarının hazırlıkları başlamıştır (İsman, 1997). Bu araçtırmada, 

uzaktan eğitimin, Türk eğitim sistemlerindeki gelişim süreçleri üç ana boyutta 

incelenmektedir:  

1) Kavramsal süreci 

2) Mektupla öğrenim süreci 

3) İletişim teknolojilerinin kullanımı süreci 

 

Kavramsallaşma Süreci 

 Türkiye’de uzaktan eğitim konusundaki gelişmeler ülkenin sosyo-ekonomik 

şartlarıyla orantılı gitmektedir. Bu konudaki gelişmelerin, cumhuriyetin ilanından sonra 

başlayan bir dizi yenileşme hareketiyle ülkemize davet edilen yabancı uzmanların tavsiye 

kararıyla başladığı görülmektedir. Bunlardan ilki öğretmen yetiştirme ve halkı okur-yazar 

hale getirmekti. Bunun için ilk olarak 1924 yılında ‘Tevhid-i Tedrisat’ kabul edildi.Bu kanun 

eğitim-öğretimi birleştirerek okur yazarlık oranının artmasını ve herkesin eğitim ve 

öğretimden faydalanmasını teminat altına alıyordu. Yine aynı yıl yabancı uzman raporları 

özellikle de J.Dewey’in öğretmen yetiştirme konusunda uzaktan eğitimi teklif etmesi, 

uzaktan eğitim kavramıyla tanışmamızı sağlamıştır. Bir il,kinci teklif ise, 1927 yılında 

okuma yazma öğretimi için ‘Muhabere Yoluyla Tedrisat’ uygulanmasıdır.” 
4
 

 

 Çok düşük olan okur-yazarlık oranının arttırılması için  Cumhuriyetin ilk 

yıllarında yapılan, 1928 yılında 1353 sayılı kanunla kabul edilen yeni Türk 

Alfabesinin tüm yurda en kısa zamanda öğretilmesi ve yeni alfabe ile okuma yazma 

oranının arttırılması çalışmaları, uzaktan eğitim alanındaki ilk hareketler olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

                                                 
3
 Ross Worthington, “Terrestrial Communications Systems in Distance Education”, A reference 

Booklet, Oct. 1980, s.17. 
4
 Aytekin İşman, Uzaktan Eğitim:Genel Tanımı Türkiye’deki Gelişimi ve Proje 

Değerlendirmeleri, 1. Basım, Sakarya, Değişim Yayınları, 1998, s.38-39. 
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“Mektupla Öğretim Süreci 

 Türk eğitim sistemi içindeki ilk uzaktan eğitim uygulamaları 1950 yıllarında 

başlamıştır. Bu yıllarda yüksek öğretime olan taleplerin kendisini yüksek sesle duyurmaya 

başlaması ve klasik okulların bu talepleri karşılayamayacak durumda olması nedeni ile Milli 

Eğitim Bakanlığı “Mektupla Öğretim uygulaması çalışmalarını başlatmıştır. Mektupla 

öğretim uygulamasına geçilmeden önce, mektupla öğretim ileri ülkelerin programları 

incelenmiş, uygulamalar üzerine bilgi edinilmiştir. (Fidan,  Okan, 1976). Bu girişimlerden 

sonra, ilk mektupla 1958-59 öğretim yılında özellikle Ankara dışında bulunan bankacılar için 

ilk defa mektupla öğretim kursları uygulanmıştır. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, 

Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı bazı teknik konuları öğretmek, orta dereceli meslek 

okulu mezunlarına yüksek öğretim imkanını sunmak üzere girişimde bulunarak, İstatistik ve 

Yayım Müdürlüğü bünyesinde uzaktan eğitim yapmayı amaçlayan Mektupla Öğretim 

Merkezi Kurulu’nu kurmuştur  (Özdil, 1986)... 

 8 Mayıs 1974 tarihinde de Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun eğitime 

başlamasıdır. Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kurulmasının asıl amacı Türkiye’de 

köklü bir uzaktan eğitim kurumu oluşturmaktı. 1974-1975 öğretim yılında orta öğretim 

kurumlarını bitiren yaklaşık 45000 öğretmen adayı Deneme Yüksek Öğretmen Okuluna 

kayıt olarak uzaktan yüksek öğretime başlamıştır. Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin 

kurulmasıyla üniversitelerdeki yığılmayı önlemek amaçlanmış ve merkezin çalışmalarının 

televizyonla desteklenmesi planlanmıştır. Fakat zamanla iki uygulamanın da yetersiz olduğu 

düşünülmüş ve 1975 yılında çalışmalarına son verilmiştir. 

 Aynı yıl (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu kurulmuş ve Deneme 

Yüksek Öğretmen Okulu ile uzaktan öğretime başlayan öğrencilerde bu kuruma 

devredilmiştir. Mektupla öğretim, açık yüksek öğretim, dışarıdan bitirme ve örgün yüksek 

öğretim programlarını bünyesinde toplayan (YAYKUR) bu programlar sayesinde çeşitli 

branşlarda orta öğretim öğretmenliği, ilkokul öğretmenliği, teknik ve sosyal bilimler ile 

yabancı diller alanlarında uzaktan yüksek öğrenim hizmeti vermiştir. YAYKUR’un bu 

eğitiminde, danışmanlık hizmetleri ve uygulamalarında yazılı materyaller, televizyon, radyo 

ve ses bantları kullanılmıştır. Fakat Milli Eğitim Temel Kanunu 42. maddesinde ‘Genel, 

mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların 

çalışmaları ve arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı’nca sağlanır’ ifadesi 

YAYKUR’un bağımsız ve açık bir üniversite olmasını engelleyerek düşünüldüğü kadar 

yayılmasını engellemiştir. Adı Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu olan fakat istenilen 

yaygınlığı ve gelişmeyi sağlayamayan YAYKUR’un 1979 yılında çalışmalarına son 

verilmiştir.” 
5
 

 

 

  Amacı Türkiye için çağdaş bir uzaktan eğitim kurumu ortaya 

çıkarmak olan; gerek Mektupla Eğitim Merkezi gerekse Deneme Yüksek Öğretmen 

Okulunun kurulmasının akademik çevrelerce ve kamuoyunca olumsuz karşılanmış 

olması, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, 

öğretmen yetiştirme ile sınırlı kalmasına neden olmuştur.  

 

                                                 
5
 Aytekin İşman, a.g.e., s.42-45. 
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“İletişim Teknolojilerinin Kullanım Süreci 

 Görsel ve işitsel kitle iletişim araçları olan radyo ve televizyon toplum yaşamına 

önce haberleşme aracı olarak girmiş, geniş toplulukları etkileme özelliklerinden dolayı 

eğitimde de etkili biçimde kullanılmıştır. Bu kullanım ilk dönemlerde fazla düzenli ve 

sistemli değilken eğitimin amacını gerçekleştirecek düzeye ancak belli bir süre sonra 

ulaşabilmiştir... 

 1982’deki XI. Milli Eğitim şurası’ nda yaygın eğitim teşkilatında görevlendirilecek 

uzmanların ve diğer personelin sayıları, nitelikleri ve branşlarına açıklık getirilerek, uzaktan 

yüksek öğretim görevi Anadolu Üniversitesi’ne verilmiştir. Bununla birlikte üniversitenin 

uzaktan öğretim için kullandığı ders konuları da T.R.T aracılığıyla yayınlanmaya başlamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 133. Maddesiyle de TRT’ye ‘Eğitime yardımcı olma’ 

görevi verilmiştir. Bu uzaktan eğitim kurumları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güzel 

bir başlangıcı ve örneğidir. Madde 133 ‘Radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet eliyle 

kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir.’. Bu madde ile de 

uzaktan eğitim verecek kurumlar devlet güvencesiyle bir anlamda desteklenmektedir. 1981 

ve 1982 yıllarında yetişkinlere etkili ve yaygın okuma yazma öğretimi vermek amacıyla 

‘Televizyon Okulu’ndan yararlanma yoluna gidilmiştir. (Menteş, s.49, 1990). Bu yayın 

çerçevesinde 27 şehre, 60 programlık bir dizi bölgesel televizyon yayınları yapılmıştır. 

Uzaktan eğitimde bilgisayar ortamına dayalı teknolojiye bakıldığında; telefon, uydu, 

fiber optikler, entegreli sistemler, dijital iletişim ağı (Integrated system digital network), CD-

Rom ve video disk olduğu görülmektedir. Bilgisayar destekli öğretim ve bilgisayar dayalı 

öğretimi de kapsayan bilgisayar yardımlı öğrenme (computer aided learning), E-Mail, 

bilgisayar konferansı, işitsel grafikler, veri tabanları ve çoklu ortamlar bilgisayar ortamına 

dayalı uzaktan eğitim uygulamalarına birer örnektir” 
6
 

  

22..33..  NNiiççiinn  KKuullllaannııyyoorruuzz  vvee  NNiiyyee  İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuuyyoorruuzz??  

Günümüzün çalışma ortamında başarılı olabilmek için artan miktarda temel 

teknoloji ve iş bilgileri ile güncel olarak donanmış olmak gerekmektedir. Daha fazla 

beceriye sahip oldukça, özellikle Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri, daha fazla 

başarı elde edebiliriz.  

 

“Bilişsel araçlar, insanoğlunun düşünme, problem çözme ve öğrenme esnasında 

bilişsel gücüne katkıda bulunan elle tutulabilen yada tutulamayan teknolojiler olarak 

tanımlanabilir” 
7
 

                                                 
6
 Aytekin İşman, a.g.e., s.46-52 

7
 D.H.Jonassen, T.C.Reeves, Learning with technology : Using Computers as Cognitive 

Tools.Handbook of Research for Educational Communications and Tech., New York, 

Macmillan, s.693. 
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“Bir bilgisayar sisteminin uzman veya öğretmenin rolünü üstlenmemesi, bunun 

yerine zihinsel çalışmayı destekleyen ‘biliçsel bir araç’ olması gerektiği  üzerinde 

durmaktadır. Planlama, karar verme ve öğrenme sürecini düzenleme sorumluluğu bilgisayara 

değil öğrenciye bırakılmalıdır. Bu bağlamda, biliçsel araçları bir aşçının yemek yaparken 

kullandığı araçlar olarak görebilir, öğrenciye de aşçı rolünü yakıştırabiliriz.” 
8
 

 

 

“Bilgisayar destekli eğitim esnasında kullanılan bilişsel araçlar bilgi oluşturmaya ve 

bilişsel araçlar bilgi oluşturmaya ve bilişsel süreçleri desteklemeye yönelik bir işleve 

sahiptir. Bilişsel araçlar bireyin öğrenme sürecindeki tecrübesini kaydeder, hafızasını 

destekler ve başka hiçbir şekilde üstesinden gelemeyeceği bilişsel aktiviteleri 

gerçekleştirmesinde öğrenciye yardımcı olur. Bahsedildiği şekliyle bilişsel araçlar, 

insanoğlunun bilişsel sistemdeki başlıca üç eksiği giderek bilgiyi oluşturmasında ona destek 

olur. Bu eksiklikler kısa süreli hafızanın ve çalışan belleğin sınırlı kapasiteleri, uzun süreli 

bellekte bilginin organize edilmesi sırasında karşılaşılan zorluklar ve öğrencilerin bilişsel 

strateji kullanımından yoksun olmalarıdır.” 
9
 

 

 

Düzenli eğitim bu yüzden çok önemlidir, fakat biz hepimiz çok meşgul gibi 

gözükürüz ve eğitim alacak zaman bulmakta zorlanırız. Eğitimi seçerken, sonuç 

olarak, seçeceğimiz kurslar ve yöntemin gerçekten işleyeceğinden ve değerli 

vaktimizi en iyi şekilde kullanacağımızdan ve de paramızın karşılığını en iyi şekilde 

alacağımızdan her zamankinden daha fazla emin olmak zorundayız. Bu yetişkinler 

olarak bizim için geçerli olduğu kadar öğrencilerin de bu becerilere gerektiği gibi 

sahip olabilmelerinde de bir o kadar geçerlidir. 

 

                                                 
8
 S.J.Derry, S.P.LaJoie, A middle camp for (un)intelligent computing : An introduction. In S.P. 

Computers as Cognitive Tools, Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Asociates, s.11. 
9
 S.P.Lajoie, Computer Environments as Cognitive Tools for Enhancing Learning. Computers as 

Cognitive Tools, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, s.261. 
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   Şekil 2-1 Geleneksel Ders Eğitiminin Maliyet Analizi 
10

 

 

1993 yılında Gartner Group tarafından yapılan bir çalışmada eğitim 

almamanın kuruma maliyeti hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 3 ayrı grup 

oluşturulmuş ve kurum içinde 1 yıl boyunca eğitim seviyelerinden dolayı neden 

oldukları ekstra yatırım miktarı gözlenmiştir. Ekstra yatırımın hesaplanmasında 

kişilerin bilmedikleri konuda çalışma arkadaşlarına soru sorarak onların çalışma 

sürelerinden aldıkları zamanın kuruma maliyeti ile teknik destek veya yardım masası 

gibi genel destek veren yere soru sorarak orada neden oldukları ek yatırım (ikinci bir 

kişi, ikinci bir makine v.b. gibi) iki ana kaynak gözlenmiştir.  

Bu gruplardan birincisi herhangi bir eğitimden geçirilmeden, ikincisi sınıf 

ortamında klasik yöntemler ile eğitilerek, üçüncüsü de teknoloji destekli bireysel 

öğrenim yöntemi ile eğitilerek kurum içinde benzer koşullarda çalışmaya 

başlamışlardır. Her üç gruptaki her bir elemana $2,500'lik donanım ve bunun 

üzerinde çalışan $1,000'lik yazılım verilmiştir. Bir yıl sonunda şu tablo ortaya 

çıkmıştır: 

 

                                                 
10

 Digital Equipment Limited, 1988 
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 Eğitim 

Almadan 

Sınıf Eğitimi TDE Alarak 

Donanım $2.500 $2.500 $2.500 

Yazılım $1.000 $1.000 $1.000 

Profesyonelliğin 

Maliyeti 

$8.400 $1.400 $400 

   

Tablo 2-1 Bir Kişinin Eğitim Almamasının Kuruma Yıllık Maliyeti 
11

 

 

22..44..    UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  DDeerrss  SSuunnuumm  YYöönntteemmlleerrii..  

Birçok kaynak incelendiğinde; uzaktan öğretimin ders sunum yöntemleri 

hakkında farklı şekillerde ayırım yapıldığı görülmüştür. Bu ayrımlar özde aynı şeyi 

ifade etseler de bazı farklılıklar bulunmaktadır. Araştırma yapılan kaynakların 

tarihleri incelendiğinde zamana bağlı olarak, bu ayrımların değişim gösterdiği 

anlaşılmıştır. Teknoloji ve iletişim sektöründeki gelişmelere paralel olarak ve eğitim 

ve öğretim yöntemlerine göre de bu ayrımlar farklılıklar göstermektedir.  

Internet’i eğitim ortamlarında kullanmak öğretmelere de kendi aralarında ve 

öğrencilerle senkron ve asenkron iletişim kurma, kendilerinin ve öğrencilerinin 

yaptıkları çalışmaları yayınlama gibi çok çeşitli ve farklı öğretme etkinlikleri 

gerçekleştirme olanakları sunar. Internet’in sunduğu bilgiye erişim ve iletişim 

hizmetlerinin öğretim amaçlı olarak kullanılabilecek bileşenleri şu şekilde 

sıralanabilir. 

 Bir grup kullanıcının senkron olarak iletişim kurmasını sağlayan, IRC 

(Internet Relay Chat) 

 Kullanıcılar arasında asenkron iletişim kurmayı sağlayan, e-posta 

(elektronik posta) 

                                                 
11

 Digital Equipment Limited, 1988 
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 Asenkron tartışmayı, çoklu ortam ve veri transferini sağlayan, Usenet 

 Yazı, resim, ses, animasyon gibi farklı yapılardaki verilere ulaşmayı 

sağlayan çoklu ortam, WWW (World Wide Web) 

 Yazı tabanlı iletişim sağlayarak gerçek zamanlı etkileşimi sağlayan MUDs 

(Multi User Domains) ve MOOs (Multi User Object Oriented) 

 

Internet’in sağladığı bu hizmetlerin eğitim amaçlı olarak kullanılması 

mümkündür. Öğrenciler e-posta yoluyla birbirlerine ders notlarını ulaştırabilir, 

ödevlerini öğreticilerine gönderebilir, hatta anlamadıkları kısımlarla ilgili 

öğrencilerden asenkron şekilde bilgi alabilirler. Öğreticiler, belirledikleri çalışma 

zamanlarında IRC yoluyla öğrencilerle senkron şekilde iletişimde bulunabilir, onların 

sorularına cevap verebilirler. 

 Ayrıca, yukarıda sıralananlar dışında derslerle ilgili konuların tartışılabileceği 

tartışma grupları (listserv), aynı anda birden fazla öğrenci ve öğretmenin sesli ve 

görüntülü iletişiminde bulunabileceği video konferans sistemi de öğretim amaçlı 

kullanılabilecek Internet hizmetlerindendir. 

Uzaktan Eğitim konusunda bir hayli çalışma yapmış olan Sayın Aytekin 

İşman Bey’in uzaktan eğitim ders sunum yöntemleri hakkında yapmış olduğu 

sınıflandırma aşağıdaki gibidir. 

 

 

“Bilgi iletişim teknoloji sistemleri, fiziksel donanımlar (bilgisayar ve modemler) ve 

iletişim bağlantılarından (telefon hattı) oluşmaktadır. Belirtilen bu teknolojilere ayrıca 

‘öğrenme teknolojileri’ de denilebilir. Bu öğrenme teknolojileri ile, öğrenme ortamında 

bulunan öğrenciler, öğretmenler ve eğitim uzmanları kendi aralarında yazıları, resimleri, 

videoları ve sesleri gönderebilirler (download). Bu özellikler sayesinde rahatlıkla kendi 

aralarında telekonferans yapabilirler. Telekonferans sayesinde, katılımcılar birbirlerinin 

yüzlerini görebilirler, seslerinin duyabilirler ve elektronik posta (e-mail) ile haberleşme 

imkanları bulabilirler.  

Eğitim kurumlarında, bilgi çağında kullanılabilecek bilişim temeline dayanan bilgi 

iletişim teknolojileri aşağıdaki gibidir: 
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 Elektronik-Posta Sistemi (EPS) 

 Internet Sistemi (IS) 

 Haberleşme-Bülten Sistemi (HBS) 

 Bilgi Tartışma Sevisi (BTS) 

 Bilgisayarla Konferans Sistemi (BKS)” 
12

 

 

Yine aynı eserde Uzaktan Eğitim Dağıtma Modelleri ayrımı aşağıdaki şekilde  

yapılmıştır : 

Tek Yönlü İletişim 

Mektupla dağıtım modeli 

Tek yönlü radyo ile dağıtım 

Tek yönlü televizyonla dağıtım 

Tek yönlü etkileşimli bilgisayarla dağıtım 

 

Çift Yönlü İletişim 

Çift yönlü etkileşimli radyolu konferans dağıtım modeli 

Çift yönlü etkileşimli televizyonlu konferans dağıtım modeli 

Çift yönlü etkileşimli bilgisayarlı konferans dağıtım modeli 

 

Uzaktan eğitim başlangıçta, çok sayıda insan için öğrenme amaçlı 

düşünülmüştü. Film, radyo, televizyon gibi iletişim araçları bu kavramın oluşmasını 

sağladırlar. Buradaki en büyük avantaj öğrenciye hem ses, hem de görüntü olarak 

ulaştırmaktı. Sınıfın getirdiği fiziksel yakınlık ortadan kalkmıştı ama zamana 

bağımlılık devam ediyordu. Yayın saatini kaçırmamak gerekiyordu. Bir başka sorun 

da etkileşimin olmamasıydı. Bunlar tek yönlü bilgi aktaran mekanizmalardı.  

İşte bu açılardan Internet, uzaktan eğitim seçeneği olarak tartışılmaz 

üstünlüklere sahip bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Radyo televizyonun bütün 

avantajlarına ek olarak zamansal özgürlüğü ve iki yönlü iletişimi getiriyor. Ayrıca 

kişiye özel olmak gibi ek avantajları da var. 

 

                                                 
12

 Aytekin İşman, a.g.e., s.29-32. 
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“Bilgisayar ağlarındaki hızlı gelişmeler, kişisel bilgisayarların işlem hızlarındaki 

artışlar, manyetik bilgi saklama teknolojisindeki  ilerlemelerin boyutu ile bu yeniliklere 

paralel şekilde yazılımların gelişmesi, eğitimcileri Internet’i uzaktan eğitim alanında etkili ve 

etkin bir araç olarak kullanmaya yöneltmiştir.” 
13

 

 

 

“Web tabanlı eğitim (Web Based Education), eğitimin zaman ve mekandan bağımsız 

olarak yürütüldüğü; bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı; 

öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı 

(senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) diye iki farklı şekilde gerçekleştirildiği bir 

eğitim modeli olarak tanımlanabilir.” 
14

 

 

 

Bu konuda yapılan en iyi ayrım Türkiye Enformatik Milli Komitesi tarafından 

yapılmıştır. 

 

“Uzaktan eğitim teknolojileri ses veya görüntüye dayalı manyetik ve optik ve basılı 

malzemesinin öğrencilere ulaştırılması ya da etkileşimsiz olarak sunulmasını sağlayacak 

şekilde seçilebilir. Ancak günümüz uzaktan yüksek öğretiminde etkileşimi sağlamanın 

giderek önem kazandığı düşünüldüğünde, sınırlı ya da tam etkileşimli uzaktan ders sunum 

teknikleri kullanılmasına ağırlık verilmesi önerilir. Aşağıda çeşitli uzaktan eğitim ders 

sunum tiplerine ilişkin hazırlama ilkelerine yer verilmiştir. Belli başlı ders sunum 

kategorileri şunlardır: 

 Etkileşimli sunum  

 Senkron  

 Asenkron  

 Etkileşimsiz sunum  

 

Senkron Sunum  

Senkron sunumlu uzaktan eğitim, sunucu taraftaki öğretim üyesi ile istemci taraftaki 

öğrencilerin eşzamanlı olarak (canlı bağlantı yoluyla) ders etkileşimi içinde oldukları 

uygulamalar bütünü olarak tanımlanır. Bunun da en yaygın uygulaması videokonferans 

yöntemidir.  

 

Asenkron Sunum  

En güncel asenkron sunum yöntemi web tabanlı olanıdır. Web tabanlı asenkron 

derslerde ders malzemesi büyük ölçüde web üzerinden sunulur. Ders, öğrenci destek 

                                                 
13

 Frank Mayadas, “Asynchronous Learning Networks”, (Çevrimiçi) 

http://www.aln.org/alnweb/aln.htm, 17.02.2001 
14

 Murat Aşkar, “Teknolojiler, Araçlar, Servisler ve Ortamlar”, Tübitak-Bülteni, Mayıs 2000, s.23. 

http://www.aln.org/alnweb/aln.htm
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hizmetleri, iletişim , etkileşim, ve ölçme-değerlendirme aktivitelerini de genellikle web 

üzerinden gerçekleştirir. Video kaset gibi yardımcı malzeme de kullanılabilir. Öğrenci ile 

öğretim üyesinin fiziksel olarak yüz yüze gelmemesi nedeniyle ders malzemesi, iletişim ve 

diğer destek sayfalarının eğitsel açıdan öğrencinin ilgisini ekranda tutacak şekilde 

tasarlanması gerekir.  

 

Etkileşimsiz Sunum  

Burada ders içeriği tek yönlü olarak öğrenciye sunulmaktadır ve etkileşim son derece 

sınırlıdır. CD-ROM, video kaset gibi malzemeler ya da TV yayını gibi sistemler bu 

kategoriye girer.” 
15

 

 

 

22..44..11..  VViiddeeoo  KKoonnffeerraannss  ((SSeennkkrroonn))  

İki ya da daha fazla noktanın, aynı anda, çift yönlü olarak sesli ve görüntülü 

haberleşme yöntemine Video-Konferans adı verilir.  

 

 

“Gerçek zamanlı iletişim, aynı zamanda olmak üzere, aynı yerde bulunma koşulu 

olmaksızın karşılıklı yüz yüze, iki veya daha fazla insanın birbirleri ile iletişimidir. Bu 

iletişim türü ‘synchronous communication’ olarak tanımlanır. Bunun için telefon ve video 

konferansından yararlanılır. Bu iletişim türü uzaktan eğitim alanında, iki veya daha fazla 

bilgisayarın birbirleri ile bağlantılarını bilgisayar ağı üzerinde gerçekleştirerek veri ve 

bilgilerin paylaşılması esasına dayanır. Örnek olarak yazılı metinler, işitsel araçlar, video ve 

diğer tekniklerle aynı zamanda iletişim sağlanır. Gerçek zamanlı iletişim bağlantıları her 

ilgilenen bireye ve onun kullanımına açıktır.” 
16

 

 

 

“Gerçek zamanlı iletişim konferansı, bir uzaktan eğitim teknolojisi olarak, 

öğrencilerden öğretmenlerden ve diğer uzman ve yardımcılarından oluşan bilgisayar 

ağlarındaki öğrenme gruplarını destekleyebilir. Bu işlemler öğretim düzeyini ve öğrenmeyi 

artırır, geliştirir. Bugün web uygulamalarında Internet ağı, yolları ile yapılan ‘Chat’ etkinliği 

buna bir örnektir. Burada yüzlerce hizmet sağlayıcı servisler ile binlerce kullanıcıya anında 

hizmet sunulur.” 
17

 

 

Internet uygulamasındaki “Chat” düzenleyicisi (Internet Relay Chat “IRC”) 

                                                 
15

 “Yüksek Öğretim Kurulu Enformatik Milli Komitesi”, (Çevrimiçi) 

http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/index.html , 23 Mayıs 2001 
16

 D.H.Jonassen, a.g.e., s.58. 
17

 R.Bartle, “Interactive Multi-user Computer Games.”, Colchester, Essex, UK: MUSE Ltd., 1990 

http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/index.html
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gerçek zamanlı iletişim konferansının en eski bir biçimidir. Bu prosedürler 

kullanıcıların oluşturduğu gruplar arasında yazılı metinler ile temel etkileşimler 

sağlarlar.  

Son zamanlarda gelişen ve yaygınlaşan bu iletişim türünün en faydalı görünen 

biçimi bilgisayar ağları üzerine kadar uzanan masaüstü video konferansı “desktop 

video conference” gösterilebilir. Bu tür konferans, bilgisayar ağları üzerinde 

bilgisayarlar yardımı ile canlı veriler arasında geçişi yani bağlantıyı sağlar. Bu 

etkinliğe örnek olarak işitsel, görsel, video, yazılı ifade ve metinler, çeşitli dosyalar, 

ekranlar ve ortak olarak kullanılan uygulamalar gösterilebilir.  

 

 

“Video konferans iletişi, diğer iletişimlerin aksine (dosya transferi, www, e-posta...), 

beklemeye tahammülü olmayan bir iletişimdir; verilerin gerçek zamanda (değerini 

yitirmeden) iki ya da daha fazla nokta arasında iletilmesi gereklidir. Bunu 

gerçekleştirebilmek için, iletişim kanallarının herhangi bir aksaklık göstermemesi, 

gürültüsüz olması ve belirli veri iletim yoğunluklarının garantilenmesi şarttır. (“Quality of 

service”) 

İletişim maliyetlerinin hızla düşmesi, video konferansı eskiden olduğu gibi lüks bir 

ihtiyaç olmaktan kurtarmaktadır. Artık, özellikle çalışma ortamlarında sıkça bulunan, 

bilgisayar ve telefonun bir araya gelmesiyle, insanlar görüşmelere ve PC uygulamamalara 

ayrı ayrı zaman harcamak zorunda kalmayacaklardır.” 
18

  

 

 

Video konferans, birbirlerinden uzakta olan kişi veya grupların, 

telekomünikasyon ağı ve video teknolojisi yoluyla, karşılıklı ya da grup olarak 

gerçek zamanlı ve yüz yüze görüşmelerini sağlayan bir iletişim biçimidir.  Görüntü 

ve ses, sinyalleri, video kodek’leriyle sayısal bir biçimde kodlanıp, telefon veya daha 

gelişmiş haberleşme ağları kanalıyla gönderilir. Burada, hızlı bir bağlantının olması 

da vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Bir video konferansın amacına ulaşabilmesi için görüntü kalitesi ve iletim 

hızı önem arz etmektedir.  Bunun için görüntü sıkıştırma standartları ve alternatif 

iletim ortamları geliştirilmiştir. 

                                                 
18

 Vcon Unimedya, “Videokonferans iletişimi nedir?”, (Çevrimiçi) http://www.vcon.com.tr, 

25.05.2001 
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 Değişik ortamlardan öğrendiklerimize aklımızda tutma oranlarımız:  

%10 okuyarak  

%20 duyarak 

%30 görerek 

%50 duyarak ve görerek 

%70 söyleyerek 

%90 yaparak 

Bu nedenle video konferans bize aşağıdaki avantajları sağlar: 

 Artan verim ve karlılık: Seyahat giderleriniz azalıyor, zaman kazanıyorsunuz, 

karar verme aşaması hızlanıyor, kaynakları daha iyi kullanabiliyor, konunun 

uzmanına doğrudan ulaşabiliyorsunuz. 

 Yeni çalışma şekillerinin hızlanması ve kolaylaşması: Video ve data 

konferans, sanal takım çalışmasına ve daha birçok esnek çalışma şekillerine 

olanak verir. Birbirinden uzak olan gruplar, yer ve zaman kısıtlaması olmadan 

kolaylıkla bir araya gelip, ortak projede birlikte çalışabilirler. Daha çok kişi, 

birlikte daha sık çalışma olanağına sahip olur. Esnek çalışan personel ve 

müdürler arasındaki iletişim kalitesi büyük ölçüde artar.  

 Önemli personelin etkin kullanımını sağlar: Üretkenliği arttırır. Kısa sürede 

daha çok sayıda toplantı yapılabilir. Toplantıların daha disiplinli ve yapıcı 

olmasını sağlar. Yorgunluk indirgenerek iş verimi arttırılır.  

 Uzaktan öğrenim ve eğitim: Farklı bölgelerde bulunan eğitmenler, satış 

elemanları, teknik ekipler veya eğitim alacak kişiler hiçbir seyahat masrafına 

girmeksizin ve zaman kaybetmeden bir araya gelebilirler. Konunun uzmanı bilgi 

ve tecrübelerini yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın, daha fazla sayıda kişiye 

aktarabilir.  

 Takım çalışması: Yerinizden kalkmadan bilgisayarınızdaki aynı dosya/proje 

üzerinde çalışabilir, aynı zamanda da birbirinizi görüp konuşabilirsiniz.  
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Video konferans aşağıdaki kullanım alanlarında kullanılabilir: 

 Eğitim sektörü (distance learning, tele-teaching)  

 Sağlık sektörü (tele-medicine) 

 İş toplantıları (tüm sektörler) 

 Gizlilik ve gözleme (endüstri, trafik) 

 

Şu ana kadar kullanılmış olan üç değişik video konferans sisteminden söz edilebilir. 

 

A- Oda Tipi Konferans: Kendi başına, sadece video konferansı yapabilecek 

şekilde tasarlanmış ürünlerle yapılan daha yetenekli ve kaliteli konferans şeklidir. 

Sistem genelde video konferans cihazı, TV seti, akıllı kamera (hareketi takip eden), 

mikrofon ve doküman paylaşımı için kullanılan VGA monitörden oluşur. Genelde 

çok pahalıya mal olan bu sistemde bir oda bu iş için özel olarak ayrılır ve 

bağlanacağı yerlere de direk hat çekmek gerekir. Bu sistemde TV kalitesinde görüntü 

iletilir ve formal sunuşların yapıldığı çok büyük grupların katıldığı sistemler için 

idealdir. Odanın yerinin değiştirilememesi, diğer sistemlere bağlanması için hat 

çekme zorunluluğu en büyük dezavantajlarıdır.  

 

B- Toplantı Odası Tipi Konferans: Sistem bir odadan başkasına taşınabilir. 

Fiyatı biraz daha ucuz olup, küçük gruplar için idealdir. Bunlara rağmen fiyatı yinede 

pahalı, başka yerlere taşınması hala sorunludur, kullanılan cihazlar ise sınırlayıcıdır.  

 

C- Masaüstü Konferans: PC üzerinde yapılan, gerçek zamanlı, ses, video, 

veri, metin, bilgi, bilgisayar uygulama ve dokümanlarını ortaklaşa kullandırabilen 

konferans uygulamasıdır. Bu sistemlerde her kullanıcının masasında kendisine ait bir 

video konferans cihazı bulunmakta, ister bilgisayar ekranından isterse de televizyon 

üzerinden haberleşme yapılabilmektedir. Teknik desteğe çok daha az ihtiyaç duyan 

bu sistemler kullanımı çok kolay ve her an herkes tarafından kullanıma açıktır. Dış 
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bağlantılar için gerekli cihazların tüm kullanıcılar tarafından ortak kullanılabilmesi 

maliyeti daha da azaltır. Genel olarak dezavantajları ise, maliyeti düşürme amacı ile 

az kaliteli kamera, mikrofon gibi cihazların kullanımı sonucu görüntü ve sesteki 

kalitenin düşmesi, bilgisayar üzerinden yapılan haberleşmelerde çok ufak bir alanın 

görüntü için seçilebilmesi ve dijital görüntüde bazı sorunlar yaşanmasıdır. 

Video konferans sistemlerindeki en son ve en önemli gelişme kuşkusuz 

masaüstü video konferans sistemleridir. Daha önceleri sistemler her kullanıcı için 

birer codec (kodlayıcı /çözümleyici) gerektirdiği için maliyeti düşürmek için 

görüntünün kalitesinin ve büyüklüğünün bozulması kaçınılmaz oluyordu. Yeni 

sistemler ise daha kaliteli codec’leri  ortak kullanarak daha ucuza kaliteli iletişim 

sağlayabiliyor. Bu konudaki bir başka ilginç yenilik ise belli bir alandaki 

kullanıcıların hiç codec ve özel telefon hatları kullanmadan iletişim sağlayabilmeleri. 

Bu sistemler en yüksek kalitede görüntüyü garanti eden bir dahili analog ağ 

sayesinde organizasyon içindeki iletişimi sağlıyorlar. Bu sırada yerel ağın hızının hiç 

etkilenmemesi de bir diğer avantajı.  

Video konferansların yakın zamana kadar ki kullanımı yüksek maliyet ve bazı 

zorluklar nedeniyle konferans odalarıyla sınırlı kalmıştı. Son yıllarda ise yeni 

geliştirilen video konferans sistemleriyle birlikte bu gösterişli teknoloji tüm 

çalışanların masasına konabilecek kadar küçük ve ucuz hale gelerek yeni kullanım 

alanları bulmaya başladı.  

Son yıllarda video konferansın popüler olmasıyla birlikte bazıları bu 

teknolojiyi faydalı bulup verimliliği nasıl arttırdığını savunurken, bazıları insan 

ilişkileri üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini vurguluyorlar.  

 

Masaüstü Video Konferansın Lehinde Olanlar: Daha iyi haberleşme ve 

bağlantıyı sağlar. Şirket ofisleri birbirinden ayrı, takım elemanları birbirinden uzak 

veya büyük bir binanın içinde ayrı yerlerdeyse bunlar arasındaki haberleşme ve 

yardımlaşma etkilenir. Video konferans onların aynı yerde olmasını sağlamasa bile 

yakınlaşmayı sağlar. Buna ilave olarak çalışanlar arasındaki bilgi alışverişini 

hızlandırır, sorun ve problemler daha çabuk cevaplandırabilir. Ayrıca müşterilerle 
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daha hızlı ve etkili görüşmeyi sağlayan bir araç olarak da kullanılabilir.  

Verimlilikte artış sağlar. Başka bir çalışanın meşgul olup olmadığını görmek 

için artık onun odasına kadar gitmeye gerek yoktur. Ortaklaşa doküman kullanmayı 

da içeren bir video bağlantısı kurarak, çok daha büyük bir hızla problemleri 

çözeceklerdir. Bu sistem sayesinde sadece çok az kısmına katılmanız gereken bir 

toplantının tamamına gitmenize gerek kalmaz. Bilgisayarda bir yandan kendi işinizi 

yaparken bir yandan da gerektiği zamanlarda toplantıya dahil olabilirsiniz.  

Video; broadcast (herkese veya belirlenmiş bir gruba) gönderilen mesajlar ve 

eğitim için çok uygun bir ortamdır. Tek bir yerde eğitim verildiğini ve herkesin kendi 

masasında buna bağlandığını düşünürseniz tasarruf edilecek olan zaman ve para 

kendiliğinden ortaya çıkar. Eğitimci aynı anda birçok kişiye ulaşabilir, değişik 

yerlere gitmesine gerek yoktur ve özel ayrı bir sınıfa da ihtiyaç duyulmaz. Bunlara 

benzer şekilde şirket mesajları, şirket müdürü tarafından bütün çalışanlara düzenli 

olarak aktarılabilir.  

Video konferansın kullanılmasının en görünürdeki sebebi yolculuktan doğan 

harcamaları azaltmasıdır. Daha az yolculuğa ihtiyaç olacağı için maliyetler düşerken 

bir yandan da çalışanlar için yolculuk sırasında meydana gelebilecek tehlikeler 

ortadan kaldırılmış olur.  

 

Masaüstü Video Konferansın Aleyhinde Olanlar: Çalışanlar bu sistemi 

özel hayatlarına müdahale olarak algılayabilirler. Her an başkası tarafından 

gözetlenebiliyor hissi, utandırıcı davranışlarda bulunurken yakalanma korkusu 

insanlarda video konferans aleyhine bir tutum oluşturabilir. Bunları önlemek için bir 

video konferans sisteminde olması gereken en önemli özellik karşılıklılık prensibidir. 

Bu virgül eğer birisi seni izleme veya görme hakkına sahipse bu senin içinde geçerli 

demektir. Hiç kimseye özel haklar verilemez. Bunlara ilave olarak sizi arayanı 

gösteren bir ekran, istenildiğinde otomatik olarak gelen çağrıları reddetme ve her 

türlü ses ve görüntü iletimini durduracak bir düğmede çok faydalı olabilir.  

Görüntünün kalitesiz olması kullanıcının böyle bir sistemden hoşnutsuz 

olmasına yol açabilir. Eğer ses ve görüntü dijital bir network üzerinden aktarılıyorsa, 
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30 fps’ye (frame per second) ulaşmak imkansız olabilir ve 10-15 fps’da haberleşme 

yapılabilir. Kaliteli görüntü için daha pahalı codec (dijital görüntüyü sıkıştıran 

cihazlar) kullanılabilir veya sistem tamamen analog network üzerine kurulabilir. 

Sonuç olarak, getirdiği sayısız avantajlarla ve gösterdiği hızlı gelişme ile 

video konferans sistemleri gelecekte firmalarda telefon kadar doğal bir araç olacak 

gibi gözükmektedir. Kuşkusuz bundan en çok faydalananlar da her konuda olduğu 

gibi şimdiden herkesten önce bu teknolojiyi alıp uygulayanlar olacaktır.  

 

22..44..22..    WWeebb  TTaabbaannllıı  ÖÖğğrreettiimm  ((AAsseennkkrroonn))  

Uzaktan öğretimde en ekonomik, etkili ve uygun ortamlardan biri olan 

Internet, gün geçtikçe eğitimcilerin daha çok dikkatini çekmektedir. Internet’ten 

yayımlanan web sayfaları aracılığıyla öğrenmenin gerçekleşeceği varsayımına 

dayanan “teknolojiden öğrenme” yaklaşımının etkinliği günümüzde 

sorgulanmaktadır. Buna karşın öğrencinin bilişsel süreçlerini destekleyen ve bu 

süreçlerde öğrenciye yardımcı olan bilişsel araçların kullanıldığı “teknolojiyle 

öğrenme” yaklaşımı eğitimcilerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bilişsel araçların 

tasarımında ve kullanımında, öğrencinin kendi bilgisini oluşturma sürecinde üst 

düzey düşünme becerilerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 

 

“Web –Tabanlı Öğretim, uzaktaki bir kitleye öğretim vermek için World Wide 

Web’in (WWW) kullanıldığı yenilikçi bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre 

WWW, öğretim aktarım sistemi (instructional delivery system) işlevini görür. Web-Tabanlı 

Öğrenme ortamlarında, WWW’in özellikleri ve kaynakları öğrenmenin desteklendiği anlamlı 

bir öğrenme ortamı yaratmak için kullanılır.” 
19

 

 

 

 

Web tabanlı eğitim (Web Based Education), eğitimin zaman ve mekandan 

bağımsız olarak yürütüldüğü; bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak 

kullanıldığı; öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına 
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 B.H.Khan, Web-based instruction (WBI) : What is it and why is it?, Englewood Cliffs : 

Educational Technology Publications, 1997, s.87 
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göre eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) diye iki farklı şekilde 

gerçekleştirildiği bir eğitim modeli olarak tanımlanabilir.  

 

 

“Internetin öğretim amaçlı kullanılabilecek en önemli bileşeni World Wide Web 

(www) yada kısaca web’dir. Web, kolay ve çabuk ulaşılabilen, farklı uygulamalar geliştirme 

ve sunma olanağı sunan, güncellemesi kolay bir öğretim ortamıdır.” 
20

 

 

 

 

Hiç kuşkusuz ki bilgi teknolojisi her yaştan insana okul içi ve dışında her 

zamankinden daha kolay ve daha başarılı öğrenme olanakları tanıyacaktır. Kalıcı 

öğrenmenin öğrencilerin ilgilerinden yola çıkarak yapılabileceği açıktır. 

Bilgisayarların çocukları kendisine esir etmesinin nedenlerinden birisi de budur. 

Gelişen bilgisayar teknolojisi ve Internet, buna paralel olarak eğitim alanında 

hazırlanan bilgisayar programları eğitimi bir mekana ve öğretmene bağlı kalmaksızın 

yapılabileceğini ortaya koymuştur. Öğretmen burada bir öğreticiden daha çok bir 

rehber durumunda olmuştur. Ayrıca anlatılması çok zor olan karışık konuların bile 

gelişen bilgi teknolojisi sayesinde çok rahat göze ve kulağa hitap edebilecek şekilde 

sınıflara kadar ulaşması, öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlamış ve hem 

öğretmen açısından öğreticiliği hem de öğrenci açısından öğrenmeyi 

kolaylaştırmıştır. Bill Gates 1995 yılında yazdığı “The Road Ahead” adlı kitabının 

9.bölümünde “Eğitim : en iyi yatırım” bu konuyla ilgili olarak gelecekte 

bilgisayarların ve Internet’in okulları ne şekilde etkileyeceği konusunda bir çok 

senaryo üretmiştir. Kitabın yayım tarihinden bugüne kadar henüz beş yıl geçmesine 

karşın bu senaryoların bir çoğunun gerçekleştiğini görmek mümkündür. 

 

 

 

“Herhangi bir Web tabanlı eğitim materyali için Internet, bilgi aktarma, arama ve 

geliştirme aracı olarak kullanılabilir. Web sayfaları ses ve görüntü araçlarına, etkileşimli 

araçlara (sohbet, video-konferans vb.), haberleşme araçlarına (elektronik mektup, liste ve 

haber grupları) ve diğer Web sayfalarına bağ içerebildiğinden, eğitim materyali hazırlanırken 

herhangi bir kısıtlama olmadan tüm bu servisler kullanılabilir. Diğer pek çok  kaynağa bağlar 
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 Çiğdem Koçoğlu, Emre Sezgin, “www İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri”, inet-tr 

2000 
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içeren Web sayfaları kolayca hazırlanabilir.” 
21

 

 

 

  

 Web’in eğitim amaçlı kullanımı “Web Destekli Öğretim” kavramını 

geliştirmiştir. Ancak bu kavram için Ağa Dayalı Eğitim (Web Based Instuction), 

Internet'e Dayalı Öğretim (Internet Based Training) ve Ağa Dayalı Öğretim (Web 

Based Training) benzer anlamda kullanılan diğer terimlerdir. Web destekli öğretim 

genel olarak, öğrenciler ile iletişim kurmak, ders materyali dağıtmak, öğrencileri 

değerlendirmek gibi öğretim etkinliklerinin Internet hizmetlerinin kullanılarak 

gerçekleştirilmesidir. Başka bir deyişle, Web Destekli Öğretim, öğrenmenin 

gelişmesine yardım etmek ve desteklendiği anlamlı bir öğrenme çerçevesi yaratmak 

için WWW kaynaklarından ve özelliklerinden yararlanılan çok geniş temelli eğitsel 

bir programdır. 

 Web Tabanlı Öğretim etkinliklerini şu şekilde sıralayabiliriz 

 Örgün derslere Internet desteğinin sağlanması 

 Tümüyle Internet üzerinden verilen dersler 

 Sanal üniversite uygulaması 

 Internet üzerinden sertifika programları 

 

Örgün öğretim kurumları, öğrencilerine Internet üzerinden ders notu 

yayınlama, konu ile ilgili kaynaklara ulaşma, deneme sınavları ve alıştırmalar sunma 

gibi hizmetler vermektedir. Ayrıca, öğrencilere diğer öğrencilerle ve öğreticileriyle 

iletişim ortamı da sağlanmaktadır. Tümüyle Internet üzerinden verilen dersler ise, 

derse kayıt olma, dersin takip edilmesi, öğrencinin kendini ve öğreticinin öğrenciyi 

değerlendirilmesi tamamıyla Internet üzerinden yürütülmektedir. Eğitim kurumları 

birbiri ile anlaşarak bazı dersleri bu şekilde Internet üzerinden ortaklaşa 

yürütebilmektedir. Bu esnada ortaya iki yeni kavram çıkmaktadır. Bunlar dersi veren 

(sunucu) ve dersi alan (istemci) eğitim kurumları. Bunlar detayları ile açıklanacaktır.  
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Örnek olarak, ODTÜ tarafından düzenlene IDEA uygulamaları verilebilir. 

Sanal üniversite uygulamaları, üniversite kampusunda yürütülen lisans, yüksek lisans 

veya doktora programının tümüyle Internet tabanlı olarak yürütülmesidir. Yine bir 

başka örnek olarak, 2001-2002 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi Bilgi Yönetimi önlisans programıdır. Sertifika programları ise, kurumlar 

tarafından düzenlenen hizmetiçi uygulamaları, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi 

programlarıdır. Diğer uygulamalardan farklı olarak, öğrencilere diploma değil 

sertifika verilmektedir. Şu anda Cisco ve Microsoft firmalarının bazı üniversitelerle 

işbirliği yaparak sertifika eğitimleri düzenlemeleri buna örnek olarak verilebilir. 

Öğrenciler tarafından öğrenilmesi zor, sıkıcı gibi görünen dersler Internet 

üzerinden, www aracılığı ile öğrencilere sunularak, daha zevkli ve çekici hale 

getirilebilir. Böylece, zengin görüntü seçenekleri ile öğrencilerin öğrenmeleri 

kolaylaştırılabilir. 

 Öğrenciye insiyatif tanıyan ve öğretimden ziyade eğitime ağırlık veren 

Internet’e Dayalı Asenkron Eğitim yeni eğitim modelleri ile uyum içindedir. 

Öğreticiyi yol gösterici ve motive edici bir konuma getirirken öğrenciyi de eğitimde 

aktif hale getirir. Bu eğitim, bilinçli bir şekilde kullanıldığında Açık Öğrenime çok 

daha iyi bir alternatif olabilir. Öğrencileri televizyonun karşısında pasif dinleyici 

durumundan etkileşimli aktif öğrenim modelinin içine iter. Böylece, öğrenci 

Internet’teki çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak dersini ders notlarının dışında da  

öğrenir. Arkadaşları ve öğretmeni ile iletişimi yazılı tartışma gruplarında olduğu ve 

ders saatleri ile sınırlı olmadığı için yazılı iletişim yetenekleri gelişir. Zaman 

sınırlamasının olmaması öğrencilere daha fazla esneklik sağlar.   

Internet’e Dayalı Asenkron Eğitimde; kendi hızı ve kapasitesi ile istediği 

bilgiyi istediği zaman öğrenen öğrencinin öğretmeni ile  iletişiminde öğrenci aktif rol 

oynar. Kendi eğitim stratejisini kendi belirler. Hoca yönlendiricidir, bilgi ve 

tecrübeleriyle yardımcı olur. Sınavlar yaparak öğrencisinin bilgi ve becerilerini ölçer. 

Web eğitimde  öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim sanal tartışma gruplarında 

ve sohbetlerle sağlanır. İsteyen istediği zaman istediği soruları tartışma gruplarında 

sorabilir. Soruların cevabı öğretmen veya diğer öğrencilerden gelebilir. Bilgisayarın 

başında belirlenen saatlerde IRC ve ICQ gibi ortamlar aracılığı ile sohbetler  
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yapılabilir.  

 Internet’in hızla büyüdüğü ve çeşitlendiği şu günlerde bilginin sunuluş şekli 

bilgiye erişim kadar giderek önem kazanmaktadır. Özellikle kullanıcı profilindeki 

değişim hızı, bilginin birden fazla şekilde sunulmasını gerektirmekte ve bu da 

Internet ortamına aktarılacak eğitim amaçlı sayfaların kullanıcı davranışları 

gözetilerek tasarlanmasını gerektirmektedir.  

 Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla beraber, eğitim sayfalarının hazırlanması için 

değişik yöntemler geliştirilerek, sayfa içindeki ve sayfaların kendi aralarındaki 

etkileşimi arttırılmaya çalışılmakta, kullanıcının eğitim sayfaları üzerindeki 

hakimiyeti daha da güçlendirilmesi sağlanmaktadır.   

Web tabanlı öğretimin en zor tarafı ders materyalinin hazırlanmasıdır. Ders 

materyali aktif öğrenme modeline göre hazırlanmalı, öğrencinin insiyatif 

kullanmasına olanak tanımalıdır. Ders materyali hazırlarken dikkat edilmesi gereken 

en önemli özellik etkileşimdir (interactivity) . Yani öğrencinin materyal içinde soru-

cevap ve diyaloglarla dersini öğrenmesidir. Renkli animasyon, video ve ses her ne 

kadar estetik açıdan önemli ise de yerinde kullanılmadığı zaman büyük kaynak ve 

zaman israfına yol açar. Bu tür malzeme sınıf derslerinin yerine değil laboratuvar 

malzemesi ve deneyleri destekleyici olarak değerlendirilmelidir. Bu tür destek 

öğrenim açısından pekiştirici ve kolay öğretici olacaktır.   

 

WEB Tabanlı Eğitimin (Asenkron) Lehinde Olanlar : Uzaktan öğretim, 

yüksek öğrenimde öğretim elemanı yetersizliği sebebiyle yapılamayan derslere 

yerine kullanılabilir. Veya kalabalık amfilerde gerçekleşen dersler yerine de 

Asenkron eğitim kullanılabilir. Konunun uzmanları tarafından hazırlanarak Internet’e 

konan derslerin verilmesi; konuyu daha az aşina hocalar ya da araştırma görevlileri 

tarafından gerçekleştirilebilir. Bu şekilde verilen eğitim konuyu tam bilmeyen  veya 

bu konunun eğitimini almamış kişilerce verilen eğitimden daha iyi olacaktır.  

Internet ortamında eğitim hemen hemen her alanda kullanılabilir. En çok 

yaygın ve verimli eğitim sürekli eğitim kapsamında gerçekleştirilebilir. Sürekli 

eğitimde kişiler belirli bir olgunluğa sahip oldukları için kendi istekleri ve 
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ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilirler.  Bu ise aktif öğrenmenin en temel koşuludur. 

Üretim maliyetlerinin düşüklüğü, çoklu ortam (ses, video) imkanlarının yazılı 

ortamla birleştirilmesi, arama mekanizmalarının kurulabilmesi ve uzaktan erişim 

kolaylıkları sayılabilir.   

 

WEB Tabanlı Eğitimin (Asenkron) Aleyhinde Olanlar :Internet’e dayalı 

öğretimde öğretmenin en ufak bir hatası yazılı olduğu ve herkese çok açık olduğu 

için çok göze batmakta ve zaman zaman öğretmen karşı duyulması gereken saygı ve 

güven sarsılabilmektedir. Oysa, öğretmen klasik eğitim sisteminde küçük sınıf 

içindeki sözlü bu hatasını kolayca düzeltebilir. Internet öğretiminde öğretmenlerin 

çok daha titiz ve kusursuz olması gerekmektedir. Öğrenci sanal diyaloglar konusunda 

yeteri kadar deneyimli olmadığı için öğrencinin kültürünü ve eğilimlerini anlamak ve 

dersi öğrenci için çekici hale getirmek öğretmenin sorunlulukları arasındadır. 

Internet ortamında öğretmen bilgisini pazarlamaktadır ve çaba harcamaktadır. 

Öğrencide istediği kadarını öğrenecektir. Ama öğrenci ne istediğini öğretmeninin 

tutumu ile belirleyecektir.  

Asenkron eğitimdeki bir diğer dezavantaj ise; sohbete katılan öğrencilerin 

mimik ve ses tonu olmaması nedeniyle zaman zaman birbirlerini yanlış 

anlamalarıdır. Mimikler için çeşitli karakterler kullanılmaktaysa da, yüz yüze dersler 

kadar etkili olmamaktadır. Bunlara katılımcıların birbirlerini tanımama da eklenince 

zaman zaman tartışmalar ve elektriklenmeler olmaktadır. Sorunu gidermek için 

eğitimin başlangıcında bir süre yüz yüze eğitim yapılması büyük yarar sağlayabilir.   

Internet üzerinden uzaktan eğitim veren kuruluşların sayısı son yıllarda hızla 

artmaya başlamıştır. Bu tür kuruluşların web siteleri aracılığıyla sunmuş oldukları 

bilgilerin niteliği, niceliği ve düzenlenmesiyle ilgili standartların olmayışı bu 

kuruluşları değerlendirmek isteyen kişileri (potansiyel öğrenciler, araştırmacılar, 

v.b.) güç durumda bırakmaktadır.Bir öğrenci için binlerce seçenek arasından 

öğrenim görmeyi istediği kurumu seçmek, özellikle de kurumlar hakkında ön bilgisi 

olmayan uluslararası öğrenciler için çok zorlaşmıştır. 

Aynı anda bakılabilecek bilgi parçacıkları sayısının düşük olması yazılı 
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materyalde kullanılan klasik işaretleme yöntemlerinin (altını kırmızıyla çizme ya da 

üstünü sarı ile boyama ya da yanına not yazma vb.) kullanılamaması, yazılşı 

materyale her türlü ortamda ulaşılamaması sayılabilir. Laboratuvar çalışmalarının bir 

bölümü bilgisayar/Internet ortamında sanal bir şekilde yapılabilir ama burada 

sorunlar var. El becerilerini sanal ortamda kazanmak zor. Eğitimde 

bilgisayar/Internet ortamının en zayıf olduğu noktalardan biri her halde laboratuvar 

çalışmaları olarak adlandırdığımız öğe 

 

 

“Öğretim üyesi bilgilerini Türkiye çapında yaymak istiyorsa, daha çok insana 

ulaşmak, daha çok öğrenciye öğretebilmek istiyorsa bu yöntem son derece kullanışlı ve 

geçerli. Özellikle sürekli eğitim açısından çok geçerli çünkü, realist olmak gerekirse, 

öğrencide belirli bir motivasyon gerekiyor. Şimdi kendi kendine öğrensin diyoruz ama, kendi 

kendine öğrenmek çok kolay bir şey değil. Özellikle belirli bir şekilde yetişmiş olan kişiler 

için kolay bir şey değil. Hangi öğrencimizi kendi haline bıraktığımızda, siz ona günlük bir 

şey vermediğinizde yapıp getirir? Bu zaman içinde toplumda yerleştirilmesi gereken bir şey 

bir anda yapamazsınız. O nedenle yavaş yavaş yapılması gereken bir şey ve bunu daha çok 

yukarıdan başlayarak yapmak gerekir. Belki sürekli eğitim, yüksek lisans eğitimi, belirli bir 

olgunluğa gelmiş kişiler, kendi kendine öğrenmeye yatkın kişilerden aşağı doğru götürmek 

gerekir. Sindire sindire yapmak gerekir.” 
22

 

 

 

WEB Tabanlı Eğitimde (Asenkron) Sayfa Tasarımı ve Kullanılan Öğeler 

ve Dikkat Edilecek Özellikler :  

 

 World Wide Web (web veya WWW), Internet üzerindeki belgeleri okumak 

için, gezinmesi kolay grafik bir arayüz sağlar. Bu belgeler ve aralarındaki bağlantılar, 

bir "web" bilgisi oluştururlar.  Web büyük bir kitaplık gibi düşünülebilir.  Web 

siteleri kitaplar gibidir ve bu siteye ait olan sayfalar ise kitaptaki belirli sayfalar 

gibidir.  Sayfalar herhangi bir konuda haberler, resimler, filmler, sesler ve 3 boyutlu 

öğeler içerebilirler. Bu sayfalar dünyanın herhangi bir yerindeki bilgisayarlarda 

bulunabilirler. Web'e bağlanıldığında tüm dünyadaki verilere eşit erişime sahip 

olunur. Hiçbir ek uzun mesafe ücreti veya kısıtlama yoktur. Tüm bu özelliklerinden 

dolayı web; eğitim için oldukça kullanışlı bir ortam sunar. 

                                                 
22 Neşe Yalabık, “Yüksek Öğrenim Alanında Sorunlar ve Öğrenme”, Panel Bilgi Toplumunda 

Öğrenme, 2000, s.20-21. 
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 Web tabanlı eğitim öğrencilerin ilginç ve faydalı bir yolla öğrenmelerini 

sağlar. Öğretmen bir rehber gibi davranır.  Web eğitiminin amacı; öğrencileri 

cevaplardan çok sorularla bırakmak ve öğrencilerin geliştiği, kendilerini değiştirdiği 

ortam düzenleyerek öğrencilerin eğitim aldığı alanda cesurca konuşmalarını 

sağlamaktır.   
 Başarılı bir Web tabanlı eğitim için web sayfasının dizaynı, kendi yapısı ile 

başlar. Fakat dikkate alınacak ikinci önemli bir husus, sayfanın görünümüdür. 

Dizaynın görsel yapısını kontrol edebilmek, dizayn teorisi, uygulama ve Web 

teknolojisi alanında ihtisas gerektirir. 

Aşağıda geçen maddeler, bir Web sayfasının görsel dizaynında önemli bir rol oynar.  

 

 İyi bir dizaynının nelerden oluştuğunu anlamak, 

 İzleyicileri bilmek, 

 Düzen, şekil, grafik, renk ve iç faaliyetleri planlamak,  

 Sayfalara uygun bir dizayn seçmek, 

 Etkili bir görünüm için dizayn yapmak, 

 Pozitif ve negatif boşluklar kullanmak, 

 Bitişiklik ile birlikte derinlik de eklemek, 

 Geçerli Web sayfası, dizayn tekniklerini anlamak. 

 Etkili bir sayfa dizaynı belirli bir düzen, şekil veya renk seçimi değildir.  

Sadece grafik ve medya da değildir, tüm bunların bir karışımıdır.  Etkili bir sayfa 

düzenlemek için, ilk önce iyi bir gözlemci olmak gereklidir.  Konuların, grafiklerin 

ve boşlukların uyum içerisinde olmalarına dikkat edilmelidir. 

 Etkili bir dizaynı günlük hayatımızda, magazinlerde, kitaplarda, yıllık 

raporlarda, filmlerde, videolarda, ilan tahtalarında ve Web de bulabiliriz. Özellikle 

etkili dizaynı doğada bulursunuz.  Etkili bir dizayn dikkatli bir seçimin ve sürekli bir 

değerin sonucudur. Ve bunun sonucu olarak bir bilgisayar ve geniş özellikli grafik 

programları gerekmektedir. Bu programlar sayesinde; konu düzenlenebilir, konu 
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şekillendirilebilir, konu renklendirilebilir ve değişik grafik teknikleri ile 

desteklenebilir.  Bu şekilde sınırsız alternatiflerle dizayn yapmak mümkündür. 

  Web sayfaları görsel olarak değişik veri tiplerinin bir arada kullanılmasından 

meydana gelir. Bundan dolayı web sayfasının etkileyiciliği arttırmak için 

görünüşlerinin nasıl olduğu önem arz etmektedir. 

  Web sayfalarının görsel etkilerini yükseltmenin çeşitli yolları vardır. 

  Birçok nedenlerden dolayı Web sayfalarında bilgiler sıralanmıştır. Okumaya 

başlamak için, bir görsel alanın üst sol köşesine başlanır. Sayfada egemen bir eleman 

olmadıkça, göz akımı sağa ve aşağı doğru devam eder. Güçlü bir görsel elemen yeni 

bir başlama noktası saptar. Bu durumda, sayfanın sağ tarafındaki elemana 

bakıldığında göz, ilk önce güçlü görsel elemana yönelecektir. 

Renklerde bir web sayfasında önemli öğedir. 

 Multimedya öğelerinin en büyük uygulama alanlarından biri eğitimdir. 

Öğrencilerin bilgiyi işitsel ve görsel yollarla öğrenmelerinin sağladığı, gibi onların 

aktif bir şekilde bilgiye erişmelerini sağlayarak, deneme yanılma, hata yapma 

düzeltme serbestisi içinde öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrencilere karmaşık 

kavramların doğal uygulamalarının simülasyonlarını sunmakta, insanların kendi 

yetenekleri ve birikimleriyle öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır. Interaktif 

multimedya ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her seviyesine ve her safhasına 

uygun eğitim materyallerini (laboratuvar, kütüphane, araç-gereç vb.) teke tek veya 

topluca öğrencinin kullanımına sunmaktadır. 

 Web tabanlı eğitimde ise; çeşitli multimedya yazılımları sayesinde, web 

sayfalarına ses, görüntü, grafik, animasyon gibi öğelerin yerleştirilmesini sağlayarak 

gelişen ve değişen bilgi ve teknolojileri aynı anda aktarmak suretiyle yeni 

teknolojileri ve bilgileri etkileşim gücüyle kalıcı bilgiye ve uygulamaya 

dönüştürebilir. 

 

 Web Sayfalarında Ses Kullanımı 

 Birçok web tasarımcısı, yayınlarında ses ile deneyler yapmaktadır. Bu 
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tasarımcılar, her yerdeki web kullanıcıların ses ile büyülendikleri ve ses klipleri ile 

ilgili merkezleri ziyaret ettiklerini keşfetmişlerdir. Yayınlara bir çok tipte ses 

eklenebilir. 

 Selamlaşma, kurma direktifleri veya yazar tanımı için sayısallaştırılmış ses 

mesajları kullanılabilir.  Web sayfasının etkileyiciliğini arttırmak için, 

sayısallaştırılmış ses efektleri kullanılabilir. 

 Ses konusundaki teknoloji, web'de gittikçe artan bir hızla büyüyerek, 

yayınlara dahili veya harici ses klipleri koyma imkanı vermiştir.  Dahili ses 

dosyalarının  potansiyel kullanım alanları geniş olup, web yayıncılığını yeni ufuklara 

götürecektir.  Dahili ses dosyaları dışında okuyucu bir harici ses dosyasına, bu 

dosyaya olan hypertext bağlantısını etkinleştirerek ulaşabilir: 

 Bir okuyucu bağlantıyı tıkladığı zaman, ses dosyası bilgisayarına 

yüklenecektir.  Bir ses kartı varsa ve okuyucunun göstericisinde kullanılmak üzere 

kurulmuşsa, ses dosyası çalınır.  Ses kartı yoksa, ses dosyası okuyucunun sabit 

diskine daha sonra çalınmak üzere saklanır. 

 Web tasarımcısı olarak verilecek en önemli kararlardan biri, sesin ne zaman 

ve nasıl kullanılacağıdır. Yayınlarda ses kayıtları birçok şekilde kullanılabilir, 

özellikle sayfadaki görüntü ve metni tamamlamak ve zenginleştirmek için 

kullanabilir.  Dokümanlara ses kayıtları eklemek harici bir ses dosyasına bağlantı 

kurmak gibi basit bir işlemi gerektirir ama ses kayıtları eklemeden önce düşünülmesi 

gereken birçok nokta vardır. 

 Birçok bilgisayar sistemi, ses dosyaları yaratmak için gerekli araçlarla 

donatılmış olarak gelir.  Bu araçlar analog/sayısal çevirici içeren bir ses kartı, bir ses 

aracı ve bir mikrofondur. Mikrofonu kullanarak kayıt yapmak birçok bilgisayar 

tarafından yaygın olarak desteklenen bir analog/sayısal çevirme işlemidir.  Bununla 

birlikte, eğer compact disk veya sayısal ses araçlarından gelen müzik kaydedilmek 

isteniyorsa, müziği bilgisayara kaydetmeden önce büyük ihtimalle sayısal kaydı 

analog kayıta çevirmek gerekecektir. 

 Dokümanlarda ses dosyalarına bağlantı kurarken en önemli nokta, bunu çok 

sıkıntı yaratmayacak şekilde yapmaktır.  Okuyucunun ses dosyasının formatını ve 
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büyüklüğünü bilmesini sağlamak küçük bir açıklama ile mümkündür. 

  

  Web Sayfalarında Video Görüntülerinin Kullanımı :  

 Web üzerinden eğitim alan öğrenciler, hatta tüm web kullanıcıları, ses ile 

zenginleştirilmiş video görüntülerine çok ilgi duyarlar. Ve sık sık video klipler 

bulmak için merkezleri araştırırlar. Video görüntülerinin iki temel tipi vardır; 

sayısallaştırılmış hareketli filmler ve.animasyonlar. Animasyon yapma ile video 

görüntüleri yapma yolları birbiriyle yakından ilgilidir.  Animasyon durgun 

görüntülerden oluşan bir seridir; video ise işleme geçmeden önce durgun görüntülere 

ayrılması gereken hareketli görüntülerden oluşan bir seridir.  Bu yüzden ikisinin de 

yapım sürecinde ortak noktalar vardır. 

  Bilgisayar tarafından yapılan animasyon fikri son derece basittir. Bir seri 

durgun görüntü çizilerek, bu görüntüler hareketli bir videoymuş gibi gerçek zamanlı 

olarak oynatılabilir. Animasyonlar kullanılarak; dönen bir dünya, yürüyen bir adam, 

güneşin doğuşu ve batışı gibi birçok özel efektler yapılabilir. 

 Yapılacak animasyon uygulamaları sadece hayal gücüyle sınırlıdır. Son 

zamanlardaki gelişmeler sayesinde, Web yayınlarına dahili ve harici animasyon 

serileri dahil edilebilir.  Üzerinde duracağımız asıl konu animasyon ve video 

görüntüleri yapmak ve kullanmakla ilgili genel kurallardır. 

 Genel olarak, sayısallaştırılmış hareketli video görüntüleri, bir video 

kamerasında kaydedilmiş ve bilgisayarda oynatılmak üzere sayısallaştırılmış video 

görüntüleri anlamına gelir. İlk video ürünleri, sayısallaştırılmış ev video 

görüntülerinden başka bir şey olmamasına rağmen, bu ürünler çoklu ortam ve 

dünyadaki Internet kullanıcıları tarafından çok büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.  Web 

yayınlarında sayısallaştırılmış video görüntüleri kullanma uygulamaları sayısızdır. 

 Web yayıncılığı ile ilgili bir başka büyük avantaj; web yayınlarına iç ve dış 

video klipleri ekleyebilmektir. Microsoft' taki geliştirme ekibi sayesinde, sadece 

sayısallaştırılmış video görüntüleri içeren yayınlar yapmakla kalınmaz, aynı zamanda 

video görüntüsünün ne zaman ve nasıl görüntüleneceği de kontrol edilebilir. Dahili 

video görüntüleri ve animasyonlar için destek sağlanması olasılığı vardır fakat harici 
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video görüntüleri ve animasyonlar için çok büyük bir destek sağlanmıştır. 

 Web sayfası okuyucuları harici video görüntüleri ve animasyonlara 

erişebilmek için, video dosyasına bir hypertext bağlantısı gerçekleştirmelidir. 

Okuyucu bu bağlantıyı tıkladığında, video dosyası bilgisayarına yüklenecektir. Eğer 

bir video göstericisi varsa ve okuyucunun göstericisinde kullanılmak üzere 

kurulmuşsa, video dosyası oynatılabilir. Eğer video göstericisi yoksa veya 

okuyucunun göstericisinde kullanılmak üzere kurulmamışsa, video dosyası daha 

sonra oynatılmak üzere okuyucunun sabit diskinde saklanır. Göstericiler dokümanda 

başvurulan dosya uzantısının tipine göre (avi, mov, mpeg vb.) hangi video 

göstericisini kullanacaklarını bilirler.  Bu nedenle video dosyaları uygun uzantılarla 

isimlendirilmelidir. 

 Web sayfalarına video görüntüleri ve animasyonlar eklerken planlanması 

gereken en önemli konu, bu video görüntülerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağıdır. 

 Yayınlara video görüntüleri eklemek, diğer öğeleri eklemekten daha zordur.  

Bunun en önemli nedeni, video ürününün durgun görüntüleri kaynaştırması, onları 

hareketlendirmesi ve ayrıca ses kullanılmasıdır. Bir video görüntüsü yaratırken, 

durgun görüntüler, hareketli görüntüler ve ses ile ilgili multimedya özelliklerini 

bilmek gerekir.  Bununla birlikte multimedya standartları ve standartlarla ilgili 

konuların bilinmesi ile yayınlara multimedya özelliklerinin eklenmesi daha da 

kolaylaşır. 
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33..  DDüünnyyaaddaa  vvee  TTüürrkkiiyyee''ddee  UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  

 

“Teknoloji destekli eğitim malzemelerinden yararlanan kurumların ve üniversitelerin 

sayısı yurt dışında ve ülkemizde hızla artmaktadır. IDC tarafından yapılan çalışmalarda Batı 

Avrupa pazarında Geleneksel Sınıf Eğitiminin ana aktarım ortamı olma özelliğini hala 

koruduğunu ve 2002 yılına kadar yıllık %3.4 büyüme oranı ile 5 milyar dolarlık bir pazar 

payına ulaşacak olmasına karşın  Teknoloji Destekli Eğitim uygulamalarının yıllık %53.7 

büyüme oranı ile 2002 yılında 3 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşması beklenmektedir. 

  Üniversiteler bu tür eğitim yöntemlerini hem öğrencilerin eğitiminde hem de 

akademik ve idari personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir araç olarak 

kullanmaktadır. 
1 

 

 

33..11..  DDüünnyyaaddaakkii  DDuurruumm  

“Dünyada neler yapılıyor? Bu konu aslında oldukça yeni. Birkaç yıllık bir geçmişi 

var. ... Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde var. Bazı çok önemli ve büyük 

üniversiteler bu işe girmiş durumda ve çok fazla öğrencileri var. Bunlardan bir fenomen 

halini almış olan University of Phoenix var. Kampus dışında 40.000 öğrencileri var. 

University of Illinois birkaç senedir bu işe önemli yatırımlar yapmış durumda. Şu anda 

online dediğimiz asenkron öğrenme yöntemiyle verilen sekiz değişik yüksek lisans programı 

var. Maryland Üniversitesi’nin yine kampus dışında 12.000 öğrencisi var. Bu sayıları 

artırmak mümkün. Çok sayıda üniversite bu işe girmiş durumda ya da girmeye hazırlanıyor. 

A.B.D. dışında bakıyorsunuz daha zayıf, daha yavaş yavaş giriliyor. Avustralya’da var. 

Mexico Üniversitesi en çok öğrencisi olan üniversitelerden biri.”
2
 

 

 

Birçok ülkede yüzyıllardır uygulanmakta olan uzaktan öğretim, Inetrnet’in 

son yıllarda hızla yaygınlaşmaya ve daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Özellikle 

A.B.D.’de Internet üzerinden verilen (online) diploma ve sertifika programlarının 

sayısında bir patlama yaşanmaktadır. Bu konudaki şu çarpıcı rakamlar örnek olarak 

verilebilir. 

Market Retrieval Service adlı bir firmanın raporuna göre A.B.D.’de iki ya da 

dört yıllık yükseköğretim hizmeti veren 4 binden fazla kurumdan yüzde 70’i on-line 

dersler açmış olup, bu oran 1998’e göre yüzde 22’lik bir artışı ifade etmektedir. (First 

of Buffalo Online, 26 Şubat 2001) 

                                                 
1
 Intermedia, a.g.e.,20 Temmuz 2001 

2
 Neşe Yalabık, a.g.e., s. 20-21. 
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International Data firmasına göre yine A.B.D.’de 2002 yılında 2.2 milyon 

üniversite öğrencisi online ders alacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam 1998 yılında 

710.000 idi. (Information Week Online, 26 Şubat 2001)  

Bu kadar hızlı olmasa bile diğer ülkelerde de benzer gelişmelerin yaşandığı 

kolayca tahmin edilebilir. Bu hızlı artış, eğitim teknolojilerinde ve Internet 

uygulamalarındaki gelişmelerin sonucunda Internet aracılığı ile sunulan derslerin 

geleneksel uzaktan öğretim biçim ve uygulamalarından daha tatmin edici olduğunu 

göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle online eğitimin popülerliğinin daha 

da artacağı söylenebilir.  

 

Internet’e dayalı eğitimde dünyadaki durum aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Internet’e dayalı 

programlar 

Üniversiteler  Ders 

sayısı 

Öğr. sayısı Web adresi 

Illinois Virtual Campus University of Illinois 1441 26214 www.IVC.Illinois.edu 

University of Illinois 

Online 

University of Illinois 314 6000 www.online.uillinois.edu 

Illinois Ul-Urbana 

Academic Outreach 

University of Illinois 130   www.outreach.uiuc.edu 

UT Telecampus The University of 

Texas System 

50 1073 www.telecampus.utsystem.edu 

UC Berkeley Extension University of 

California 

2857* 61259* www.unex.berkeley.edu 

University of Phoenix 

Online 

University of Phoenix   9500 http://online.uophx.edu 

Penn State University  Pennsilvania State 

University 

150 3000 www.upenn.edu 
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Stanford University Stanford University 250 5000 Http://stanford-

online.stanford.edu/ 

SUNY State University of 

Newyork 

  12000 www.suny.edu 

UM University College University of 

Maryland 

  12000 www.umd.edu 

Northern Virginia 

Community College 

Northern Virginia 

Community College 

 6000 www.nv.cc.va.us 

Western Governors 

University 

Western Governors 

University 

901   www.wgu.edu 

Open University, UK     40000 www.open.ac.uk 

Johns Hopkins University   21 500~700 http://www.jhu.edu/ 

Assiniboine Community 

College 

      Http://www.assiniboinec.mb.ca/

distance/welcome.htm 

School of Media and 

Information Curtin 

University of Technology 

      Http://www.curtin.edu.au/learn/

unit/networld/ 

School of Informatics at 

Indiana University 

  18   http://informatics.indiana.edu/ 

http://www.oncourse.iupui.edu/ 

Walden University     1,607 http://www.waldenu.edu/ 

Golden Gate University   100-200 500-600 www.ggu.edu 

Video Conferencing Atlas     1200~1500 http://www.savie.com/ 
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NOVA-Net campus   1200   www..nn.com 

NewPromise.com   2700   www.caso.com 

Gwinnett Tech.     9000 www.gwinnett-tech.org 

*Bugüne kadar olan toplam sayı 

Tablo 3-1 Internet'e Dayalı Eğitimde Dünyada Durum 
3
 

 

33..22..TTüürrkkiiyyee''ddeekkii  DDuurruumm  

 

“Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de neler olduğuna bakmakta yarar var. 

Okul dönemi eğitim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) 

kontrolündedir. 

Yüksek Öğrenim : YÖK 1999 yılı sonlarında uzaktan eğitim konusunda çok olumlu 

bir hareket yaptı. Bir yüksek öğretim kurumu, bir başka yüksek öğrenim kurumundan 

uzaktan içerik alabilecek. Dersler uzaktan verilebilecek. Bunlar sınıftaki derslerden farklı 

tutulmayacak. Ayrıca YÖK, içerik geliştirme konusunda da destek olacak. Bu gelişmenin 

sonuçlarını görmek için henüz erken. Bütün bu gelişmeler Internet üzerinden eğitimi de 

kapsıyor. Üniversitelerin Internet bağlantılarının uzun bir süredir olması da bir avantaj. Buna 

karşın küresel rekabetin ilk başlayacağı alanlardan birisi olarak yüksek öğrenim görünüyor. 

Yüksek öğretim kurumlarımızın bu rekabet karşısında neler yapabileceğini göreceğiz.”
4
 

 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan öğretim çalışmalarına 

başlanmıştır. Dünya ülkelerinde ve özellikle de Amerika’daki örneklerine göre biraz 

daha geç başlayan bu eğitim yöntemi bazı üniversiteler tarafından şu anda çok etkin 

ve verimli bir durumdayken bazı üniversitelerimizde henüz emekleme aşamasında 

veya hiç başlamamış durumdadır. Zamanla bu eğitimi uygulayan üniversitelerimizin 

sayısının ve eğitim kalitesinin artacağı beklenmektedir. Bu artışla birlikte daha önce 

değinilen uzaktan öğretimin yararları zamanla kendisini gösterecektir. 

                                                 
3
 “Internet’e Dayalı Eğitim’de Dünyada Durum”, (Çevrimiçi) 

http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/YOK_son.htm, 07 Temmuz 2001. 
4
 Haluk Bingöl, “Öğrenmenin ‘e-‘ leşmesi, Uzaktan Eğitim ve Türkiye”, Bilişim Kültürü Dergisi, 

Sayı:75, 2000, s. 84. 
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“Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip olan ve nüfus artış hızı en 

yüksek olan ülkedir. Bu genç nüfus her düzeyde iyi eğitilebildiği takdirde gelecek için iyi bir 

potansiyel, iyi eğitilemediği takdirde ise büyük bir sorun kaynağı olacaktır. Bu nedenle her 

düzeyde eğitimin yaygınlığını ve kalitesini arttırmak, bunun için her olanağı seferber etmek 

gerekir. Eğitimin yaygınlığının ve kalitesinin arttırılması yalnızca derslik, laboratuvar v.b. 

yatırımlara daha fazla kaynak ayrılsa da sağlanamaz. Bu maddi yatırımlar ancak sayı ve 

nitelik bakımından yeterli düzeyde bir eğitim kadrosu ile yararlı kılınabilir. 

Türkiye’nin bazı üniversitelerimiz de dahil her düzeydeki eğitim kadroları sayı ve 

nitelik bakımından yetersizdir. Bu durumun düzeltilmesine bugün karar verilse bile sonuç 

yıllar sonra alınmaya başlayacaktır. Geçecek zamanı iyi değerlendirmenin bir yolu, bilişim 

teknolojileri alanında son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerden yararlanmaktır. Yeterli sayıda 

ve global standartlarla uyumlu düzeyde öğretim kadrolarına sahip üniversitelerde verilen 

derslerin uydu v.b. ortamlar aracılığı ile yayınlanması ve bu yayınların yeterli öğretim 

kadrolarına sahip olmayan üniversitelerin öğrencileri tarafından, oralardaki yetişmekte olan 

genç öğretim üyeleri ile birlikte izlenmesi ve derslere uzaktan katılınabilmesi ve bugünkü 

teknolojik olanaklarla mümkündür. Yarın bu olanaklar daha da genişleyecektir.” 
5
 

 

 

Bugün ülkemizdeki yüksek öğrenimimizde en temel sorun nicelikseldir. 

Üniversiteye giremeyenler bir kenarda dururken, üniversiteye girmiş olan kişilere de 

yeterli bilgiyi ulaştıramamak temel eğitim sorunlarımızdandır. Bundan kasıt şu : 

Öğretim üyesi yetersizliği, sınıfların çok kalabalık olması, hatta derslerin 

yapılamaması, boş geçmesi gibi çok ciddi sorunlar. Şu anda Türkiye’de yetmiş tane 

üniversite var, ama bölümlerin ortalama öğretim üyesi sayılarına baktığımızda bunun 

yeterlinin çok çok altında olduğunu görüyoruz. Bir bölümde öğretim üyesi sayısı 

yeterli veya fazla gibi gözükse bile, öğretim üyelerinin niteliklerini incelediğimizde, 

bu kişilerin kendi konuları, esas uzmanlık alanları dışında  ders verdiğini görüyoruz. 

Özellikle üniversitelerimizin kampus ortamından uzakta olan başka şehirlerdeki veya 

özellikle de ulaşım, öğretim elemanı ve konaklama gibi problemleri olan ilçelerdeki 

fakülte/yüksekokulları incelediğimizde yukarıda belirtilen bu yetersizliklerin ve daha 

başka problemlerin had safhada olduğunu daha rahat görebiliriz.  

Uzaktan öğretim bu konudaki sorunları gidermede; ülkemiz için bir çözüm 

yolu olabilir. 

                                                 
5
 “İtü’de uzaktan eğitim projesi etkinlikleri”, (Çevrimiçi), 

http://www.ehb.itu.edu.tr/~ituuzem/giris.html, 25.05.2001. 

 

http://www.ehb.itu.edu.tr/~ituuzem/giris.html
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Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar, son yıllarda gelişen bilgisayar ve 

telekomünikasyon teknolojisi ile paralel olarak hızla değişmekte ve gelişmektedir. 

Başlangıçta mektupla başlayan, daha sonra Internet teknolojisi ile birlikte bugünkü 

duruma gelen uzaktan eğitim ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaları araştırıp 

incelediğimizde aşağıdaki bilgilere ulaşabiliriz.  

Bu bilgilerde Türkiye’deki uzaktan öğretim ile ilgili çalışma yapan 

kurum/kuruluşlar ile uzaktan öğretim yapan üniversiteler yer almıştır. Burada temel 

olarak üniversitelerin konumu (sunumcu-istemci), uyguladıkları yöntemler, 

kullanılan teçhizat, üniversitenin beklentileri, varılan nokta ve karşılaşılan sorunlar 

gibi konulara değinilmiştir.  

 

33..22..11..  EEnnffoorrmmaattiikk  MMiillllii  KKoommiitteessii  

 

        Enformatik Milli Komitesi (EMK)  2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla 

değişik 7/m maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun  98.2.23 sayılı kararı ile 

14.12.1999 tarihinde kurulmuştur.  

         Komite, yükseköğretim kurumlarındaki bilişim / uzaktan eğitim alanlarında 

çalışan öğretim elemanları ve ilgili YÖK üyeleri ile diğer bazı kurumların 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitenin amaçları, yönetmelikte şöyle belirtilmiştir: 

“Yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan 

eğitim ve enformatik alanlarında, eğitim-öğretim olanaklarının planlanması ve 

eğitim etkinliğinin arttırılması amacıyla, üniversitelerle işbirliği içinde 

araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yüksek Öğretim Kuruluna 

önerilerde bulunmaktır. “ 

Komite, çalışmalarına Ocak 2000’de iki konuda alt kurullar oluşturarak başlamıştır: 

· Bilişim Eğitimi 

· Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim 
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        Enformatik Milli Komitesi yaklaşık ayda bir toplanmakta olup bilişim alanında 

üniversitelerin sorunlarına çözümler üretmeyi hedef alan alır. Tüm bilişimcilerin 

görüş ve önerilerine açıktır. Bu amaçla kurul bir web sayfası da hazırlamış ve 

Internet sitesinde görüş ve öneriler içinde bir forum sayfası oluşturulmuştur. 

Enformatik Milli Komitesi; Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri 

arasından, Genel Kurul’ca belirlenen 2 üye, üniversitelerde enformatik (bilişim) 

alanında araştırma yapan ilgili bilim adamları arasından Yükseköğretim Genel 

Kurulu’nca belirlenen 14 üye, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) 

tarafından belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 1 üye ve TÜBİTAK Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından belirlenen konu ile ilgili üst 

düzeyde yetkili 1 üye olmak üzere toplam 18 üyeden oluşur. 

 

Komitenin Görevleri 

 Yükseköğretimde enformatik (bilişim) alanında, eğitim, öğretim ve altyapı 

konusunda ilkeleri belirlemek, stratejik planlamalar yapmak ve Yükseköğretim 

Kuruluna sunmak. 

 Üniversitelerce yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordine etmek ve 

Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak. 

 Enformatik ve uzaktan eğitim alanında faaliyette bulunan yurt içi, yurt dışı kamu 

ve özel kesim kuruluşları ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve 

koordinasyon sağlamak. 

 “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği” nin Enformatik Milli Komitesi’ne verdiği görevleri 

yerine getirmek. 

 Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışmalar yapan yükseköğretim 

kuruluşlarına ve mensuplarına, çalışmalarında yardımcı olmak, Komite ve 

Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla projeler vermek, projeleri izlemek ve proje 

sonuçlarının ülke çapında etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak. 

 Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışma yapan, kişi ve kuruluşların, 
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Komite ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış projeler kapsamında olmak 

kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında yapacakları, toplantı, temas ve kısa süreli 

çalışmalarına destek sağlamak. 

 Uzaktan öğretim ve enformatik kapsamında, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Enformatik Milli Komitesi, 2000-2001 ders yılı 2. döneminde yönetmeliğini 

uygulamaya geçirmek üzere çalışmaktadır. Bu bağlamda bir uygulama süreci ve 

buna bağlı çeşitli dokümanlar üretilmiştir. 
6
  

 

Komite ile ilgili faydalı olacağına inandığım diğer temel bilgiler ekler 

kısmında bilgilerinize sunulmuştur. Burada Enformatik Milli Komitesi ile ilgili genel 

bilgiler, Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği, kuruluş ve işleyiş, üniversitelerarası 

iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği,  derslerin 

ve programların belirlenmesi ve kredilendirilmesi, öğretim dili, istemci ve sunucu 

üniversitelerin belirlenmesi, öğrenci kabulü, kayıt, sınav ve ders geçme yöntemleri, 

mali hükümler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programlarından alınacak dersler, 

yurtdışındaki kurum ve kuruluşlardan alınacak dersler, uygulanacak hükümler, 

uzaktan eğitim çalışmaları gibi bilgiler yer almaktadır. 

 

Enformatik Milli Komitesi Bilgileri (Ek-1) 

2000 Güz Dönemi Uygulama Süreci (Ek-2) 

2000 Güz Dönemi İstemci Üniversite Talepleri Tablo 1 (Ek-3) 

2000 Güz Dönemi İstemci Üniversite Talepleri Tablo 2 (Ek-4) 

2001 Bahar Dönemi Kredilendirilmiş Derslerin Listesi (Ek-5) 

2001 Bahar Dön.Açılan Derslerin Listesi(Sunucu/İstemci Üniversiteler)(Ek-6) 

İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders Hazırlama İlkeleri (Ek-7) 

                                                 
6
 “Yüksek Öğretim Kurulu Enformatik Milli Komitesi”, (Çevrimiçi) 

http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/index.html , 23 Mayıs 2001 

http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/index.html
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2001 Güz Dönemi Uygulama Süreci (Ek-8) 

2001 Güz Dönemi İstemci Üniversite Ders Talep Formu (Ek-9) 

2001 Güz Dönemi Sunucu Üniversite Ders Öneri Formu (Ek-10) 

2001 Güz Dönemi Uygulama Süresi Öneriler(Üniversiteler) (Ek-11) 

 

33..22..22..  UUzzaakkttaann  EEğğiittiimm  VVaakkffıı  ((UUZZEEVV))  

Uzaktan eğitim teknolojisini çağdaş anlamda çeşitli yönleriyle izleyebilmek 

ve ülkede bir uzaktan eğitim altyapısı geliştirmek ve yine bu alanda hizmet verecek 

kalifiye personeli yetiştirmek amacıyla 1995 yılında FRTEB tarafından kurulmuştur. 

Kurulduğu günden beri AÖL hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi yönünde 

çalışmalar yapmaktadır. AÖL’ yi donanım ve yazılımlar da dahil olmak üzere 

modern bir bilgisayar ağı ile donatmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitim altyapısının daha 

etkin ve işlevsel hale getirilmesi için çaba göstermektedir. Vakıf Türkiye Birinci 

Uluslararası Eğitim Sempozyumu’nu mali kaynaklarla desteklemiş ve bu 

sempozyumda etkin bir rol almıştır. İkinci Sempozyumda da ana sponsor misyonunu 

üstlenmiştir.
7
 

 

33..22..33..  IIBBMM  

Bilgisayar teknolojisi ile ilgili faaliyetlerini sürdüren dünyaca ünlü IBM 

firması da uzaktan öğretim ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Yaklaşık iki yıldır 

Sakarya Üniversitesi ile bu konuda yaptığı çalışmalarla adını sıkça duyurmaktadır. 

Firma dünyada hemen hemen aynı amaçla kullanılan ve pek çok benzeri olan bir 

uzaktan öğretim yazılımı geliştirmiştir. Bende doktora çalışmamda, web tabanlı bir 

uygulama programı geliştiren IBM firmasının bu ürününü benzerleri hakkında da 

                                                                                                                                          
 
7
 UZEV, “Uzaktan Eğitim Vakfı”, (Çevrimiçi) 

http://osiris.sunderland.ac.uk/symposium/turkish/uzev.htm, 25 Mayıs 2001. 

 

http://osiris.sunderland.ac.uk/symposium/turkish/uzev.htm
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fikir vermesi açısından incelemeyi uygun  bulmuş bulunmaktayım.  

Firmanın eğitim hizmetleri satış yöneticisi Sayın Bingül Asat ile IBM 

firmasının yapmış olduğu çalışmalar, bu konu ile ilgili hazırlanmış olan program ve 

bu konudaki misyonları hakkında bir görüşme yapmış bulunmaktayım. Görüşme 

sonrasında : 

IBM de “global kampus” denilen küresel bir kampus yapısı mevcut. 1998’in 

sonundan beri tüm dünyadaki IBM elemanları bu küresel kampusun bir öğrencisi. 

Intranet’te belli bir yer var, herkesin kullanıcı kodu ve şifresi var. Burada istenilen 

tüm eğitimler var. Bunlar teknik eğitimler olabileceği gibi, ofis paket kullanımı, 

müşteri ilişkileri, zamanınızı nasıl yönetebileceğiniz veya IBM ürünleriyle ilgili bir 

eğitim olabiliyor. Şu anda dünyadaki IBM global üniversitesi öğrencisi yaklaşık 250 

bin. Eğitimlerin % 37.5 ‘luk kısmı uzaktan öğretim ile yapılıyor. Firma yaptığı bu 

uygulama ile yıllık 250 milyon dolarlık bir kazanç sağlamış. Firma bu yönü itibarı ile 

bu yıl krizden sonra insanların uzaktan öğretime (e-learning) talebin arttığı 

belirtmiştir. 

Özde web tabanlı asenkron tipi uzaktan öğretimi temel alan ve istenildiğinde 

de diğer metotları (senkron, e-mail, chat, video konferans v.b.) destekleyen bir ürüne 

sahip olduklarını belirttiler. Bu amaçla IBM Lotus LearningSpace ismini verdikleri 

programı kullanıyorlar. Şu anki en son versiyon 5.0. Windows platformuna bağlı 

olarak çalışabilen bu program veri tabanından bağımsız olarak çalışabilmektedir. 

Yani istenilen veri tabanı kullanılabilmektedir. Oracle, Windows SQL  v.b. gibi. 

Program Java ve html tabanlı bir uygulama. Yaklaşık 200 MB. Her bir kullanıcı 

asenkron kısmında 3-4 Kb, senkron tarafında ise geliştirilen uygulamaya bağlı olarak 

yaklaşık 8Kb’lık bir bant genişliği kullanıyor. Görüntüler arasındaki gecikme 

zamanları (delay time) programı kullanan kişi sayısına ve o anki kullanılan iletişim 

hattı özelliğine göre değişiyor. Derslerin içeriği ne ile hazırlandığına bağlı olarak 

kullanımı değişebiliyor. Bu bazen bir executable program, video görüntüleri veya 

normal text veya grafiksel içerikli olabiliyor. Bu durumda bazen bilgiler öğrencinin 

bilgisayarına download etme veya sayfa sayfa izleme şeklinde olabiliyor. Program 

dünya e-learning standardına (AICC ) uygun olarak tasarlanmıştır.  
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Sistemde her kullanıcının bir kullanıcı adı ve şifresi olup, bazı dersler herkese 

açılabiliyor veya öğrenciler kendi kendilerine ders seçebiliyorlar. Sistemde dersler ve 

öğrenciler ile ilgili izleme (tracking) işlemi yapılabilmektedir. Yani hangi kullanıcı 

dersi hangi zamanlarda izledi, kaç saat çalıştı, dersin tümünü bitirdi mi, ödevlerini 

yaptı mı, başarı oranı nedir, v.b. soruların cevabı alınabilmektedir. Böylece 

öğrencilerin kontrolü de yapılabilmektedir. Her ne kadar sistemde sınav modülleri 

olup, program buna imkan tanısa da IBM yetkilileri klasik sınav sisteminde yapılan 

sınavların uzaktan öğretimde daha uygun olacağını savunmaktadırlar. E-mail özelliği 

de bulunan programda eğitim senkron olduğunda; etkileşimli chat, el kaldırma, 

öğretmenin yaptıklarının izlenmesi ve öğretmenin istenilen bir URL ‘ı follow-me 

metodu ile göndermesi özellikleri de mevcut.  

Programda profil özelliği mevcut ve kullanıcı ve gruplar tanımlanarak 

kullanıcı veya grup bazında işlemler yapılabilmektedir. Sınıflar (1., 2., 3. Sınıflar 

gibi), teknik kurslar, idari kurslar gibi gruplandırmalar yapılabiliyor. Takvim özelliği 

ile derslerin belirlene tarihte başlayıp belirlenen tarihler arasında aktif veya pasif 

olmasını sağlayabiliyoruz. Sistemde mevcut 20 adet hazır rapor bulunmaktadır. 

Bunlar dışında istersek Crytial Report ile loglardan kendi istediğimiz bilgilerin 

raporunu alabiliyoruz. En ince detayına kadar kullanıcı ve grup haklarını 

tanımlayabiliyoruz. Öğrencinin kullanacağı modüller Türkçeleştirilmiştir. Senkron 

kısmında ders interaktif olarak anlatılıyorsa ve öğretmen isterse share özelliği ile 

yaptığı uygulamaların öğrenciler tarafından görünmesini veya başka uygulamaların 

video görüntülerinin izlenmesini sağlayabilir. Programda audio-video ile met 

meeting benzeri ama daha hızlı çalışan bir program arayüzü oluşuyor. 

 

 

“Günümüzün gelişmiş bilgi işlem ve iletişim teknolojisi, bizlere yeni eğitim araçları 

ve yöntemleri sunmakta. IBM Eğitim Hizmetleri olarak biz de, bu teknoloji ürünlerini ve 

eğitim tecrübemizi kullanarak, kurumlara özel “Uzaktan Eğitim Hizmetleri  Projesi” 

oluşturmaktayız.  

 

            Uzaktan Eğitim, özel kurumların yanı sıra, tüm dünyadaki Üniversite kurumlarında 

da yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de IBM Eğitim 

Hizmetleri Uzaktan Eğitim Projesi örnekleri bulunmaktadır.  
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          IBM olarak, kendi kurum içi eğitimlerimizi de son yıllarda yoğun olarak Uzaktan 

Eğitim yöntemiyle gerçekleştirmekte ve gerek mali açıdan gerekse verimlilik açısından 

büyük yararlarını bizzat yaşayarak elde etmekteyiz. Sizlere de bilgi birikimimiz ve 

tecrübemizi aktarmaya ve kurumunuza özel Uzaktan Eğitim Projenizi oluşturmaya hazırız. 

Kurum eğitimlerinizi kurum içi intranetiniz veya Internet üzerinden tüm çalışanlarınıza en 

kısa sürede sunabilmeniz için kurumunuza en uygun şekilde tasarlayacağımız eğitim 

sistemini sizinle birlikte kurabiliriz. Kuruma özel kurduğumuz eğitim altyapısı görüntü, 

grafik ve ses gibi başlıca multimedya olanaklarını desteklemektedir ve etkileşimli eğitim 

ortamlarına uygundur. Uzaktan Eğitim şeklinde sunulan her eğitim, sürekli 

gözlemlenebilmekte ve eğitimi almakta olan kişilerin eğitim durumları çeşitli yönlerden 

detaylı takip edilebilmektedir. Sistemden çıkan istatistiki raporların incelenmesi sonucu, 

sunulan eğitimin verimi ölçülebilmekte ve gerekli görülen değişiklikler kurumun eğitim 

bölümü tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir.” 
8
 

 

 

33..22..44..  IInntteerrmmeeddiiaa  İİlleerrii  TTeekknnoolloojjii  DDeesstteekkllii  EEğğiittiimm  vvee  TTaannııttıımm  

OOrrttaammllaarrıı  SSaannaayyii  vvee  TTiiccaarreett  AA..ŞŞ..  

Intermedia firması da IBM gibi bu konuda hizmet veren bir firmadır. 1987 

yılından beri Multimedia ve Teknoloji Destekli Eğitim alanında hizmet veren 

grubu bulunmaktadır. InterMedia 1989 yılında, Turizm alanında, ülkemizin ilk 

etkileşimli video kursunu üretmiştir.  

InterMedia insana yapılan tüm yatırımlarda, eğitimin önemini ve bu eğitimin 

en etkin şekilde nasıl verileceği sorusuna getirdiği çözümler alanında 

uzmanlaşmıştır. InterMedia bu çözümlerin sağlanmasında kendi bilgi ve deneyim 

birikiminin yanısıra 1990 yılından itibaren Dünyanın kendi alanındaki en büyük 

firması olan Amerikan NETg firmasının Türkiye'deki tek dağıtıcısı olarak bu 

firmanın Eğitim Ürünlerini de müşterilerinin kullanımına açmaktadır. 

InterMedia, kurumsal eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli eğitim 

planının hazırlanmasından, ilgili eğitim ürünlerinin ve donanımın sağlanmasına, 

eğitim danışmanının bilgilendirmesine kadar teknik ve yönetimsel tüm hizmetlerini 

                                                 
8
 “Uzaktan Eğitim Hizmetleri Projesi”, (Çevrimiçi)  

http://www.ibm.com/tr/services/learning/uzaktanegitim.html, 28 Mayıs 2001. 

 

http://www.ibm.com/tr/services/learning/uzaktanegitim.html
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üstlenerek müşterilerinin eğitim ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamalarına 

yardımcı olmaktadır.  

 

“Günümüzün çalışma ortamında başarılı olabilmek için artan miktarda temel 

teknoloji ve iş bilgileri ile güncel olarak donanmış olmak gerekmektedir. Daha fazla beceriye 

sahip oldukça, özellikle Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri, daha fazla başarı elde edebiliriz.  

Düzenli eğitim bu yüzden çok önemlidir, fakat biz hepimiz çok meşgul gibi 

gözükürüz ve eğitim alacak zaman bulmakta zorlanırız. Eğitimi seçerken, sonuç olarak, 

seçeceğimiz kurslar ve yöntemin gerçekten işleyeceğinden ve değerli vaktimizi en iyi şekilde 

kullanacağımızdan ve de paramızın karşılığını en iyi şekilde alacağımızdan her zamankinden 

daha fazla emin olmak zorundayız. Bu yetişkinler olarak bizim için geçerli olduğu kadar 

öğrencilerin de bu becerilere gerektiği gibi sahip olabilmelerinde de bir o kadar geçerlidir. 

InterMedia istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ihtiyaç duyduğunuz becerileri 

öğrenebilmenize ve öğretebilmenize olanak sağlayacak Bilgi Teknolojileri ve Masa Üstü 

becerileri kurslarını sağlamaktadır.  İster binlerce kurum çalışanını, binlerce öğrenciyi veya 

sadece kendinizi eğitme ihtiyacında olun, InterMedia'da kullanıcılara uygun içerik ve 

aktarım ortamları bulunmaktadır. 

Teknoloji destekli eğitim malzemelerinden yararlanan kurumların ve üniversitelerin 

sayısı yurt dışında ve ülkemizde hızla artmaktadır. IDC tarafından yapılan çalışmalarda Batı 

Avrupa pazarında Geleneksel Sınıf Eğitiminin ana aktarım ortamı olma özelliğini hala 

koruduğunu ve 2002 yılına kadar yıllık %3.4 büyüme oranı ile 5 milyar dolarlık bir pazar 

payına ulaşacak olmasına karşın  Teknoloji Destekli Eğitim uygulamalarının yıllık %53.7 

büyüme oranı ile 2002 yılında 3 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşması beklenmektedir. 

  Üniversiteler bu tür eğitim yöntemlerini hem öğrencilerin eğitiminde hem de 

akademik ve idari personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir araç olarak 

kullanmaktadır.  Dünyada örnekleri hızla yaygınlaşan, ülkemizde de kendine yer bulmaya 

başlayan  çeşitli örnek uygulamalar vardır” 
9
 

 

 

Intermedia firması bu konudaki çalışmalarında web üzerinden etkileşimsiz 

öğretim verme imkanı sağlayan bir yazılım pazarlamaktadır. SkillVantage Manager 

Eğitim Yönetim Yazılımı. Daha önce ODTÜ ile bu yazılımı kullanarak bir ortak 

çalışma yapmışlardır. Bu çalışma ve yazılımla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki şekillerde 

bilgilerinize sunulmuştur.  

                                                 
9
 “Internet ve Yerel Alan Ağı (LAN) Üzerinden Bilgisayar Okur-Yazarlığı ve Bilgi Teknolojisi 

Eğitimlerine Farklı Bir Yaklaşım”, Intermedia CD’ si, 2001 
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Intermedia ve ODTU arasında yapılan Internet ve Yerel Alan Ağı 

Üzerinden Bilgisayar Okur-Yazarlığı Eğitimi üzerine Bir Örnek 

Uygulama 

Hedef  

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, ODTÜ öğrencilerinin bilgisayar kullanımını 

sağlamak ve öğrencileri daha yetkin bir kullanıcı haline getirebilmek için, YÖK’ün 

de istekleri doğrultusunda ODTÜ yerleşkesi çapında bir uygulama hazırlamıştır. 

Çözüm  

Söz konusu çerçevede öğrencilerin ODTÜ yerleşkesinde yedi ayrı 

laboratuvardan ya da ODTÜ Intranet’inden istedikleri zaman, istedikleri bir yerden, 

bireysel öğrenime olanak sağlayan zengin içeriğe sahip eğitime ulaşabilmesi, öğrenci 

sayısı ile ölçeklenebilir olması, yönetim ve raporlama işlevlerinin de bulunması 

gerekliliği InterMedia’nın sunduğu NETg ürünlerinin işlevleri ile örtüşmüş ve içerik 

seçiminden sonra uygulama safhasına geçilmiştir. 

1998-99 öğretim yılında 11 başlık 2000 öğrenci ile başlanan eğitim uygulamasına 

1999-2000 öğretim yılında 5 başlık 3000 öğrenci ile devam edilmektedir. Bunlar 

NETg‘nin: 

 Introduction to PCs and Application Software  

 Microsoft Windows 95 Fundamentals  

 Internet and World Wide Web Introduction  

 Microsoft Word 97 Proficient User  

 Microsoft Word 97 Expert User  

 Microsoft Excel 97 Proficient User  

 Microsoft Excel 97 Expert User  

 Microsoft PowerPoint 97  

 Netscape Communicator 4.0 User Fundamentals  

 HTML 3.2 Fundamentals  

 Advanced Web Site Development  

başlıklı etkileşimli ve ses ile desteklenen çok-ortamlı ürünleridir.  Her ürünün 

içerisinde ön değerlendirme sınavı ile öğrencinin bilgi seviyesi ölçülmekte ve 
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öğrencinin yeterli olduğu konularda vakit kaybetmeden eğitimini hızla 

tamamlayabileceği bir yol önerisinde bulunulmaktadır. Öğrenci istediği konuyu 

istediği bir anda tekrarlayabilmekte, eğitimine daha önce bıraktığı yerden 

başlayabilmekte ve eğitimini daha önceden belirlenen zamanlar dışında kendine 

uygun zamanlarda da sürdürebilmektedir. Öğrenci kendini hazır hissettiği bir 

zamanda ise konuların sınav bölümlerini yanıtlayarak kendini değerlendirmektedir. 

Bu sınavın sonucuna göre kendisine yetersiz olduğu konular gösterilerek tekrar 

edilmesi faydalı olan bir yol önerisinde bulunulmaktadır. 

SkillVantage Manager Eğitim Yönetim Yazılımı aracılığı ile 

 öğrenci bilgileri,  

 kurs atamaları,  

 sınav sonuçları,  

 devam ve kurs kullanım durumu  

merkezi olarak saklanmaktadır. 

Altyapı 

Uygulama için ODTÜ yerleşkesinin 7 farklı bölgesinde kursların ses destekli 

LAN sürümlerinin kullanımına yönelik olarak çok-ortamlı PC’ler ile donatılmış 

laboratuvarlar hazırlanmıştır. Microsoft NT 4 Workstation işletim sistemi ile 

donatılan PCler, Internet tarayıcı (browser) ve SkillVantage Manager Yerel Alan 

Kullanıcı Arabirimi’nin yüklenmesi ile eğitim almaya hazır hale gelmiştir. Bu PClere 

değişik uygulama ve kullanım amaçları için gerekli yazılımların yüklenmesi ile 

laboratuarlar son halini almıştır. 

Eğitim malzemelerinin sunulması ve eğitim yönetim uygulaması için bir sunucu 

kurulmuştur. Bu sunucu üzerinde Yerel Alan kursları ve aynı kurslara daha geniş bir 

alandan erişilebilmesini sağlayan InterNETg kursları gerekli eğitim yönetim altyapısı 

ile birlikte kurulmuştur. Kursların yerel alan ağı üzerinde yarattığı yük ile ilgili 

ayrıntılı bilgiye Yük bağlantısına tıklayarak, örnek bir altyapı diyagramı için ise 

Diyagram bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz. 

 

file:///G:/zehra%20diski/zehra/my_dokuman/NetworkLoad.htm
file:///G:/zehra%20diski/zehra/my_dokuman/Altyapi.htm
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Şekil 3-1 InterMedia Teknoloji Destekli Eğitim Altyapı Diyağramı 
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33..22..55..  AAnnaaddoolluu  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

Anadolu Üniversitesi bu konudaki çalışmalarda liderlik yapan 

üniversitemizdir. Türkiye’nin en büyük fakültesi olan Açık Öğretim fakültesi ve 

buna bağlı birçok bölümde okuyan öğrencileri ve her yıl verdiği binlerce mezunu ile 

öğretimine devam etmektedir.   

 1982 yılında üniversite düzeyinde tek uzaktan eğitim kurumu olan Açık 

Öğretim Fakültesi kurulmuş, bu fakültenin dersleri de radyo ve televizyon 

yayınlarıyla desteklenmiştir. Eğitim önlisans öğrencileri için hazırlanan  programlar, 

TRT’den yayınlanmıştır. Eğitim materyali olan kitaplar öğrencilerin adreslerine 

gönderilmiş ve belirli dönemlerde yapılacak sınavlar belirlenen merkezlerde 

yapılmıştır.  

 Anadolu Üniversitesinin bu konudaki uzaktan eğitim çalışmaları hepimiz 

tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu nedenle detayları hakkında çok fazla bilgiye 

doktora tezinde değinmeyeceğiz.  

Anadolu Üniversitesi bu sene bir ilke daha imza atıyor ve bilgi yönetimi 

önlisans programına başlıyor. Bilgisayarı daha etkin kullanmayı, iş yaşamını 

kolaylaştırmayı, büro faaliyetlerini bilgisayarda programlayabilmeyi ve tüm bunları 

yerinizden kıpırdatmadan Internet üzerinden öğretmeyi hedefliyor. Tez çalışması 

sırasında Anadolu Üniversitesine gidilmiş, Internet üzerinden eğitim verecek olan bu 

bölüm derslerinin nasıl yapıldığının teknik içerikleri ve uzaktan öğretimin yapıldığı 

mekan ile kullanılan teknik donanımınlar detayları ile incelenmiştir. 

 Bilgi Yönetimi Önlisans Programı’nda: Internet ortamında, etkileşimli olarak 

anlatılacak, derslerde kullanılacak yazılımlar Microsoft Türkiye’nin işbirliği ile 

öğrenciye ulaştırılacak, Arkadaş Yayınlarının işbirliği ile sağlanan Microsoft Press’in 

kendi kendine öğrenim kitapları destek malzeme olarak kullanılacak, uygulama 

videolarıyla öğrenci deneyimleri pekiştirilecek, her gün her ders için Internet 

üzerinden 4 saat akademik danışmanlık hizmeti verilecek ve danışman gözetiminde 

ev ödevleri hazırlatılacaktır.  
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 2001-2002 öğretim yılında sadece 500 öğrencinin alındığı programda sınavlar 

üniversite tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacaktır. Öğrenciler bu program 

kapsamında günlük erişim ve iletişim gereksinimlerini, yazılım donanım ve bilgi 

yönetimine ilişkin en geniş Türkçe içerik ve kişisel hizmetleri barındıran bir okul 

portalından karşılayacaklardır. Daha fazla bilgi için http://bilgi.anadolu.edu.tr 

adresinden faydalanılabilir.  

 

33..22..66..  SSeellççuukk  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

Selçuk Üniversitesi bazı dersleri (Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi v.b. servis 

dersleri) web üzerinden asenkron (etkileşimsiz) öğretim yöntemiyle vermektedir. 

Buradaki amaçlarının birçok bölümün öğrencilerinin biraraya geldiği kalabalık sınıf 

ortamında ders vermek yerine, isteyen öğrencinin derse devam etmeden ve devam 

zorunluluğu olmadan bu dersleri Internet ortamından almalarını sağlamak olduğunu 

belirten yetkililer, ileride diğer derslerinde bu yöntemle verilme çalışmalarının 

devam ettiğini söylediler. 

Bu yöntemle bu derslerdeki kalabalık ortamın yok olduğu, öğrenciye devam 

zorunluluğu getirilmediği, öğrencinin istediği bir yerden (okul, ev veya Internet 

Cafe) erişerek istediği zamanda ve istediği kadar ders tekrarı yaparak daha iyi 

öğrendiği ve olumlu sonuçların alındığı getirdiği faydalardandır. 

 

33..22..77..  FFıırraatt  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

Fırat Üniversitesi bu konuda çalışmalara başlayan ilk üniversitelerden biridir. 

Üniversite önce e-mail sonrada yerel televizyon ile uzaktan öğretim sistemini 

seçmiştir. Bu konuda üniversitenin web sayfasındaki bilgiler aşağıdadır. 

 

Fırat Televizyonunun kuruluş amaçlarından bir tanesi de uzaktan eğitim 

yöntemini kullanarak üniversite kampusünden uzakta bulunan kişilere en iyi şekilde 

http://bilgi.anadolu.edu.tr/
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eğitim ve öğretim hizmeti verebilmektir. Uzaktan eğitim uygulamalarında değişik 

yöntemler kullanılabilmektedir. 21. Yüzyıl eğitiminde iletişim araçları ve 

bilgisayarın entegrasyonu ile yaygın eğitimin (uzaktan eğitim, tele öğretim gibi 

isimler de kullanılmaktadır) önem kazanacağı bir çok eğitimci tarafından öne 

sürülmektedir. Bir çok ülke bu konularda projeler geliştirmekte ve konferanslar 

düzenlemektedir.  

Avrupa topluluğunda, EuroPACE (The Eurepan Programme For Advanced 

Continuing Education) ve DELTA (Developing Europan Learning Through 

Technological Advanced) projeleri başlatılmıştır. İlk proje, çalışmaların çok hızla 

değişen teknolojilere ayak uydurabilmesi için uzaktan eğitim vermesi olarak 

yürütülmekte ve proje kapsamında, video programlarının uydu ile dağıtımı ve 

bilgisayarların uzaktan eğitim de kullanılması amaçlanmaktadır. İkinci projede ise 

amaç, geleceğin eğitiminde yeni eğitim teknolojilerini kullanma, ekonomik ve 

pedagojik yöntemler üzerine araştırma ve geliştirme yapmaktadır. 

 

Fırat Üniversitesi’ nde Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

Fırat Üniversitesi’nde 1990 Yılından beri E-mail (Elektronik Posta), Video 

konferans ve FIRAT Televizyonu kullanılarak sertifikaya yönelik uzaktan eğitim 

yapılmaktadır. E-mail (Elektronik Posta) Yöntemiyle Uzaktan Eğitim Fırat 

Üniversitesi 1988 Yılında elektronik posta (E-mail) sistemine sahip olan ilk 8 Türk 

Üniversitesi içinde yer almıştır.  

1990 Yılı’nda ilk uzaktan eğitim uygulaması Prof. Dr. Asaf VAROL 

tarafından uygulanmıştır. O yıllarda eğitim amacıyla ABD’de uzun süre bulunan 

Prof. Dr. Asaf VAR0L ABD’ye gitmeden önce denetiminde master, tez çalışması 

yürüten iki öğrencisi bulunmaktaydı. Tez bitirme sürelerinin sonuna gelen bu 

öğrencilerin deneysel olarak yaptıkları çalışmaları denetlemek için E-mail yöntemi 

kullanılmıştır. Öğrenciler her gün yaptıkları deneysel çalışmaları aynı gün E-mail ile 

ABD ‘de bulunan Prof. Dr .Asaf VAROL ‘a gönderdiler .Gerekli incelemeler Prof. 

Dr. Asaf VAROL tarafından yapılarak geri gönderilen mesajlar sayesinde uzaktan 

tez çalışması yaptırılmıştır. 9 ay süren bu yöntem sayesinde tez çalışmaları başarı ile 

tamamlanmıştır. 
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Fırat Televizyon Yayınları ile Uzaktan Eğitim 

1991 Yılı’nda ilk olarak özel bir televizyon şirketinin yayına başlaması ile 

birlikte, Fırat üniversitesi radyo ve televizyon alanındaki bu gelişmelere ayak 

uydurarak 1991 Yılı’nda kurduğu televizyon verici sistemleriyle televizyondan 

bilgisayar kursları düzenleyerek ve isteyenlere kiralık bilgisayar vererek evlerinde 

çalışmalarını ve Programlar sonucunda düzenlenen sınavlara katılanlara ve başarı 

gösterenlerin sertifika almalarına vesile olunmuştur.  

1995 haziran Ayı içerisinde YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi 

Kapsamında Üniversitemizde düzenlenen “Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi 

kurslarında gündüz anlatılan dersler videoya çekilmekte ve aynı zamanda 

yayınlanarak katılımcıların ders konularını tekrarlamaları ve daha iyi yetişme1erini 

sağ1anmıştır. Bu programa Türkiye'nin değişik Üniversitelerine bağlı Meslek 

Yüksek Okullarından 32 eleman katılmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı 

öğretmenlerine Temmuz-Ağustos 1995 aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim 

programlarına toplam 132 eğitimci katılmış vs aynı yöntemle bu katılımcıların hem 

örgün hem de yaygın eğitimden faydalanmaları sağlanmıştır.  

Böylece Fırat Üniversitesi’nde sertifikaya yönelik uzaktan eğitim 

programları, da 1995de başlatı1mış olmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim 

Fakültesi’nin uygulamakta olduğu uzaktan eğitim sistemi ile kıyaslandığında, Fırat 

Üniversitesi’nin sisteminde aşağıdaki farklılıklar görülür. 

1. Yüz yüze eğitim sırasında çekilen videolar üzerinde hiçbir edit işlemi 

yapılmayarak ders ortamı aynen televizyondan yayınlanmıştır.  

2. Bilgisayar alanında yapılan bu kayıtları takip ederek ve program sonunda yapılan 

sınava girerek başarı sağlayanlara üniversitemizin sertifikası verilmiştir. 

3. Bazı izleyiciler çok düşük ücret ile üniversiteden bilgisayar kiralayıp ve televizyon 

programlarını izleyerek kendilerini bilgisayar alanında geliştirmiştir. 

4. Videosu olanlar, üniversiteden kasetleri alarak kendi kendine bilgisayar 

çalışmalarını baş1atmış1ardır. 
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INTERNET Aracılığı ile Uzaktan Eğitim Çalışmaları 

Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu’na 1995 Yılı sonlarında sunulan Fırat 

Üniversitesi’nin INTERNET’e Bağlanması ve Üniversitenin WEB sayfasının 

oluşturulması isimli 183 numaralı proje çerçevesinde üniversite bünyesinde 

INTERNET çalışmaları başlatılmıştır. Dial-up ve TÜRPAK X25 hattı Üzerinden 

bağlantı kurabilmek amacıyla proje gereğince gerekli olan kurumlara müracaat 

edilmiş ve ilk etapta Dial-up bağlantı 1995 Aralık Ayı’nda gerçekleştirilmiştir.  

TÜRPAK X25 hatta üzerinden bir Laboratuarın INTERNET’e bağlanma 

işlemi, Router denilen cihazın alınma işleminin gerçekleşmemesi yüzünden 

yapılamamıştır. TÜRPAK X25 hat bağlantısı mevcut olup Router alımı gerçekleştiği 

anda, Novell altında çalışan ve 30 bilgisayarın bulunduğu laboratuar devreye 

alınacaktır. Bu araştırma projesinin diğer önemli bir bölümü ise üniversitemizin 

WEB sayfasının hazırlanmasıdır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm birimler bu 

proje kapsamında NETSCAPE altında çalışacak şekilde HTML dili ile programları 

yazılmıştır. Üniversitemiz ile ilgili bu bilgiler INTERNET altında kullanıcıların 

hizmetine sunulacaktır. 

 

Fırat Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim için Hedefler  

Yukarıda belirtildiği gibi Fırat Üniversitesi, uzaktan eğitim için gerekli 

olabilecek tüm donanım alt yapısını hazırlamıştır. E-mail, INTERNET, FIRAT 

Televizyonu ile Türkiye’de Anadolu Üniversitesi haricinde tek üniversite konum 

undadır. Anadolu Üniversitesi televizyon yayınlarını TRT ile yapılan protokol 

çerçevesinde yürütmektedir. Ancak Fırat üniversitesi kendi imkanlarıyla kurduğu 

özel Fırat TV’ ye sahip olup, yayınlarını 1992’den beri kesintisiz sürdüren tek 

Üniversitedir.  

Fırat Televizyonu kurumlaşmak yolunda çok önemli mesafeler kaydetmiştir. 

YÖK/Dünya Bankası II Endüstriyel eğitim projesi kapsamında üniversitemize gelen 

malzemeler, mahalli düzeyde televizyon yayınları sürdüren hiçbir şirkette 

bulunmamaktadır. Üniversite kampusu sınırları içerisinde bir tepe üzerine öğrenciler 

ile birlikte kule inşaatı gerçekleştirilmiştir Yine Üniversitemiz bünyesinde yapımı 

gerçekleştirilen modern bir stüdyomuz 1996 yılı başından beri hizmet vermektedir. 
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Halen bilgisayar alanında sertifikaya yönelik televizyon programlarıyla 

sürdürülen uzaktan eğitim yayınlarının INTERNET, Tele konferans ve Masa üstü 

Video Tele konferans sistemi kullanılarak daha yaygın hale getirilmesi ve vereceği 

hizmetlerle bilgisel hizmet kazanması hedeflenmektedir. FONAF 183 nolu proje 

sayesinde kurulması gerçekleştirilen INTERNET bağlantısının Elazığ ve bö1gesel 

bazda yaygınlaştırılması Halinde, sertifikaya yönelik uzaktan eğitim programlarında 

tele konferans sistemi kadar olmazsa da öğrenci-öğretim elemanı arasında ilişki 

kurabilecektir. INTERNET adresleri sayesinde öğretim elemanlarına yönlendirilecek 

sorular, bilahare cevaplandırılabilecektir. 

 

F.Ü’ de Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Karşılaşılan Sıkıntılar 

Fırat Televizyonunun kurucusu ve Fırat Televizyonu Genel Koordinatörü 

Prof. Dr. Asaf VAROL’ a göre uzaktan eğitimde karşılaşılan sıkıntılar şunlardır; 

Sertifikaya yönelik uzaktan eğitimin FIRAT Televizyonundan yürütülecek kısımları 

için mevcut yasaların engelleri ile karşı karşıya bulunmaktayız. FIRAT Televizyonu 

yayınlarının bölgesel statüye kavuşturulması için ça1işmalar sürdürülmektedir. 

Ancak Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 3984 Sayılı 

Kanun; Üniversitemizin özel televizyon sistemlerini işletmesini engellemektedir. Bu 

yasa hazırlanırken, üniversite1erin uzaktan eğitim yapabilecekleri düşünülmemiş 

olacak ki, yasa 29. Madde ye engel getirilmektedir.  

Gelişmiş üniversitelerin televizyon yayınları yapması, uzaktan eğitim amaçlı 

bu tür sistemlerin kullanılarak az öğretim elemanı ile büyük kitlelere ayrı yerleşim 

birimlerine eğitim götürmesi teşvik edilirken, Türkiye’de bu çalışmalara neden engel 

olunmak istendiğini anlamak güçtür. örneğin mevcut yasa çerçevesinde ODTÜ ‘nün 

INTERNET üzerinden 24 saat canlı yayın yapması yasalarımıza göre yasaktır. Oysa 

ODTÜ’nün bu sistemi kurarak, INTERNET üzerinden radyo yayını yapılacağını 

kanıtlaması, teknolojinin Türkiye’ye transferi açısından çok önemlidir. Bu tür 

gelişmeler, toplumun değişik ihtiyaçlarını karşılamada araç olarak kullanılmalı ve 

teşvik edilmelidir  

Prof. Dr. Asaf VAROL’ a göre uzaktan eğitimde karşılaşı1an zorluklara karşı 

önerileri ise şöyledir;“Radyo ve Televizyon üst Kurulu’nun çalışmalarına hız vermek 
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ve özel radyo televizyon kuruluşlarının problemlerine çözüm üretmek amacıyla , 

Radyo ve Televizyon Yayımcıları Merkez birliği süratle bölgesel düzeyde 

temsilcilikler açmalıdır. Bölgesel temsilciliklerin ne tür faaliyetleri sürdürmeleri 

gerektiğini belirleyerek etkin bir biçimde görev dağılımı yapmalıdır. Birliğe bağlı 

özel radyo ve televizyon kuruluşlarına eğitim, kültürel ve diğer uygun görülecek 

alanlarda radyo ve televizyon programları hazırlatarak, bunların diğer benzer 

kuruluşlara dağıtımını gerçek1eştirmelidir. 

Merkez Birlik projeler üretmeli, kendisine bağ1ı özel radyo ve televizyon 

kuru1uşIarında standart dışı cihazların iyileştirilmesine yardımcı olmalı, kanun ve 

yönetmeliklerde belirtilen her türlü teknik bilgi desteği sağlamalı, kentlerdeki frekans 

problemlerini çözümleriyle birlikte RTÜK’e öneri niteliğinde sunmalıdır. 

Üniversitelerimizin örgün ve yaygın eğitim sürdürmeleri, bulundukları yörenin 

kültürünü, gelenek ve göreneklerini halka tanıtmada görev almalarını bu alanda her 

türlü eleman yetiştirmeleri, yapılan araştırmalara katkıda bulunmaları için özel radyo 

ve televizyon kurmalarına müsaade edilmelidir. Bunu sağlamak amacıyla mevcut 

3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları hakkındaki Kanunun 29. 

Maddesinde yeni düzenlemelere gidilmelidir. 
10

 

 

33..22..88..  YYııllddıızz  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

Yıldız Üniversitesi bir yıldan fazladır uzaktan öğretim dersleri alıyor ve 

veriyor. Bu üniversite diğerlerinden farklı olarak anlaşmalı olduğu iki farklı ülke 

üniversiteleri ile karşılıklı olarak etkileşimli (senkron) video konferans sistemi ile 

dersleri yürütüyor. Türkiye-Yıldız Üniversitesi, SarayBosna-Sarayeva Üniversitesi 

ve Amerika Minoseta Üniversiteleri mimarlık fakülteleri arasında mimarlık eğitimi 

için kullanılan bu uzaktan öğretimden üç üniversitede çok memnunlar.  

 Karşılıklı  olarak ders alıp veriyorlar. Ortada sunucu ve istemci üniversite 

kavramları yok. Her üniversite belirlenen dersleri veriyor. Ders sırasında her üç 

                                                 
10

 “Fırat Üniversitesi:Fırat TV”, (Çevrimiçi) http://www.firat.edu.tr/FiratTv/Uzakegit.htm,  

25.05.2001 
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üniversite öğrencileri de karşılıklı etkileşimde bulunuyorlar. Öğrenci diyalogları 

açısından da olumlu olan bu yöntem de diğerlerinden farklı olarak çizim 

atölyelerindeki derslerde uzaktan öğretimle veriliyor. 

 Tek problemin karşılıklı iletişimde ISDN hatlarının maliyetinin çok fazla 

olması ve üniversiteye çok maddi yük getirmiş olması.  

 

33..22..99..  İİssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

Sayıları hızla artan ve Türkiye genelinde büyük bir alana yayılım gösteren 

üniversitelerin öğretim üyesi gereksinimleri büyük bir ivme ile artmaktadır. 

Arzulanan düzeyde eğitim verebilecek öğretim üyesi yetiştirilmesi, iyi planlama 

yapılsa dahi, belirli bir zaman alacaktır.  

 Büyük ve gelişmiş üniversitelerdeki öğretim üyelerinin gereksinim gösteren 

üniversitelere rotasyonla gitmeleri, kendi üniversitelerindeki görevleri ve 

ayırabilecekleri zamanın kısıtlılığı nedeni ile kolay olmamakta, kısa süreli gidişlerin 

verimliliği düşük ve maliyeti ise yüksek olmaktadır. Yirmibirinci yüzyılın hızla artan 

bilgi kaynaklarına ulaşmak ve bu bilgileri kullanabilmek için güncel iletişim 

teknolojilerinden yararlanmak artık kolaylaşmıştır. Bilgi üretimindeki hız, geçen 

yüzyılın “ezbercilik yöntemi ile” öğrenilip, uygulamada kullanılamayacak düzeye 

ulaşmıştır. 

 Bilgisayar ve iletişim teknolojisi eğitim etkinliklerine katılma olasılıkları 

vermektedir. Örneğin; Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bir süredir yaptığı lisan 

eğitimi sertifika programları ile uzaktan eğitimin asenkron denilen, bilgisayar 

aracılığıyla istenilen zamanda öğrenciye eğitime katılma kolaylığı sağlanmıştır. 

Ancak, burada hem öğrencinin bilgisayarının olması ve hem de bilgisayar kullanım 

becerisinin belirli düzeyde olması ön koşulu vardır. Özellikle, öğretim üyesi açığının 

büyük olduğu doğuda ve güneydoğuda, her öğrenci için bir bilgisayar sağlamak ve 

öğrenciyi yeterli derecede bilgisayar kullanacak düzeye getirmek bugün için olası 

değildir. 

 Değişik nedenlerle gittiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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üniversitelerindeki büyük öğretim üyesi eksikliği, yönetici ve öğrencilerin büyük 

üniversite üyelerinden yararlanmak isteklerinin bizi yüreklendirmesi ile, 5000 

öğretim elemanı olan İstanbul Üniversitesi ile öğretim üyesi gereksinimi olan 

üniversiteler arasında, günün teknolojisini kullanarak köprü kurmak, birikimleri ve 

deneyimleri paylaşmak istedik. 

 Birkaç yıl gerilere kadar giden çalışmalarımızla Türkiye’de ilk olan bir 

modeli geliştirdik. Yurt dışında da benzer koşullarda dersleri paylaşan başka iki 

üniversite bilmiyoruz. Türkiye’nin koşulları ile uyumlu olarak üniversiteler arasında 

uygulanması yaygınlaşabilecek, iki tarafın da görüntülü, sesli olarak aynı dersi 

paylaştığı ve dersi dijital ortamda kayda geçirebilecek özellikte pratik kullanımı olan 

bir sistem gelişti. Birçok teknik seçeneklerin denenmesi ile ilk olarak Nisan 2000’de 

Urfa-Harran üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi arasında başarı ile 

denenen bu yöntem, 18 Eylül 2000’den bu yana, yeni ders yılı ile düzenli olarak, Fen 

fakültesindeki bazı matematik ve fizik dersleri paylaşılmaya başlandı. Kısa zamanda 

İktisat Fakültesi ders vermeye başladı ve böylelikle uzaktan, eş zamanlı ve katılımlı 

dersler süreklilik kazandı. 100-150 öğrenci kapasiteli bu dershanelere 10’ar 

bilgisayar, dijital projeksiyon ve doküman kamera ile dijital kopyalayıcılar konuldu. 

Video kameraları yerleştirildi ve kurulan birer ana makine ile eş zamanlı olarak 

karasal özel bir Türk Telekom hattı ile iletişim sağlandı. Her iki dershane aynı 

öğretim üyesini görüp, işitiyor ve soru sorabiliyor. Öğretim üyesinin İstanbul’da yazı 

tahtasına yazdıkları Harran Üniversitesinde dijital olarak takip ediliyor. Her iki 

öğrenci grubu projeksiyon perdelerinde birbirini görürken İstanbul’daki öğretim 

üyesi kendisinin yazdıklarını ve gösterdiği eğitim materyalinin Urfa’dan nasıl 

göründüğünü, önündeki bilgisayar ekranından takip edebiliyor. Anlatılan dersin 

video ve CD kaydı ders esnasında kaydedilebiliyor. İmtihanlarında İstanbul’dan ve 

dijital teknoloji ile yapılması kararlaştırılmıştır. Uygulamada uydu kullanımının 

kolaylığına karşılık çok pahalı oluşu, 1200km’lik iletişimi karasal yolla sağlamayı 

gerektirdi. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, hem iletişim, hem de bilgisayar 

teknolojisindeki birçok yenilik ve kolaylıkların çok yakın gelecekte gerçekleşeceği, 

hız ve iletişimde büyük kolaylıklar olacağı şüphesizdir.  

 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün maddi ve manevi büyük desteği ile 
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başlanan projenin teknik altyapı organizasyonunu, büyük birikimi ve özverisi ile 

Doç.Dr. Hamdi Öz yüklendi. Yüksek Öğretim Kurulu Enformatik Milli Komitesinin 

bizi yüreklendirmesi ile başladığımız uygulama hızla yayılma eğilimindedir. İktisat 

ve Orman Fakülteleri ile Florans Nightingale Yüksek Hemşirelik okullarında da, 

Türkiye’den gelen isteklere uygun olarak bilgisayar ve iletişim teknolojisi ile 

katılımlı uzaktan eğitim derslikleri ve uygulamalar planlanmaktadır.  

 Yakın bir gelecekte Türkiye’deki üniversiteler arası bir intranet iletişim ağı 

ile pek çok dersin, birden çok üniversitede paylaşılmaması için önemli bir zorluk 

yoktur. Kredili Yüksek Öğretim derslerinin paylaşımı yanında, diğer pek çok 

bilimsel ve eğitim etkinliği paylaşılabilir. Yabancı Dil eğitimi de bu kapsamda 

sayılabilir. Son dört yılda İstanbul Tıp Fakültesinde uyguladığımız üniversite öğretim 

üyesi için verilen “eğitimcinin eğitimi kursları”, genç öğretim üyelerinin eğitimcilik 

formasyonu için hem yaygınlaştırılabilir hem de lise ve ilköğretim öğretmenlerine 

uygulandığı gibi bu formasyon eğitim de kuramsallaştırılmıştır.  

 Bilimsel toplantıların bir kısmı, birden fazla merkezde, bu teknoloji ile 

eşzamanlı, görüntülü ve katılımlı olarak uygulanabilir. Bunların belirli özellikte 

olanları Internet ortamına aktarılabilir.  

 Sonuç olarak; Türkiye’de ilk defa uygulanan bilgisayar ve iletişim teknolojisi 

ile eşzamanlı ve katılımlı uzaktan eğitim uygulaması özgün bir uygulama olup, 

öğretim üyesi açığını gidermeyi ön amaç olarak ele alan “İstanbul Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Uygulama Modeli” ile yüksek öğretimde bilgi, beceri ve davranış 

eğitiminin paylaşımı yaygınlaşabilecektir. Eğitim eşitliğine katkıda bulunacak bu 

uygulama ile geçen yüzyılın eğitim özelliği olan ezbere dayalı eğitim yerine, hızla 

bilgiye ulaşabilen, onu özümseyip karşılaştığı problemleri hızla çözen ve yeni 

koşullara çabuk uyum sağlayabilen gençler yetiştirmeye yardımcı olacaktır. Yaşam 

boyu eğitim böylelikle öğrenmeyi öğrenmiş bir toplumla, süreklilik 

kazanabilecektir.” 
11

 

                                                 
11

 Talat Cantez, “Yüksek Öğretimde Uzaktan Eğitim ve İstanbul Üniversitesi Uygulamaları Bilgisayar  

     ve İletişim Teknolojisi ile Eşzamanlı ve Katılımlı Uzaktan Eğitim”, (Çevrimiçi) 

http://www.istanbul.edu.tr/sanal.htm , 25 Mayıs 2001. 

http://www.istanbul.edu.tr/sanal.htm
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33..22..1100..  HHaarrrraann  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan eğitimde fırsat eşitsizliğini 

asgariye indirmek ve bazı bölümlerde var olan öğretim elamanı açığını, azaltmaya 

yardımcı olmak amacıyla geliştirilen proje ile Türkiye'de ilk kez İstanbul 

Üniversitesi ile Harran Üniversitesi arasında "Eş zamanlı İnteraktif Uzaktan 

Eğitim" sistemi kurulmuştur. İÜ'nde Öğretim Üyesi özel bir tahtada dersi anlatırken; 

yazdıkları, sesi ve görüntüsü 'Frame Play' teknolojisiyle Üniversitemizde dersi 

izleyen öğrencilere de anında aktarılmaktadır. Öğrenciler dersi dinleyerek, derslere 

katılabiliyor. Öğretim Üyesi de öğrencileri takip edip sorularını yanıtlayabilmektedir. 

Bu sistem sayesinde Üniversitelerdeki Öğrenciler arasında eğitim farkı kalmadı. 

İstanbul Üniversitesinde okuyan bir öğrenci ile Harran Üniversitesinde okuyan bir 

öğrenci aynı anda aynı dersleri görmektedir. Şu an Fizik, Matematik ve İktisat 

bölümleri resmen interaktif eğitime başladı.  

INTERAKTİF DERS PROGRAMI 

PAZARTESİ   

Saat Dersin Adı Öğretim Üyesi 

9:30 – 12:30 Kuantum Mekaniği I Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY (Ders)  

13:00 - 16:00  Nükleer Fizik I  Doç. Dr. Melih BOSTAN (Ders) 

16:00 - 18:00  İşletme Finansmanı Prof. Dr. Hülya TALO (Ders)  

SALI   

10:30 - 12:30  Teorik Mekanik I  Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY (Ders)  

13:00 - 15:00 Fizikte Kısmî Dif. Denk. Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY (Uyg) 

15:00 - 17:00  Soyut Cebir I Prof. Dr. Erhan GÜZEL (Ders) 

ÇARŞAMBA   

09:30 - 10:30 Soyut Cebir I Prof. Dr. Erhan GÜZEL (Uyg) 

10:30 - 12:30 Nükleer Fizik I Doç. Dr. Melih BOSTAN (Uyg)  

13:00 - 16:00  Teorik Mekanik I Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY (Ders) 

16:00 - 18:00  İşletme Finansmanı  Prof. Dr. Hülya TALO (Ders) 

PERŞEMBE   

10:30 - 12:30  Kuantum Mekaniği I Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY (Uyg) 

13:00 - 15:00  Fizikte Kısmî Dif. Denk. Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY (Ders) 

15:00 - 17:00  Soyut Cebir I Prof. Dr. Erhan GÜZEL (Ders)  

CUMA   

14:00 - 17:00 Envanter Bilançosu Doç. Dr. Dursun ARIKBOĞA (Ders)” 
12

 

Tablo 3-3-2 Harran Üniversitesi Interaktif Ders Programı 
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 “İnteraktif Eğitim”, (Çevrimiçi) http://www.harran.edu.tr/interaktif.htm, 25 Mayıs 2001 

http://www.harran.edu.tr/interaktif.htm
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33..22..1111..  İİssttaannbbuull  TTeekknniikk  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, ülkemizdeki gelişmiş 

üniversitelerde verilen derslerden gelişmekte olan üniversitelerin etkileşimli olarak 

yararlanmasını sağlamak amacı ile bir proje hazırlanmış ve bu proje UNESCO’nun 

25 Ekim 1995- 16 Kasım 1995 tarihleri arasında Paris’te yapılan 28. Genel 

Konferansında uygun görülerek fizibilite çalışmalarının desteklenmesine karar 

verilmiş ve aynı zamanda projenin kapsamının Kafkasya ve Orta Asya 

Cumhuriyetleri ile Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi 

tavsiye edilmiş bulunmaktadır. UNESCO tarafından desteklenen fizibilite çalışmaları 

çerçevesinde, 26-29 Mart 1996 tarihleri arasında, NTU’dan Prof.G.Johnson ve 

UNESCO’dan Dr.D.Lakhder ile İTÜ’de yürütülen çalışmalarda projenin altyapısı ve 

işletme stratejisi bakımından esasları ele alınmış ve daha sonra 20-27 Nisan 1996 

tarihleri arasında İTÜ tarafından Proje Yürütücüsü olarak görevlendirilmiş bulunan 

Doç.Dr.Melih Pazarcı NTU’yu ziyaret ederek altyapı ve işletme ayrıntıları hakkında 

bilgi almış ve yerinde incelemelerde bulunmuştur. 

Ön fizibilite çalışmaları sonucu uygulamanın, ülke kalkınması için öncelikli 

mühendislik alanları için başlatılması yararlı görülmüş ve ilk önce İTÜ, ODTÜ ve 

BÜ Üniversitelerinin kaynak (verici) üniversiteler olarak çıkış noktalarını 

oluşturacağı ve ülkemizdeki tüm diğer üniversitelerin erişebileceği bir eğitim ağı 

planı oluşturmuştur. Bu proje kapsamında, ilk aşamada sesli etkileşimle, yani uzak 

sınıflardaki öğrencilerin dersi veren öğretim üyesine soru sorabilmeleri ve 

tartışmalara sesle katılabilmeleri ile yetinilmektedir. Daha sonraki aşamada buna 

görüntü olanağı da eklenerek etkileşimin canlılık düzeyi arttırılabilir. 

Uygulama Esasları : Etkileşimli uzaktan eğitim kapsamında verilecek dersler 

aşağıda verilmiş olan kurallar çerçevesinde yürütülür. Her aşamada, Koordinasyon 

Merkezi ile verici ve alıcı üniversiteler ve dersi veren öğretim üyesi ile alıcı 

üniversitedeki o dersle ilgili “sorumlu öğretim elemanı” arasında sürekli, sağlıklı ve 

güvenli bir iletişim olanağının bulunması gereklidir. Normal olarak iletişim gerekli 

güvenlik önlemleri alınarak Internet üzerinden sağlanacaktır. 
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Uzaktan eğitim çerçevesinde verilecek derslerle ilgili program belirleme ve 

uygulama süreçleri aşağıda verilmiştir: 

 Her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde Koordinasyon Merkezinde verici 

üniversitelerin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak bir toplantıda, bir sonraki 

öğretim yılında verici üniversiteler tarafından UE kapsamında verilmesi 

planlanan lisans dersleri görüşülerek karara bağlanır. 

 Koordinasyon Merkezi kış ve yaz yarıyıllarında verilecek dersleri, alıcı 

olabilecek konumdaki üniversitelere Haziran ayının 3.haftası içinde duyurur. Bu 

duyuruda her dersin; 

o Haftalık ders (varsa uygulama) saati, 

o Dersin içeriği, 

o Dersi verecek öğretim üyesi, 

o Ders kitabının (notunun) adı ve nereden temin edileceği, 

o Desin başlama ve bitiş tarihleri, 

o Haftalık programdaki yeri, 

o Yarıyıl içi sınav, kısa sınav ve ev ödevi sayıları ve tarihleri, 

o Haftalık programdaki yeri, 

o Yarıyıl içi sınav, kısa sınav ve ev ödevi sayıları ve tarihleri, 

o Yarıyıl sonu sınavı tarihi, 

o Başarı koşulları bildirilir. 

 Alıcı üniversiteler almak istedikleri dersleri Temmuz ayının son haftası içinde 

Koordinasyon Merkezine bildirir.  

 Alıcı üniversiteler alacakları dersleri kendi programlarına, verici üniversitedeki 

ders saatlerine uygun olarak yerleştirir. 

 Alınacak derslerle ilgili ders kitaplarının (notlarının) ve varsa yazılım vb. ders 

materyallerinin dersin verileceği yarıyıl başlamadan önce topluca temin edilip 

öğrencilerin eline geçmesini sağlamak, alıcı üniversitenin sorumluluğundadır. 

 Dersler ve sınavlar aşağıdaki şekilde yürütülür: 

o Alıcı üniversitede dersler öğrenciler tarafından, programda belirtilmiş 

olan saatlerde, alıcı donanıma sahip dershanelerden birinde bir sorumlu 

öğretim elemanı’nın (SÖE) nezaretinde izlenir. Ders sırasında dersi 
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vermekte olan öğretim üyesine yöneltilecek sorular SÖE tarafından 

koordine edilir. 

o Alıcı uçta dersler ayrıca video kasete kaydedilir. Bu kasetlerin 

çoğaltılması, üniversite içinde veya dışında öğrencilerin yararlanmasına 

sunulması, alıcı üniversitenin sorumluluğundadır. 

o Ders kapsamında verilecek ödevler, ara sınav, kısa sınav ve yarıyıl sonu 

sınavlarının soruları SÖE na dersi veren ÖÜ tarafından bir hafta önceden 

gönderilir. 

o Soruların çoğaltılması ve güvenliği, SÖE nin sorumluluğundadır. 

o Ev ödevleri SÖE tarafından değerlendirilir. 

o Ara sınavlar ve kısa sınavlar, belirlenmiş olan tarihlerde SÖE tarafından 

yapılır. 

o Sınav yapıldıktan sonra gerekli görürse SÖE cevapları dersi veren ÖÜ 

den ister. Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi SÖE tarafından yapılır. 

o Sınav sonuçlarına Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak itirazlar, 

dersi veren ÖÜ ile dersin SÖE dan oluşan bir komisyon tarafından 

incelenir ve karara bağlanır. 

o Uzaktan öğretim çerçevesinde verilen bir dersin uygulaması varsa bu 

saat(ler) SÖE tarafından değerlendirilir. 

o Uzaktan Öğretim çerçevesinde verilen bir dersin derse bağlı laboratuvarı 

varsa, alıcı üniversitede yeterli altyapının bulunmadığı durumlarda bu 

laboratuvarlar yaz aylarında, verici üniversitede yaptırılır. Böyle 

durumlarda alıcı üniversite ve verici üniversite yetkililerinin, program, 

öğrencilerin yurt ihtiyaçları v.b. konularda gerekli koordinasyonu 

yapmaları gerekir. 

o Yukarıda, lisans dersleri için tanımlanmış olan yöntem, lisansüstü dersler 

içinde geçerlidir. 

o Verici üniversitelerin, lisans ve lisansüstü dersler dışında 

düzenleyecekleri yaşam boyu eğitim v.b. eğitim etkinlikleri, zaman 
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planlaması bakımından Akademik Kurul’da karara bağlandıktan sonra 

verici üniversite tarafından uygulanır. 
13

 

 

33..22..1122..  OODDTTÜÜ  ((İİDDEEAA))  

          ODTÜ bu konuda IDE_A ve BTSP olarak isimlendirdiği iki çalışma 

yapmaktadır. ODTÜ’de Mayıs 1998 yılında başlayan İDEA: Bilgi Teknolojileri 

Sertifika Programı tamamen Internet ortamında ve asenkron olarak yapılmaktadır. 

Bu program her yıl eylül ayında ODTÜ’nün açılması ile başlar ve akademik yıl 

boyunca bilgisayar mühendisliğinin 9 temel konusu Internet ortamında Türkçe olarak 

sunmaktadır. 

 Dersler konularındaki uzman öğretim üyelerinin önderliğinde grafiker, 

araştırma görevlisi, sistem işletmeni gibi yaklaşık 20 kişilik bir ekibin iş birliği ile 

hazırlanmıştır. Programa ülkemizin dört bir yanından kursiyerler katılmaktadır. 

Kursiyerler 2 ayda bir ODTÜ kampusüne giderek yüz yüze derslere girerler ve 

sınavlarını verirler. Amaç, istihdam olanağı az disiplinlerden bilgisayar uzmanı 

devşirmektir. Ülkemizin bilişim konusunda önemli bir insan gücü açığı olduğu göz 

önüne alınırsa programın ülke kalkınmasına önemli bir katkı sağladığı ortaya çıkar. 

  

IDE_A (Internet’e Dayalı Eğitim_Asenkron) 

IDE_A Nedir ? 

    Örgün eğitim; bu işlevi üstlenmiş kurumlar aracılığıyla, bireye 

yaşamının bir döneminde, bilgi kazandırmak ve bilgilerini sistematize 

etmesini öğretmek olarak tanımlanabilir.  

    Günümüz dünyasının en temel özelliklerinden biri bilgi ve teknoloji 

alanındaki gelişmelerin, insanlık tarihinde görülmedik bir hıza ulaşmasıdır. 

Bu, varolan bilginin hızla eskimesi demektir ki, bilgiyi güncelleştirmenin 

önemini vazgeçilmez kılar.  

                                                 
13

 “Uygulama Esasları”, (Çevrimiçi) http://www.ehb.itu.edu.tr/~ituuzem/uygulama.html, 25.05.2001 

http://www.ehb.itu.edu.tr/~ituuzem/uygulama.html
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      Bu iki alan arasındaki çelişki, eğitimin sürekli kılınmasını 

gerektirmektedir. Ancak örgün eğitimin yaşam boyu sürmesi düşünülemez. 

Çözümü yine teknoloji alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Bilgi işlem 

alanındaki gelişmeler ve özellikle Internet'e dayalı asenkron eğitim, yaygın 

eğitim yöntemlerinin, karşılıklı etkileşim sorunlarını ortadan kaldırarak, 

eğitim alanında devrim yaratmış, bilinen bütün eğitim yöntemlerinin yeniden 

gözden geçirilmesini dayatmaya başlamıştır. Çağdaş ülkelerde hızla gelişen 

Internet'e dayalı eğitimin ülkemizdeki öncülüğünü ODTÜ yapıyor.  

İDE_A (Internet'e Dayalı Eğitim_Asenkron), öncelikli olarak 

yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim 

programı projesidir.  

Bu programların en özel yanı, ilkel örneklerinde olduğu gibi ders 

notlarının Internet aracılığı ile sizlere ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. 

İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim kanalları, 

konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesindeki etkinliklerinizle, 

sıkılmadan öğrenmenizi sağlayacaktır.  

Bu programlarda, dersleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz 

ortamda, öğrenme süresini istediğiniz gibi düzenleyerek, istediğiniz kadar 

tekrar ederek, gerekli gördüğünüz konuları tartışmak olanağına sahip 

olacaksınız.  

İDE_A'da verilmekte olan derslerden daha iyi yararlanmak için verilen 

önerilere uyulmalıdır.  
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ODTÜ’ Internet’e dayalı Asenkron Uzaktan Öğretim  Detayları 

 

 

Şekil 3-1 IDE_A Internet'e Dayalı Eğitim_Asenkron Ana Sayfa 

 

 
 

Şekil 3-2 İDE_A da Verilen Kurslar 
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Kampus'de neler var? 

 

İDE_A web giriş sayfasından sadece 
kullanıcılarımızın girebileceği Kampus 
içeriğinde neler var ilk önce ondan 
bahsetmek gerekir. 
Kampus sayfası 3 ana kısımdan 
oluşmaktadır. Bunlar, kampus içinde 
dolaşımı sağlayan sol kısım, ana sayfaya 
dönüş, site haritası ve haberleşmeyi 
sağlayan linklerden oluşan üst kısım ve 
derslerin başlıklarının ve son duyurulara 
linklerin bulunduğu orta kısımdır.Bu 
kısımları daha detaylı tanıyalım.        

  

 
Resmi büyütmek için tıklayın 

Sol çercevede neler var? 

BTSP Dersleri 

 BSY :Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları  

 CPG :C ile Programcılığa Giriş  

 VYA :Veri Yapıları ve Algoritmalar  

 UİS :Unix ile İşletim Sistemleri  

 YM  :Yazılım Mühendisliği  

 VTYS:Veri Tabanı Yönetim Sistemi  

 BA  :Bilgisayar Ağları  

 YGP :Yazılım Geliştirme Projesi 

Duyurular 
Akademik Takvim 
Kütüphane 
Kursiyer İşleri 
Cafe 
İDE_A Kürsüsü 
Ders Takıp Kılavuzu 
Sistem Destek 
Chat Oturumu 
Kulüpler  

 

 

 

javascript://
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Duyurular  

İDE_A içindeki gelişmeleri takip edeceğiniz genel duyuru sayfası. 

Akademik Takvim 

Derslerin işlenişleri, yüz yüze ders saatleri,sınavlar ve telafi sınavların tarihlerinden oluşan ve 
bu tarihleri takip edebileceğiniz yıllık bir takvim. 

Kütüphane 

Kütüphanenin temel amacı, dersleri 
izlerken ihtiyaç duyacağınız ek kaynaklara 
gerçek bir kütüphaneden daha hızlı ve 
daha kolay şekilde ulaşabilmenizi 
sağlamaktır. Bu sayfanın altında 
bulabileceğiniz başlıca konular şöyle 
sıralanabilir:   

 Dersler : Buradan İDE_A 
kapsamındaki dersler hakkında 
ders kitabının dışındaki diğer online 
kaynaklara ulaşabilirsiniz.  

 Online Kitapçılar: Ders 
kapsamında olan veya olmayan 
bütün kitapları Web'de bulunan 
kitapçılardan tarayıp satın 
alabilirsiniz.  

 Online Kütüphaneler : 
Yapacağınız araştırmalarda 
aradığınız kaynakları ve bunların 
kütüphanelerde bulunup 
bulunmadığını kütüphaneye 
gitmeden önce öğrenebilirsiniz.  

 Web'de Arama : Arama makinaları 
yardımıyla Web'de aradığınız 
herşey...  

 İDE_A'da Arama : İDE_A sitesinde 
aradığınız herşey...  

 Sözlükler : İDE_A Bigisayar 
Terimleri Sözlüğü ve Web'den 
online sözlüklere buradan 
ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

Kursiyer İşleri 



 84 

 
Öğrenci İşleri ve Destek sayfası, bir 
üniversitedeki Öğrenci İşleri gibi bir işlev 
üstlenmiştir. Bu sayfada idari konularla 
ilgili bilgi ve duyuruları bulabilirsiniz.  

 
Cafe 

Cafe sayfasında kendinizi ders ortamından 
farklı, sosyal bir ortamda bulacaksınız. 
Burada, günlük ve haftalık basın, sinema, 
sanat, bilgisayar oyunları, kulüpler gibi 
çeşitli konularla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca 
İDE_A ve diğer konularla ilgili duyuruları 
yine Cafe sayfasında bulmak mümkün.   

Cafe sayfası sadece katılımcıların ziyaret 
etmeleri için değil, ayrıca katkıda 
bulunmalarını da sağlayacak şekilde 
düşünülmüştür. Serbest kürsüde 
aranızda istediğiniz konuyu tartışıp bilgi 
alışverişinde bulunabilirsiniz.  

  

İDE_A Kürsüsü 

Bu sayfada IDE_A sitesi ve IDE_A programları ile ilgili görüşlerinizi ve isteklerinizi 
belirtebilirsiniz.  

 

Ders Takip Kılavuzu 

Derslerdeki arayüzler hakkında ve internetten asenkron olarak verilen derslerin sanal 
ortamda izlenmesine yönelik önerilere ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

Sistem Destek 

Sistem ve teknik sorunlarınıza çözüm olacağına inandığımız öneriler. 
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Chat Oturumu(IRC) 

Derslerin işleyişi esnasında öğretim görevlilerinde katıldığı chat (sohbet) oturumunu web 
sayfamız üzerinden de yapmanıza olanak sağlayan sayfalar. 

 

Kulüpler 

 
Kullanıcılarımızın kendi aralarında 
iletişimlerini sağlayacağı, kulüpler kurarak 
birbirlerine yardım edeceği 
bölümdür.Teknik Yardımlaşma Kulubü, 
Web Sayfası Geliştirme Kulubü, 
İDE_A'lılar ICQ Kulübü ve ODTÜ Öğrenci 
Toplulukları.. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Site Haritası  

 
Bu sayfada IDE_A sitesinin iskelet yapısını 
bulacaksınız. Böylece sitede aradığınız 
bilgiyi nerede bulabileceğinizi bileceksiniz. 
Ayrıca buradaki linkler vasıtasıyla da o 
sayfalara direk olarak ulaşabilirsiniz.  

 

Şekil 3-3 IDE_A  Kampüste Neler Var 
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Dersler nasıl İşleniyor? 

Her derse ayrı sayfalar, 
 
BTSP programındaki her dersin kendi ait 
kullanımı kolay istediğiniz bilgiye hemen 
ulaşacabileceğiniz anasayfası vardır ve bu 
sayfaları ve arayüzleri tanıtarak 
başlayalım. Her bir ders 8' er haftaya 
bölünmüş olup,ders takipi haftalık olarak 
yapılmaktadır. Her hafta yeni 
pencerelerde açılıp,haftalar kendi içlerinde 
alt başlıklara bölünmüştür. Haftalık bütün 
ders notlarını yazıcı ikonuna tıklayıp, 
yazdırabilirsiniz. 

 
Resmi büyütmek için tıklayın 

Haftalık Program  

 
Dersin ana sayfasına ve her dersin haftalarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 

 

Dersin Amacı  

 

Her dersin genel bir amacı ve her haftanın da alt amaçları vardır.Kullanıcılar ilk 
olarak amaçları okuyup anlatılan konunun niteliği ve bu konunun sonunda 
beklenilenleri öğrenerek verilen bilgileri daha bilinçli olarak çalışma imkanına sahip 
olacaktır. 

 
 

Ders Kitabı  

 

Her dersin takip ettiği daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz kitap veya kitaplar 
olacaktır. 

 
 

Öğretim Üyesi  

 

Her dersi takip ederken size yardımcı olacak olan,Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden ve asistanlarından oluşan bir 
grup olacaktır.  

 
 

 

 

 

javascript://
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Gereksinimler 

 

 
Derslerde başarılı olmak için yapılması tavsiye edilenler ve bazı dersler için 
gereken teknik gereksinimleri bulacaksınız. 

 
 

Değerlendirme 

 
Derslerin değerlendirilmesinde göz alınan kriterleri bulacaksınız. 

 

İletişim ve Chat 

 
Derslerin öğretim elemanlarına, ulaşabileceğiniz bilgileri bulacaksınız. 

 

Duyurular 

 
Dersler hakkında son gelişmeleri takip edeceğiniz duyuruları bulabilirsiniz 

 

Haftalık Dersler 

Kolay anlaşılır, görsel ve işitsel 
anlatım.   
Bu başlık altında, içinde bulunduğunuz 
haftanın konu anlatımını bulacaksınız. 
Burada anlatımlar kısa ve öz olarak 
sunulmuştur. Bilgisayar ortamının 
sağladığı olanaklar kullanılarak, anlatılan 
konuyla ilgili animasyonlar ve şekiller 
yardımıyla anlamayı kolaylaştırmak 
hedeflenmiştir. Ayrıca anlatılan konuyla 
ilgili daha spesifik ve daha ayrıntılı bilgileri 
bulabileceğiniz internet adreslerine linkleri 
de yine konu anlatımı sırasında 
görebilirsiniz.   

Ders sayfasının dizaynı, çalışırken 
rahatsız olmanızı engelleyici ve anlatılan 
konuyla ilgili tüm ek bilgilere en kolay 
şekilde ulaşabileceğiniz bir biçimde 
düşünülmüştür.    

 

 

 

 

Sol çercevede neler var? 



 88 

Kolay kullanım 
Sol çerceveyi incelerseniz,açılan haftalık 
pencereler içinde kolayca kullanımı 
sağlayan özellikler göreceksiniz. 
Tarayıcılarında(browser) kullandığı sayfa 
içinde ileri geri geçişi sağlayan oklar ve 
haftalık konu başlıklarından oluşan 
anamenü ve arayüz kullanımına yardımcı 
olan yardım düğmelerini göreceksiniz. 
BTSP ve ders logoları ile her haftaya özgü 
4 ana başlık. Haftanın amaçları, haftanın 
konu başlıkları, haftaya ait ödev ve 
çalışmalar ve ders hakkında yapılan 
chatlerin kayıtlarının tutulduğu linklerden 
oluşmaktadır.  

 

Alt başlıklarda neler var? 

Menülü alt başlıklar, 
Ders içeriği altında sıralı şekilde haftalık 
konu başlıkları, istediğiniz başlığı ve sırayı 
seçip çalışma ce okuma kolaylığı 
sağlamaktadır. Haftalık uygulamaların yer 
aldığı ödevler başlığı, 3 alt başlığa 
ayrılmaktaktır.Alıştırmalar, Ev ödevleri ve 
referansl linkler ve kitapların önerildiği 
okuma ödevleri..  

 
Alıştırmalar 

Kendi kendinizi test edin...     

Her hafta anlatılan konuyla ilgili verilen alıştırmalarla, öğrencinin konuyu ne kadar anladığını 
kendi kendine sınaması hedeflenmiştir. Bunun yanında alıştırmalar, konunun zihinlerde daha 
iyi oturmasını da sağlamaktadır.    

Ev ödevleri 

Öğrendiklerinizi uygulayın...     

Belirli aralıklarla verilen ev ödevleri öğrencilerin sınanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca 
öğrendiklerini uygulama şansını bulmaları açısından da oldukça faydalı olmaktadır.   
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Üst Çerçevede neler var? 

 
 

Üst çerçeve konu takibini kolaylaştıran yapısı ile sizlere yardımcı olacaktır,  
Tartışma Grubu: Her sorunuzu yanıt 
Arama: Site içinde veya ders içinde aradığınız bilgilere kolay erişim 
Kütüphane: Her derse ait onlarca link ve dökümanlar 
Tanım ve Sözlük: Bazı kelimelerin detaylı tanımı ve daha geniş bilgiye ulaşım 
İletişim: İletişim ve chat hakkında son bilgileri ulaşım 
Not Defteri: Her ders için ayrı, çalışırken notlar tutabileceğiniz veya kendi kişisel notlarını 
tutabileceğiniz bir araç.  

 

Tartışma Grubu 

Tüm sorularınıza cevap...     

Dersle ilgili en önemli sayfalardan biri 
Tartışma Grubu'dur. Burada öğrenciler 
derste anlayamadıkları konuları veya 
sormak istedikleri soruları öğretim 
üyelerine veya diğer öğrencilere 
sorabiliyorlar. Sorulan sorulara öğretim 
üyeleri ve ders asistanlarının yanında tüm 
öğrenciler cevap verebilirler. Bunun en 
güzel yanı, konular etrafında tartışma 
ortamlarının doğmasıdır.  

 

 

 

Şekil 3-4 IDE_A da Dersler  Nasıl İşleniyor ? 
14

 

                                                 
14

 “IDE_A Internete Dayalı Eğitim_Asenkron”,  (Çevrimiçi) http://idea.metu.edu.tr/index.html, ,2001 

 

http://idea.metu.edu.tr/index.html
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33..22..1133..  SSaakkaarryyaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

30 yıllık bir geçmişe sahip olan Sakarya Üniversitesi, 20 binden fazla 

öğrenciye eğitim veriyor. Eğitimini teknolojik yeniliklerle destekleyerek bu konuda 

diğer üniversitelere de öncülük etmek isteyen üniversite, şimdi IBM ile uzaktan 

eğitim uygulamasını yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof.Dr.İsmail 

Çallı, bu uygulama ile birlikte asıl hedeflerinin öğrencileri uzaktan eğitim teknolojisi 

ile tanıştırmak olduğunu söylüyor. Çallı uzaktan eğitimi klasik eğitimin alternatifi 

olarak değil, destekleyici bir unsur olarak gördüklerini de belirtiyor ve bu teknoloji 

sayesinde eğitim kalitesinin de artacağını vurguluyor.  

Uzaktan eğitim üniversite gündemine 1997 yılında gelmiş. ODTÜ’de bu 

konuda verilen eğitimleri alan öğretim görevlileri, bu konu ile oluşturulan bir ekiple 

birlikte, bir eğitim arayüzü geliştirmeye  başlanmış. Bu çalışmaların sonunda da 

1999-2000 öğretim yılında deneme amacıyla Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 

dersi uzaktan eğitim tekniği ile verilmeye başlandı. Bu arada IBM’in Lotus 

LearningSpace ürününü inceleyen ekip, ürünün ihtiyaçlarını karşıladığını görüp, 

kendi geliştirme çalışmalarını durdurmuş. IBM, yurtdışından uzmanlar getirerek 

üniversite elemanlarına bir aylık eğitim vermiş. Üniversite 30 kişilik bir laboratuvar 

kurarak pilot uygulama ile işe başlama kararı almış. 2000-2001 öğretim yılının ilk 

döneminde üç ders ile pilot proje uygulaması başlatılmış. 

Üniversitenin Enformatik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Orhan Torkul, öğrencilerin 

başlangıçta hakkında çok fazla bir şey bilmedikleri bu dersleri seçmediklerini 

belirtiyor. Bu nedenle, tanıtım için öğrencilere yönelik çeşitli toplantılar 

düzenlendiğini belirten Torkul, sadece bu dersleri alan öğrencilere tahsis edilmiş bir 

laboratuvar kurulduğunu, böylece öğrencilerin uzaktan eğitime ilgisinin de artmaya 

başladığını ifade ediyor. 

2000-2001 öğretim yılının ilk döneminde pilot projelerin tamamlanmasından 

sonra, ikinci dönemde üç ders daha bu teknikle verilmeye başlandı. Uzaktan 

eğitimden yararlanan öğrencilerin sayısı, ziyaretçi öğrencilerle birlikte bin 600’e 

ulaşmış. Torkul, sınavlardaki başarı oranının da klasik sistemden biraz daha iyi 

olduğunu belirtiyor. Torkul ayrıca, temel derslerin ilçelerdeki meslek yüksek 
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okullarında da okutulduğu için bu derslere yeterli öğretmen bulunamadığını, 

öğretmenlerin buraya gitmek istemediklerini, bu derslerin uygulaması yoğun dersler 

olduğunu ve laboratuvar gerektiğini, ancak derslerdeki çakışmalar nedeniyle 

öğrencilerin laboratuvarlarda çalışacakları serbest zamanlarının kalmadığını 

belirterek; bu dersleri uzaktan eğitimle vermeye başladıktan sonra hem öğretmen 

hem de laboratuvar sorununu çözdüklerini belirtiyor. Devam zorunluluğu ortadan 

kalktığı için evinde bilgisayarı olan öğrencilerin evden bağlandığında bir rahatlama 

olduğu, bunun yanı sıra öğretim üyeleri ekstra dersler için ücret aldıklarından, 

uzaktan eğitimin bu yönden yarı yarıya bir tasarruf sağladığını da işaret ediyor.  

Orhan Torkul, uzaktan eğitimin öğrencilere katkısına bir başka açıdan 

yaklaşarak, “Özellikle mezuniyet sonrası da insanlar eğitime ihtiyaç duyuyorlar. 

Şirketlerde çalışırken eğitim almak sorun yaratıyor. Öğrencilerin en az bir dersi 

uzaktan eğitimle almasını hedefliyoruz, ki bundan sonra meslek yaşamlarında 

alacakları eğitime hazırlıklı olsunlar. Bunun eğitim kalitesinin arttırılması açısından 

da önemli olduğunu düşünüyorum. Ders programı ile öğrenciyi sınırlamıyorsunuz. 

Linkler koyarak Internet üzerinden araştırma yapmasını da sağlıyorsunuz” diyor.
15

 

 

33..22..1144..  BBiillggii  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ee--mmbbaa  pprrooggrraammıı::  

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Bilgi e-mba, Türkiye’nin 

Internet üzerinden erişilen ilk Lisansüstü İşletme Yönetimi Programı. Yüksek 

Öğretim Kurulu’nca onaylana bilgi e-mba, farklı alanlardaki ileri bilgi donanımına 

her an, her yerden ulaşmayı sağlayan yeni lisansüstü eğitim seçeneği. Program 

bilginin önündeki yer ve zaman engellerini kaldırıyor. Internet üzerinden sağladığı 

eğitim esnekliğiyle lisansüstü öğretim aşamasındaki öğrencilerin, iş yaşamındaki 

yöneticilerin ve tüm girişimcilerin yaşamını değiştirecek yeni bir bilgi yolu açıyor.  

Bilgi e-mba programında öğrencilerin eğitimden en verimli biçimde 

yararlanmaları için 50 kişilik sanal sınıflar oluşturuldu. Öğrencilerin, Internet’te Bilgi 

e-mba programı içinde öğretim üyeleri ve öğretim görevlileriyle her gün düzenli 

                                                 
15

 “Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim”, (Çevrimiçi), http://www.ido.sakarya.edu.tr ,02 Eylül 2001 

http://www.ido.sakarya.edu.tr/


 92 

olarak iletişim kurmaları sağlandı. Öğretim üyeleri ve görevlilerince Internet 

üzerinden iletilen ders notları haftalık olarak ilgili sayfada görülüyor ve dönem 

sonuna kadar kalıyor. Ayrıca, haftanın konusuyla ilgili kitaptan çalışılması gereken 

bölümler de belirtiliyor. Alıştırmalar ve örneklerle öğrencilerin dersleri daha kolay 

izlemeleri, edindikleri bilgileri online testlerle sınamaları sağlanıyor.   

Bilgi e-mba programında Internet üzerinden aktarılan ödevler ve sınavlar aynı 

yolla toplanıyor, değerlendirmeler öğrencilere iletiliyor. Ancak, e-mba programında 

ders geçme notunun %50’si öğretim üyeleri ve görevlileri gözetiminde yapılacak 

sınavlarla belirleniyor. Bu sınavlarda en az %70 başarı zorunlu. Sonuçlar en geç 3 

hafta içinde Internet üzerinden öğrencilere bildiriliyor.  

 

Öğretim üyeleri ve öğrenciler arası iletişim olanakları:  

Bilgi-Online Contact : Öğretim üyeleri ve görevlileri ile öğrenciler arasında 

eşzamanlı iletişim olanağı. Araştırma görevlilerinin her sınıfla haftada en az 2 saat, 

ders koordinatörlerinin de tüm sınıflarla en az 4 saat birlikte olduğu eşzamanlı 

iletişim akışı. 

Bilgi-Forum : Internet’te tartışma platformu. Tüm öğrencilerin katılımıyla 

güncel konuların irdeleneceği, derinlemesine tartışmaların yapılacağı aktif iletişim 

ortamı. 

Bilgi-Bulletin Board : İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Bilgi e-mba öğrencileri 

arasında duyuru ve haberleşmeyi sağlayacak elektronik bülten. 

Bilgi-Buluşma : İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde belirli hafta sonları 

düzenlenecek, tüm öğrencilere açık toplantılar. Sosyal ve kültürel konularda 

görüşlerin paylaşılacağı bilgi buluşmaları.
16

 

 

                                                 
16

  “Bilgi online e-mba”, (Çevrimiçi) http://www.bilgi.edu.tr/e-mba, 26 Eylül 2001 

http://www.bilgi.edu.tr/e-mba


 93 

33..22..1155..  BBeeyykkeenntt  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

“Üniversitemizde oluşturulması planlanan "Uzaktan Öğretim Teknolojileri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTEM)"in kuruluş çalışmaları, Beykent 

Üniversitesi Rektörlüğü'nün 15.01.2001 tarih ve B.30.2.BEY.0.00.00. 01-0.20/44 

sayılı yazısı ile başlamıştır. UTEM Komisyonu sekiz üyeden oluşmaktadır.  

Yazılımlar 

WebCt 

NetClass 

Andrej Mikhailov’s” 
17

 

                                                 
17

 “UTEM Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi”, (Çevrimiçi) 

http://skgk.beykent.edu.tr/utem.htm, 14 Ağustos 2001 

http://skgk.beykent.edu.tr/utem.htm
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44..  UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  TTeekknniikk  AAllttyyaappııssıı  

 

Uzaktan öğretim çok kısa bir sürede günümüzün en ilgi çeken ve gelişen 

sektörlerinden bir haline gelmiştir. Bunda en büyük etken e-öğretimin diğer 

geleneksel yöntemlere kıyasla son derece esnek olması ve uygun alt yapının 

bulunduğu her yerde, ihtiyaç duyulduğu her zamanda uygulanabilmesi. Özellikle son 

derece değişken piyasa şartlarının hüküm sürdüğü ve ihtiyaçların neredeyse anında 

değişebildiği günümüzde bu çok büyük önem taşıyor. Kuruluşların rekabet gücüne 

sahip olabilmesi ve böylece ayakta kalabilmesi için gereken hızlı eğitimi sağlamanın 

en iyi ve ucuz yöntemi budur.  

 

44..11..  VViiddeeoo  KKoonnffeerraannss  ((SSeennkkrroonn))  TTeekknniikk  ÖÖzzeelllliikklleerrii  

 Uzaktan öğretim sisteminin temeline indiğimizde karşımıza genelde IP bazlı 

yerel bilgisayar ağları çıkıyor. Uzaktan öğretimde çok sayıda kuruluş, sorumlu ve 

sistemden etkilenecek büyük sayıda insan söz konusu olduğu için plansız hareket 

etmek işleri karıştırabilir. Bu nedenle öncelikle böyle bir girişimde bulunan 

kuruluşun, eğitim sistemiyle ilgili beklenti ve amaçlarını ortaya koyan ve diğer 

kuruluş ve şahıslarla olan ilişkisini detaylı biçimde ele alan bir politika belirlemesi 

gerekiyor. Bu politika sistemin kurulması ve çalıştırılmasının her aşamasında 

izlenecek adımları şekillendireceğinden, yöneticilerden planlamacılara herkesin 

belirlenmesine katkıda bulunması gerekir.  

 Verimli uzaktan öğretim sistemi tasarlamanın birinci adımı doğru video 

görüntüsü teknolojisini seçmek ve uygulamaktır. Yüksek kaliteli video 

görüntülerinin ne kadar önemli olduğu artık tartışılmazdır ve bir konu hakkında 

detaylı bilgi sunmanın bundan daha iyi bir yolu yoktur. O yüzden bu unsur eğitimde 

büyük yer tutar, fakat bu uygulama aynı zamanda da yerel ağ üzerinde oldukça 

büyük bir yük bindirir. 

 IP tabanlı bir yerel ağ üzerinden eğitim amaçlı video görüntüleri aktarmanın 

üç farklı metodu vardır.  
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 Genel Video Yayınları 

 İstek üzerine video dosyaları aktarımı 

 Video konferans 

Her durumda video görüntü dosyaları ağ üzerinden aktarılmak durumundadır. 

Bu nedenle genellikle alıcının terminali tarafından çözümlenebilen MPEG 

biçimindeki video dosyalarının kullanımı tercih edilir. Farklı MPEG standartları 

sayesinde ihtiyaca uygun biçimlerde video yayını yapabilmek ve ağı mümkün 

olduğunca verimli kullanabilmek mümkündür. Örneğin, MPEG4 standardı, saniyede 

56Kbit hızda veri akışı sağlarken MPEG2’de bu hız saniyede 9Mbit’e kadar 

çıkabiliyor. 

 

Genel Video Yayınları tek yönlü olarak yapılır, video dosyalarının aktarımı 

eğitmenden kullanıcılara doğru gerçekleşir. Bu yayında dosyalar tüm ağ üzerinden 

yayınlanır, ihtiyaç duyan herkes yayını izleyebilir, haliyle büyük bir kitleye hitap 

etmek için en uygun yöntemdir. Her ne kadar uygulanması en kolay yöntem olsa da 

izleyicilere herhangi bir etkileşim imkanı tanımaması nedeniyle kullanım alanı 

kısıtlıdır.  

 

Video konferans standartlarını hangi mercii tanımlar? 

Video konferans standartlarını; ITU (International Telecommunication 

Union); Türkçe açılımı ile “Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği” tanımlar. 

 

ITU-T tarafından hangi standartlarda video konferans algoritmaları 

tanımlanmıştır? 

International Telecommunication Union (ITU)’nün çalışmaları sonucu video 

konferans standartlaşması tamamlanmıştır. Önce, ISDN üzerinden video konferans 

yapan sistemler için H.320 standardı, daha sonra IP üzerinden video konferans yapan 

sistemler için H.323 standardı tamamlanmış, daha sonra telefon hatları üzerinden 
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(düşük veri hızında) video konferans yapabilen cihazlar için de ITU H.324 standardı 

tanımlanmıştır. Böylece video konferansın önü açılmıştır. 

Daha önce, her üretici kendi geliştirdiği özel protokolleri kullanıyordu, 

dolayısıyla farklı marka sistemler arasında uyumluluk problemleri bulunuyordu. Bu 

da video konferans yeteneklerini ve kullanımını kısıtlıyordu.  

Artık standartlar tanımlanmış olduğundan, üretici firmalar belirlenen 

standartlara uygun cihaz üretmeye başlamış, böylece standartlara uygun üretilmiş 

değişik marka sistemler artık birbirleri ile konuşabilir duruma gelmişlerdir. 

ITU-T şemsiyesi altında tanımlanan, video konferans sistemlerinin birbiriyle 

uyumluluğu (interoperability) için gerekli asgari teknik özellikleri belirten ve alt-

standart aileleri olarak onaylanan 4 ana standart ailesi şunlardır ; 

 

H.320 (1993) : ISDN üzerinden video konferans yapılabilmesi için 

tanımlanmış bir standarttır. Noktadan noktaya veya çoklu (3 veya daha fazla) 

noktalar arasında, devre anahtarlamalı (circuit-switched), ISDN gibi, haberleşme 

ağları üzerinden video konferans yapılmasını tanımlar.  

H.320 Audio (ses) ve Video (resim) haberleşmesinde, 

 Ses ve video’nun nasıl işleneceğini (processing), 

 Ses ve video giriş/çıkış formatları için ortak bir formatlamayı, 

 Uç noktalarda (endpoints) ses ve video sinyallerinin haberleşme link ve 

senkronizasyonu için kullanılacak protokolleri (yöntemleri) belirler. 

 

T.120 : Data (veri) konferansı için gerekli tanımlamaları içerir. T.120 çoklu 

noktalar arasındaki (multi-point) data konferansında doküman ve grafik verilerinin 

noktalar arasında verimli ve güvenilir bir şekilde, gerçek zamanlı (real time) olarak 

nasıl dağıtılacağını tanımlar. Network yapısında konferansın kullanıldığı kısımlarla 

ilgili tanımlamaları da kapsar. 

T.120 standardı, 
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 Değişik marka ve ürün tiplerinin aralarında şeffaf bir şekilde aralarında 

uyumluluk sağlanması, 

 ISDN, PSDN, CSDN, veya LAN (TCP/IP ve IPX/SPX) üzerinden bağlantılı, 

multimedya konferansta katılımcılar arasında veri paylaşımının sağlanması, 

 Veri konferansı uygulamaları için gerekli alt yapı protokollerini tanımlar. 

 

H.323 (1996) : LAN ve intranet üzerinden yapılan multimedya konferansı 

tanımlar. LAN, Intranet ve Internet üzerinden yapılan ses, video ve T.120 veri 

kombine uygulamalarının, farklı üreticiler tarafından üretilmiş ürünlerle nasıl 

gerçekleştireceğini, ürünlerin ortak çalışabilirliliğini sağlayan çalışma modellerini 

tanımlar. Bunlarla ilgili olarak arama, sinyalleşme, sistem ve paket tabanlı 

konferansın bileşenlerini de tanımlar. 

 

H.323 ve Video Konferans; 

H.320’nin tersine, H.323 network topolojisinden bağımsızdır. Yani kendine 

göre network gerektirmez. Konferans yapan noktalar aynı LAN segmentinde de 

olabilir veya birçok bridge (ağ köprüsü), router (yönlendirici), gateway, hub veya 

normal çevirmeli ağ bağlantılı kompleks bir ağ olabilir. 

Paket tabanlı olduğu için, ağdaki yoğunluktan etkilenir. TCP/IP yapısı 

özelliği ile video ve ses bilgilerinde UDP (User Datagram Protokol) protokolü 

kullanılır. Kaybolan paketler tekrar gönderilmezler. Çünkü ses ve video bilgileri 

gerçek zamanlı olarak kullanıldıkları uygulamalarda, tekrar edilmelerinin bir anlamı 

olmaz, tekrarları bilakis hataya neden olur. Bu nedenlerden dolayı “QoS” (Quality of 

Service) servis kalitesi garanti edilememektedir. Sinyalleşme ve veri (T.120) 

konferansında ise, hata düzeltme ve tekrar gönderme yapabilen TCP protokolü 

kullanılır. 

En yaygın kullanılan standartlar H.320 ve H.323’tür. Aşağıda ilgili alt 

standartlar verilmiştir. 
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Şemsiye standart H.320 - ISDN H.323 – LAN, WAN, INTERNET 

Video H.261, H263 H.261, H.263 

Audio G.711, 722, 728 G.711, 723, 728 

Veri T.120 T.120 

Tablo 4-1 ITU-T şemsiyesi altında tanımlanan, video konferans sistemlerinin 

birbiriyle uyumluluğu (interoperability) için gerekli asgari teknik özellikleri 

belirten ve alt-standart aileleri 

 

 

H.324 (1996) : Normal telefon hatları (POTS) üzerinden V.34 modemlerle 

yüksek kalite ses ve video sıkıştırması kullanılarak, düşük bant genişliğinde ses, 

video ve veri konferansı yapılmasını tanımlar ve bunlarla ilgili genel yöntemleri 

belirtir. 

 

 Video Konferans Mimarisi 

 Video konferans, insanların aynı zamanda birlikte çalışması ve iletişim 

sağlaması açısından önemli bir araçtır. İki kişinin karşılıklı iletişiminin (point to 

point) yanı sıra bir grup insan arasında da (multipoint) iletişim imkanı sağlar. Video 

konferans mimarileriyle; video, audio ve veri kodek’leriyle donatılmış bir 

multimedya bilgisayar, diğer bir multimedya bilgisayar, ile veya multiple 

bilgisayarlar ile video konferans gerçekleştirilebilir. Audio ve video verileri 

sıkıştırılarak iletim ortamına gönderilir. Alınan audio ve video açılarak monitöre ve 

diğer konuşmacılara gönderilebilir. Bunun yanında doküman bilgileri video ile 

birlikte ekranda gösterilebilir. İletişim için yeterli bant genişliği olmadığı zaman 

veriler kaydedilmek suretiyle video konferans vermek için yedek olarak 

kullanılabilir. 
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Şekil 4-1 Video Konferans Mimarisi 

 

 

Çoklu Konferans Bileşenleri : 

 

 Çok nokta arasındaki bir video konferansta aynı anda ikiden fazla nokta 

birbiriyle görüşebilir. Video konferansta video ortamı için temel parametreler, 

görüntü keskinliği, saniyedeki çerçeve sayısı, renk derinliği ve resim büyüklüğüdür.  

Video kalitesi band genişliğine bağlı olduğundan çerçeve sayısı arttıkça resmin 

netliği de bozulacaktır. Aşağıdaki video konferans uygulamasında; bir noktadan 

birden fazla noktaya ses ve video yayınlanır ve bu noktalardan birinden ses/video, 

diğerlerinden sadece ses geri dönüşü vardır. Tüm noktalar konferans boyunca 

birbirlerini işitebilir.  Ses/video yayını yapan nokta dinamik olarak değiştirilebilir. 

Mikrofon  Hoparlör 

Grafik 

 

Video 

 

Audio 

 

Audio Kodek 

Video Kodek 

Data Kodek 
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 Video konferans sistemleri sayesinde, insanlar artık zamandan ve mekandan 

bağımsız, gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim sağlayabilmektedir. Yüz yüze 

yapılan iletişime alternatif olarak gündeme gelen bir teknoloji olan video konferans 

sistemi, iletişime yeni bir boyut getirmektedir. Eğitimde artık alışagelmiş metotların 

kullanımı azalmakta, bunların yerine modern teknolojiye dayalı araç ve imkanlar 

geliştirilmektedir. Bu gelişmeler sayesinde; merkezde bulunan bir öğretmen 

dünyanın birçok yerinde bulunan öğrenci kitlesine aynı anda ulaşabilmekte ve 

interaktif eğitim yapabilmektedir.  Bir şirket, dünyanın değişik yerlerindeki 

elemanlarına aynı anda hizmet içi eğitimler verebilmektedir. 

Birden fazla nokta arasındaki video konferans için MCU ‘ya ihtiyaç duyulur.  

Değişik ortam ve standartlarda çalışan sistemlerin ortak kullanımları, 2’den fazla 

katılımcının yer aldığı (multi-conferencing) konferans yapılabilmesi gibi değişik 

uygulamalar için video gatewayler ve MCU “Multipoint Conferencing Unit” 

cihazları üretilmiştir. Güçlü işlemciler ve kapsamlı yazılımlar içeren MCU’ lar, 

gerçek zamanda konferansa katılan taraflara doğru ses ve video sinyallerini 

dağıtarak, anahtarlama işlevini sağlar. Bir video konferans şebekesi içerisinde 

herhangi bir noktada bulunabilirler. MCU’ lar; kodek’ lerden gelen sayısal sinyalleri 

alarak gitmeleri gereken yerlere doğru yönlendirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-2 ISDN üzerinden çoklu video konferans 

ISDN 
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     ISDN 

Çoklu konferansın yapılabilmesi için genel olarak son kullanıcı cihazları 

yeterli değildir. Bunlara ilaveten MCU cihazı gerekmektedir; çoklu konferansta 

katılımcılar, doğrudan MCU cihazına bağlanırlar, yapılan konfigürasyona göre tüm 

katılımcılardan gelen video, ses ve veri katılımcılara dağıtılır. Genel kullanımda 

ekranı 4’e bölen (aynı anda ekranda 4 görüntü) veya ses aktivasyonuna göre aktif tek 

kişiyi gösteren tipte MCU cihazları pazara sunulmuştur. Genelde bu görüntülerden 1 

tanesi katılımcının kendi görüntüsü, diğeri ise o anda konuşan katılımcının 

görüntüsüdür. 4 görüntülü sistemlerde, kalan 2 görüntü konferansı yöneten kişinin 

tercihine bırakılır.  

Çalışma modları olarak, tek anlatıcı birçok dinleyici (lecture mode) veya 

herkesi kontrol eden konferans başkanı yönetiminde (chairman control) veya serbest 

seçenek (isteyen istediği an katılır/konuşur) olmak üzere genelde 3 tanedir. 

 Çok Ortamlı / Protokollü Konferans Bileşenleri : 

 Değişik ortam ve protokolleri kullanan video konferans sistemleri arasında 

haberleşmeyi sağlayan cihazlara “video gateway cihazları” denir. Başlıca H.320, 

H.323, H.324 (ISDN, LAN, PTSN, V.35, E1 gibi) kullanan sistemleri aralarında 

konuşturmak için kullanılırlar. Bu cihazlar temel olarak bir protokol çevirici 

cihazlardır. 

 Çoklu Video Konferans (LAN + ISDN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-3 Çoklu Video Konferans (LAN + ISDN) 

Site 2 

Site 3 

Site 1 

Site 1 Site 1 

LAN 

MCU 
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IP video konferans sistemlerinin (H.323) giderek ağırlık kazanması ile var 

olan ISDN, V.35. bağlantılı sistemlerle video konferans gereksinmeleri hızla 

artmaktadır. Gerek haberleşme altyapısından kaynaklanan zorunlulukla, gerekse fiyat 

avantajları göz önüne alınarak, ortaya çıkan değişik protokol kullanan sistemleri 

ortak çalıştırabilmek için “video gateway” cihazları kullanırlar. Şehirler arası ve 

milletler arası kiralık hattı olan kuruluşlar “video gateway” cihazları kullanarak, her 

iki uçtaki kullanıcılarını, o uçtaki yerel telefon tarifesi üzerinden ISDN ağına 

bağlayabilirler.  

Örnek olarak Newyork-İstanbul arası bir kiralık hattı olan şirket, eğer her iki 

uç noktaya bir video gateway koyarsa, Türkiye’deki bir katılımcı, kiralık hat 

üzerinden Newyork’a, aradaki gateway üzerinden Amerika ISDN şebekesine geçiş 

yaparak, Amerika’daki herhangi bir ISDN numarasını arayabilir ve tarife olarak ta 

Amerika yerel ISDN tarifesine göre ücret öder. 

Aynı şekilde Ankara-İstanbul arası kiralık hattı olan kurumlar da, aynı 

düzeneği kurarak, Ankara’dan İstanbul’a bağlanıp oradan ISDN’e geçiş yaparak, 

sehir içi ISDN tarifesine göre ödeme yaparlar. 

 

Bir video konferans setinde olması gereken özellikler: 

 ITU-T, H323, H320 video konferans standartlarına tam uyumlu olacaktır. 

 TCP/IP protokolü üzerinden video konferans görüşmesi yapabilme imkanı 

verecektir. 

 64 Kbps’den 1.5 Mbps’a kadar LAN ortamında noktadan noktaya bağlantı 

yapabilme imkanı olacaktır. 

 30 resim karesi/sn görüntü kalitesine çıkabilme özelliği olacaktır. Resmin 

çözünürlülüğü, yani bir çerçevedeki tanımlı nokta sayısıdır (pixel/frame). 

Standartlarda tanımlanan asgari değerde olanlar hatta bunların üzerindeki kaliteyi 

destekleyenler tercih edilmelidir (CIF=352x288, QCIF=176x144 gibi). 

 Microsoft Windows98, Windows Nt platformu üzerinde çalışabilme özelliği 

olacaktır. 
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 T.120 standardını destekleyerek Microsoft Net Meeting üzerinden veri paylaşımı 

yapabilme özelliği olacaktır. 

 Etkileşimli çoklu yayın (Interactive Multicast) desteği olacaktır. 

 Dinamik bant genişliği (Adaptive Bandwidth Adjustment) kullanarak video 

konferans yapabilme imkanı olacaktır. 

 Paket anahtarlamalı servis kalitesi (quality of service) sağlayabilme olanağı 

olmalıdır.  

 PTZ (Pant Tilt Zoom) kamera destekleme olanağı olacaktır. 

 H.281 standardı kullanarak uzak nokta kamera kontrol (Remote camera control) 

desteği olacaktır. 

 H.243 standardı kullanarak sözcü kontrollü çoklu konferans ünitelerini 

desteklemelidir. 

 Akustik yankı önleyici (Acoustic Echo Cancellation) özelliği bulunmalıdır. 

 Türkçe yazılım desteği olmalıdır. 

 Network video konferans ünitesi, gateway ve gatekeeper cihazlarını 

destekleyebilmelidir. 

 Hem NTSC hem de PAL kamera desteği bulunmalıdır. 

 

Video konferans sistemlerinde dünyaca ünlü üreticiler kimlerdir? 

 PictureTel 

 Polycom 

 Vtel 

 Vcon 

 Sony 

 Philips 

 Aethra 
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44..22..  UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimmddee  ÇÇookklluuoorrttaamm  TTeekknnoolloojjiilleerriinniinn  KKuullllaannıımmıı  

 Çoklu ortam uygulamaları; ses, video, görüntü ve yazılı metinlerin bir 

konuyla açıklamak için birlikte kullanılmasıyla oluşur.  Çoklu ortam uygulamaları, 

değişik veri tiplerinin bir fikri, bir olayı, yeri veya konuyu açıklamak için 

bilgisayar:ortamında kullanılmasıdır. Bir uygulamanın çoklu ortam olarak 

sınıflandırılabilmesi için zaman bağımlı ve statik verilerin kullanılması gerekir.  

Sonuç olarak, değişik veri türleri bilgisayar ortamında harmanlanmalı ve ortaya 

entegre saklanabilir, bir yerden bir yere taşınabilir ve sunulabilir bir ürün çıkmalıdır. 

 Eğitim hizmetlerinin yer, zaman, yaş, amaç, kitle ve benzeri yönlerden esnek 

olmasını sağlayan, öğrencisine bireysel ve bağımsız, etkileşimli, nitelikli, yaygın, 

ekonomik ve hızlı bir eğitim, öğretim imkanı tanıyan ve farklı düzeylerde 

gerçekleştirilebilirlik özelliklerine sahip bir eğitim-öğretim hizmeti sunan uzaktan 

eğitim, değişik şartlar içinde bulunan geniş kitlelere ulaşabilen bir eğitim-öğretim 

uygulamasıdır. 

 Geleneksel nitelikteki eğitim-öğretim sorunlarına bir alternatif olarak ortaya 

çıkan, eğitim etkinliklerini planlayanlar ve uygulayıcılar ile öğrenciler arası iletişim 

ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla 

belirli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemi olarak kabul edilen uzaktan 

eğitim, geleneksel nitelikteki eğitim-öğretim sorunlarına ve özellikle örgün eğitim 

yoluyla çözümlenemeyen kitle eğitimi sorunlarına çözüm getirmede olumlu bir 

seçenek olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

 

Çokluortam Teknolojilerinin Uzaktan Öğretime sağladığı avantajları arasında; 

 Uzaktan öğretimde çokluortam teknolojilerinin kullanımı ile geleneksel sınıf 

öğretimine oranla daha ucuz ve daha etkili bir öğretim hizmeti sunulmaktadır. 

 Uzaktan öğretimde, çokluortam ve bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının 

başarısı donanım, yazılım, öğretmen eğitimi, destek hizmet v.b. konulara 

bağlıdır. 

 Uzaktan öğretimde çoklu ortam uygulamalarında, bilgisayar, elektronik 
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haberleşme, iletişim ağları ve öğrenci desteğinin bir arada kullanılması başarılı 

sonuçlar vermektedir. 

 Çokluortam teknolojilerinin uzaktan öğretimde kullanılması sonucunda, yüz yüze 

görüşme süreçlerinin azalması sağlanmaktadır. 

 Cokluortam teknolojileri, bilgisayar destekli ve bilgisayara dayalı öğretim 

teknikleri, uzaktan öğretimde temel öğrenme-öğretme süreçlerine dördüncü ve 

önemli bir boyut olarak girmektedir. 

 

 Mevcut uzaktan öğretim uygulamaları, tele-iletişim ve bilgisayardaki yeni 

gelişmelerin uyumlu kullanımına dayalı bir aşamaya gelmiş olup, bilgisayara dayalı 

çoklu ortam konferans yoluyla desteklenmiş ve tele-iletişim araçlarındaki yeni 

gelişmelerin birbirleriyle uyumlu olarak kullanılması başarıyı arttırmıştır.  Bu 

konuda, Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (ISDN: Intecreated Services Digital 

Network), uzaktan eğitimde tele-iletişim kullanımı ile ilgili yeni ve etkili bir 

uygulama olarak ortaya çıkmış olup, audio/visual, basılı ve bilgisayar verisi 

formundaki her çeşit mesajı taşımayı mümkün kılmaktadır. 

 

 Uzaktan Öğretimde Çoklu ortam Teknolojilerinin Kullanımı Ve 

Uygulama Alanları 

 Uzaktan öğretimde kullanılan çoklu ortamlar niteliklerine göre; etkileşimli, 

yaygın, birleştirilmiş, tele-iletişim şeklinde gruplara ayrılmakta, etkileşimli ortamlar 

ve tele-iletişim ortamlarının en şok üzerinde durulan konular oldukları dikkati 

çekmektedir. 

 Uzaktan öğretimde kullanılan çoklu ortam teknolojileri; radyo, televizyon, 

telefon, video, bilgisayar, video teyp, işitsel teyp, video konferans, video disk, tele-

iletişim, tele-teknoloji, etkileşimli video, etkileşimli televizyon, kablolu televizyon, 

dijital televizyon, fiber-optik etkileşimli televizyon, dijital iletişim açı, telsiz, faks, 

etkileşimli grafikler, hipermedya, teletext, uydu televizyonu, elektronik sınıf, 

elektronik kütüphane, iletişim uyduları, uydu ve iletişim ağı tele konferansları, 



 106 

etkileşimli tele-iletişim sistemleri, Internet, yerel alan ağları, çoklu ortam iş 

istasyonları, bilgisayar, modem, elektronik haberleşme (e-mail), ISDN ve CD 

teknolojisinden oluşmaktadır.  Çoklu ortam uygulamaları, değişik veri türlerinin bir 

fikri, bir olayı, yeri veya herhangi bir konuyu açıklamak için bilgisayar ortamında 

birleştirilmesi olarak tanımlanır. Şekil.4-4’ de çoklu ortam öğelerinin bilgisayar 

ortamında birleşimi ile oluşturulan bir Çoklu ortam işistasyonu (multimedia 

workstation) gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-4.Çoklu ortam işletim sistemi 

  

 Birden fazla veri türünün kullanıldığı bir uygulamanın, bir çoklu ortam 

uygulaması olarak kabul edilebilmesi için zaman bağımlı ve statik veri türlerinin 

kullanılması gerekir.  Zaman bağımlı veri ile video ve ses, statik veri ile de resim, 

grafik ve yazı gibi zamana bağlı olarak değişmeyen veri türleri anlatılmaktadır. 

Çoklu ortam uygulamalarında bu veri türleri arasında değişik bir bağımlılık söz 

Kullanıcı arabirimi 

Uygulamalar                                                  Araçlar 

Genel Kavramlar             Veri Özetleri              Bilgi Mimarileri 

Haberleşme 

Sistemi 

İşletim 

Sistemi 

Veritabanı 

Sistemi 

 NIC-Ağ           Bilgisayar 

Arabirim           Donanımı          

Kartı 

 

Network 
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konusudur.  Mesela videoda ses ve görüntü birbirinden bağımsız olarak 

kaydedilebildiği gibi bu iki veri türü ekrana gelirken birbirlerine bağımlı veya çoğu 

zaman eşzamanlı olarak gösterilir. 

 

 Çoklu ortam Uygulamaları ve İhtiyaçları 

 Söz konusu bu uygulamalar için kullanılan veri türleri ve özellikleri, çoklu 

ortam uygulamaları ile ilgili olarak şunlara ihtiyaç duymaktadırlar. 

 Çoklu ortam uygulamaları üretmek için özel yazılım ve donanımlar, 

 Farklı türdeki verileri uygulamalarda kullanabilmek için görüntü ve ses 

sıkıştırma teknikleri, Çoklu ortam uygulamaları için uygun veri saklama 

yöntemleri, 

 Kullanılan işletim sistemleri, yeni veri türlerinin gereksinimleri 

doğrultusunda uyarlanmalı, Çoklu ortam uygulamalarının gereksinimlerini 

karşılayacak iletişim sistemleri kullanılmalı,  

 Kaynak ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede bilgisayarlar. 

 

 Çoklu ortam Uygulamaları için Gerekli Bilgisayar Donanımı 

 Çoklu ortam bilgisayarları temel olarak sayısal audio ve video için kayıt-edit-

gösterim fonksiyonlarını desteklemelidir.  Bunların yanı sıra bu veri türlerini başka 

bilgisayarlara aktarabilmek için iletişim imkanlarına sahip olmalıdır.  Bu iletişim, 

modemler kullanılarak telefon hatları yoluyla veya bilgisayar ağları kanalıyla 

olabilir. Bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için çoklu ortam bilgisayarlarının, 

çeşitli parçalarında bulunması gereken özellikler, Çoklu ortam Kişisel Bilgisayarı 

(MPC) grubu tarafından geliştirilen MPC Level 3 standartlarında belirlenmiştir.   

 Bu grup, ilk olarak MPC’ yi daha sonra da gelişmelere paralel olarak MPC2 

ve MPC3 standartlarını belirlemiştir.  Microsoft’ un geliştirmiş olduğu donanım ve 

yazılım standart olan MPC; Microsoft Windows 3.1 ve daha sonraki uygulamalarla 

çalışarak çoklu ortam programlarını görüntüleyen kişisel bilgisayarlara ilişkin asgari 
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gereklilikleri belirler.   

 MPC3 standardına göre bir çoklu ortam bilgisayarında olması gereken 

minimum konfigürasyon; 8MB RAM, 540MB sabit disk kapasitesi, 75MHz Pentium 

işlemci ve 4XCD-ROM olarak belirlenmiştir. Günümüz bilgisayarlarının geldiği 

aşama göz önüne alındığında ise bir çoklu ortam bilgisayarında bulunması gereken 

özellikler; Pentium II 35OMHz veya daha hızlı işlemci, 64MB bellek, 4GB veya 

daha büyük sabit disk kapasitesi, 16 veya 32 bit ses kartı, 4MB bellek kapasiteli 

ekran kartı olarak sıralanır.  Ancak bu özellikler, teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

her an değişmekte ve bilgisayarların gücü ne kadar artarsa çoklu ortam uygulamaları 

da o kadar.. verimli gelişmektedir. MPC3 standartlarında bilgisayarların Şekil.4-5’de 

görülen parçalarıyla ilgili olarak özellikler belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-5. MPC3 standardına göre bilgisayar donanımı. 

Müzik       
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Yazıcı/Modem/Fare 

Telefon sistemi, klavye, 

Joystick, dijital kamera, oyun 

 

Network 
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 Şekil.4-5’de gösterilen donanım elemanlarından video/grafik kartı, genel 

olarak kişisel bilgisayarlara ait monitör ekranında hareketli ve hareketsiz video 

görüntünü sağlayan genişleme kartıdır. 

 Çoklu ortam Uygulamaları İçin Gerekli Bilgisayar Yazılımları 

 MPC yazılım standartları; metin, ses, hareketsiz görüntü ve animasyon 

ürünleri için bir dosya formatı gurubundan oluşmaktadır; bunlara topluca Kaynak 

Alışverişi Dosya Formatı (RIFF) adı verilir.  Bunları bütünleştiren protokol ise 

donanım, aygıt sürücüleri ve yazılım arasında iletişimi sağlayan çoklu ortam denetim 

arabirimi olarak tanımlanan, Microsoft’un kullandığı (Çoklu ortam Kontrol 

Arabirimi (MCI)’ dir.   

 MCI, program yazma (authoring) yazılımının MPC donanımını denetlemesini 

sağlayan ASCII dizilimli bir protokoldür.  MPC için çoklu ortam geliştirme araçları 

1993’ de piyasaya sunulmuş olup, bu sistemin çok sayıda kişisel bilgisayar 

kullanıcısına gerçek çoklu ortam yetenekleri sunması beklenmektedir. 

 Çoklu ortam yazılımları, sistem yazılımları ve uygulama geliştirmek için 

kullanılan yazarlık yazılımları olarak sınıflandırılmaktadır.  Sistem yazılımları, 

uygulama yazılımları ile sistem kaynakları arasında iletişimi sağlama görevini 

görürler.  Bu tür yazılımlara en yaygın örnek olarak MCI gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-6Çoklu ortam bilgisayar yazılım sistemi. 

 

Çokluortam Kontrol Arabirimi (MCI) 
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giriş, dosya depolama 
Telefon sistemi, 

bilgisayar ağı 

Video gösterimi &  

yakalama, Audio I/O 
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 Uzaktan Eğitimde Kullanılacak BT Teknolojileri ve Yeni iletişim 

Teknolojilerinin Kullanımı 

 Geleneksel ve uzaktan öğretim sistemlerinin en temel farklılığı, kitle iletişim 

araçlarının uzaktan eğitimdeki kullanımıdır.  Eğitim sistemleri arasındaki bu 

farklılık; uzaktan eğitimin kitle iletişim araçlarını kullanması nedeniyle tek yönlü 

olması, buna karşın geleneksel eğitim sistemlerinin çift yönlü iletişime ve yüz yüze 

eğitime imkan tanımasından kaynaklanmaktadır.  Fakat kullanılan yeni dijital 

iletişim teknolojileri ile bu farklılık ortadan kalkmıştır. 

 Telekomünikasyon alanında son zamanların en önemli gelişmesi Bilgisayar 

ve Telefon Teknolojilerinin Entegrasyonu (CTI)’ dur.  Bu sayede güvenilir telefon 

teknolojisi ile yenilikçi, esnek ve programlanabilir bilgisayar teknolojisi işbirliği 

içine girmiş ve bilgisayarlar tarafından kontrol edilebilen bir telekomünikasyon ve 

telefon ağı sayesinde bilgisayarlara uzaktan erişerek çalıştırılan programlar ve 

kolaylıkla tamamlanabilen işlemler ortaya çıkmıştır. Bu işlemlerin yerine 

getirilebilmesi işin MPC3 standartlarında Telefon Uygulama Programları Arabirimi 

(TAPI) belirlenmiştir.  TAPI, Windows açık mimarisinin bir parçası olup, çeşitli 

telefon-bilgisayar etkileşimli uygulamalarının hayata geçirilmesini mümkün kılar. 

 Çoklu ortam bilgisayarların en önemli özelliği olan tümleşik eğlence, 

televizyon ve radyoyu ön plana çıkartmaktadır.  Televizyonlu ve radyolu tümleşik bir 

sistem; televizyonlar, etkileşimli televizyonlar ve radyo servisleri ile 

oluşturulabilmektedir. Tümleşik televizyon; VoD, NoD, on-line alış-veriş, oyunlar, 

bilgi erişimi ve benzeri servisleri sağlarken, istek üzerine Radyo (RoD) ise bir müzik 

kutusu servisini sağlamaktadır.  Tümleşik ve etkileşimli bu servisler sayesinde 

eğlenceye, eğitime, bilgiye erişim ve alışverişe ait uygulamalar günlük yaşantıda 

giderek çoklu ortam bilgisayarlarla içice hale gelmektedir. Etkileşimli televizyonun 

gelişimi kitlesel yayın araçlarından daha çok, yakın bir gelecekte yaygınlaşması 

beklenen Yüksek Tanımlı sistemler ve bilgisayar-televizyon karışımı olan 

“Teleputer” ların fiber optik ağlarına bağlanarak hem doğrusal hem de etkileşimli 

yayının mümkün hale gelmesi ile gerçekleşecektir. 
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 Bilgisayarların, yerel ağlar kanalıyla bağlanması için Bilgisayar Ağları 

Arabirimi (NIC) kullanılır.  Bu kartlar, Ethernet, Token Ring veya Token Bus 

yapılarını destekler. Kullanılan ağ türüne göre iletişim hızları 4,10,16 veya 

100Mbit/sn olan bu kartların, doğrudan kablo TV bağlantısını desteleyenler 

mevcuttur. 

 CD, çoklu ortam programlarının en yaygın kayıt ve kullanım ortamıdır. CD 

teknolojisinin hızla gelişmesinin nedeni, CD’ lerin sahip olduğu geniş hafıza 

kapasitesidir. Bu özellikleriyle CD’ ler doğal olarak bol miktarda hafıza gerektiren 

görsel işitsel veriler için en uygun ortamı sağlarlar. 

 Evrensel Seri Veriyolu (USB), çoklu ortam uygulamaları ile birlikte 

bilgisayarlara takılan cihaz sayılarında büyük bir artış meydana gelmesi, bakım ve 

arıza tespiti açısından sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle yani, çok sayıda 

konnektörün bilgisayara takılmasını önlemek amacıyla USB geliştirilmiştir. Bu  

sayede; mevcut çevre elemanları (klavye, fare, yazıcı,modem), telefon cihazları, ve 

oyunlar için kullanılan joystick gibi cihazlar, kamera gibi, video cihazları bilgisayara 

tek bir porttan bağlanabilmektedir.  Bu bağlantının hızı, toplam olarak 1.5Mbit/sn 

veya 12Mbit/sn olur. 

 Sayısal verilerin analog sinyallere dönüştürülerek iletiminin mümkün kılan 

modemler, değişik hız ve bağlantı şekillerine sahiptirler.  Etkileşimli kablo modem 

sistemi ile; PAY TV, Internet, tele teknoloji, VoD, uzaktan kontrol, görüntülü 

konferans, görüntülü telefon gibi hizmetler verilmektedir. 

 Çoklu ortam verilerinin iletimi için fiber, telsiz ya da mevcut bakır hatlar 

arasında bir seçim yapılmalıdır.  Fiber kabloların ve ilgili servislerin sunulmasının 

maliyetinin yüksek olması fiber teknolojisinin yaygınlaşmasını engellemektedir.  

Kablo modemler ciddi bir alternatif olmasına rağmen, mevcut yapıların 2 yönlü veri 

trafiğini kaldıramaması ve bant genişliğinin paylaşılması nedeniyle kullanıcı sayısı 

arttıkça bandın daralması bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.  Gelişme 

aşamasında olan uydu üzerinden veri iletimi ise yüksek maliyetinden dolayı 

yaygınlaşmaya uygun bir teknoloji değildir.  
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Tüm bunların yanında; telefon şirketlerinin elinde milyonlarca kilometrelik 

bakır hat bulunmaktadır ve şirketler bu altyapıyı da değerlendirmek istemektedirler.  

Mevcut modem teknolojisi en fazla 56kbps (V.34 ile 33.6kbps) iletebilmektedir. Bu 

hızlarda, yoğun metin ve grafik dosyalarını göndermek ya da Internet üzerinden ses 

ve görüntü göndermek pratik olarak mümkün değildir.  Başka bir seçenek ISDN BRI 

(ISDN Basic Rate Interface) hizmetleridir. 

 

 Dijital Video Yayıncılığı 

 Etkileşimli eğitimde öğretmen, öğrenci ve eğitim araçları arasındaki iletişim 

etkileşimli olmalıdır.  Bu amaçla etkileşimli kanalların sağlanabilmesi için en yeni 

teknoloji olarak Dijital Video Yayıncılığı (DVB: Digital Video Broadcasting) öne 

çıkmaktadır. DVB sistemlerinde, yayının akışı yönünde etkileşim kanalına ihtiyaç 

vardır. Bu kanal, kullanıcılar veya diğer birimlere, video, ses ve veri gönderebilmek 

için kullanılmaktadır. DVB sisteminde etkileşim için ayrı bir dönüş kanalı kullanılır. 

Bu kanalın kullanıcı ucunda, iletişim kanalından bağımsız bir kullanıcı terminali 

olması gerekmekte ve bu terminal, elektronik ortamda kullanılacak olan video, ses ve 

verileri gerekli modülasyon ve kodlamaları sağlayarak iletişim kanallarına (fiber-

optik, telefon, uydu ve mikrodalga) veren arayüz (interface) görevi  görmektedir. 

 Dijital video yayıncılığında kullanılan mevcut sistemler; uydu yayın 

sistemler, kablolu TV (CATV) yayın sistemleri ve karasal yayın sistemleridir.  Dijital 

teknolojinin sağladığı avantajlardan biriside, günümüzde video teknolojisi; tıp, tele 

konferans, bilimsel araştırmalar, sanat, kitle iletişim, endüstriyel proses kontrol gibi 

bir çok uygulama alanına sahip olan Yüksek Tanımlı Televizyon (HDTV) 

teknolojisidir. HDTV, ileri kültürlü bir enformasyon kurumunun ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek şekilde kaliteli bir düzeye ulaşmak için planlanmıştır. 

 HDTV’ nin geleneksel televizyon sistemlerinden temel farklılığı; video 

görüntüsü tarafından kullanılan görsel alanın genişletilmiş olmasıdır. HDTV 

sisteminin temel amacı; izleyiciye gösterilen sahneden, bir huzur duyma hissi ve 

olaylara katılım duygusu sağlayabilmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için, video 

görüntüsü ekonomik ve teknik olarak sahnenin uzaysal ve zamansal içeriğini 
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taşıyabilmelidir.  Geniş ekran HDTV’ de elde edilen parlaklık, izleyiciler üzerinde 

olumlu etkilere neden olduğu gibi aynı zamanda da tiyatro kalitesinde görüntü elde 

edilmesini sağlar. 

 

44..33..  TTüümmlleeşşiikk  HHiizzmmeettlleerr  SSaayyııssaall  ŞŞeebbeekkeessii  

 Uzaktan eğitimde çoklu ortam verilerinin iletimi amacıyla kullanılan yeni 

haberleşme ağlarının başında Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (Integrated 

Services Digital Network: ISDN) gelmektedir. ISDN, evrensel iletişim ağlarının 

bütün hizmetlerinin dijital bir ağda toplanmasını sağlar. ISDN, halihazırda 

kullanılan, gittikçe büyüyen ve ses, veri, görüntü, resimler gibi servisleri ve 

uygulamaları birleştirmek amacıyla tasarlanmış, esnek bir alt yapı sistemine sahip, 

yaygın bir telekomünikasyon şebekesidir. ISDN’ de bütünleştirilen 

telekomünikasyon hizmetleri genel olarak; telefon, görüntülü telefon, telefaks, teleks, 

teletekst ve enformasyon algılama (T-Online) gelmektedir. 

 

 ISDN, geniş bir yelpazede kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 

planlanmış temel bir telekomünikasyon şebekesidir. ISDN veri şebekesi, dar band ve 

geniş band uygulamalarıyla günümüzün anahtarlamalı telefon ve özel kiralık hat 

şebekelerinden de öteye giderek ses, veri, görüntü, etkileşimli resimler ve diğer 

servisleri evlere ve iş yerlerine taşıyan karesel bir şebeke halini almıştır.  ISDN, 

mevcuttaki analog telefon şebekesinin yerini alabilecek bir sistem olarak 

düşünülebilir. Hücre tabanlı ATM (Asynchronous Transfer Mode) teknolojisinin 

geliştirilmesine dayanan geniş band ISDN teknolojisi, 2Mbps’dan 600Mbps’a kadar 

yüksek hızlı servis ihtiyaçlarını karşılarken, dar band ISDN ise 56Kbps’dan 2Mbps’a 

kadar olan daha düşük hızlı servisleri sağlamaktadır. 

 

 Sayısal Abone Hattı- DSL 

 Genel olarak Sayısal Abone Hattı (Digital Subscriber Line: DSL); bir hattı 

değil bir modem çiftini temsil etmektedir.  Bir DSL duplex veri gönderir,  yani her 
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iki yönde aynı anda bakır hatlar üzerinden yaklaşık 5km’ye kadar 160kbps hızda veri 

gönderir. Modem standartlarla bir DSL herhangi bir şekilde transmisyon eşiğini 

zorlamaz. 

 

       DSL Teknolojisinin Avantajları 

• Dünya üzerinde kurulu 800.000’dan fazla lokal santral bölgesinde Telefon 

kullanımı için çekili altyapıyı kullanması, Ekstra altyapı yatırımı 

gerektirmemesi, 

• Veri iletiminde, çok yüksek band genişliği sağlaması, 

• Sinyalizasyonda özel-bir dijital kodlama kullanması, (ses için 4kHz olan 

standart, DSL de 1.2MHz’ e ulaşmaktadır) 

• Haberleşme teknolojisinde kullanılan tüm varolan ve yeni çıkabilecek 

yöntemlerin DSL üzerinde uygulanabilmesi, 

• Kullanılan donanımların aynı servisi sağlamada kullanılan donanımlarla 

karşılaştırmalı belirgin maliyet avantajına sahip olması. 

 

 DSL teknolojisi sağladığı hizmet ve özelliklerine göre değişik isimlerle 

adlandırılır. 

 

 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line); aboneye doğru daha hızlı 

ancak ters yönde daha az bir veri akışı gerçekleştiren ev kullanıcılarına yönelik 

asimetrik bir iletim teknolojisidir. Dijital Abone Servisleri için uygulamalar 

asimetriktir. Ismarlama video (video on demand) evden alışveriş, Internet  erişimi, 

uzak LAN erişimi, multimedya erişimi gibi hizmetlerin hepsi aşağı yönde yüksek 

veri hızı taleplerini belirtir. Örneğin, MPEG filmleri aşağı doğru akışta 1.5 ya da 

3Mbps hız gerektirir.  Yukarı doğru ise 64kbps’den fazla bir hız olmadan da çok iyi 

çalışır. 
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 • HDSL High-bit-rate digital Subscriber Line); bakır hat üzerinden 

gelişmiş modülasyon teknikleri kullanarak, 80KHz’den 240KHz’e kadar değişen 

T1 (1.544Mbps) yada E1 (2.048Mbps) hızlarında veri iletimi sağlayan teknolojidir.  

Veri iletimini, her biri 1/2 ya da 1/3 hızda çalışan, TI için 2 hat ve El için 3 hat 

kullanarak yapar. 

 • IDSL (Integrated Digital Subscriber Line); ADSL servislerinin hemen 

uygulamaya konulmamasından dolayı ADSL servislerine geçiş aşamasında 

abonelerin Internet erişimi ve orta hızlarda veri alış verişi sağlaması için 

geliştirilmiş bir teknolojidir. 

 • SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line); SDSL; tek çift yönlü bakır 

hat üzerinden T1 ve E1 sinyalleri gönderen ve çoğu durumlarda tek hat üzerinden 

telefon ve T1/E1 hızlarını destekleyen ve HDSL’ in tek hat versiyonu olan bir 

sistemdir. Ancak SDSL HDSL ile kıyaslandığında tek bir telefon hattı ile tesis 

edilmiş ev kullanıcıları için daha uygundur. SDSL; simetrik erişim gerektiren 

uygulamalar için arzu edilir. 

 •  VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line); geliş yönünde 

55.2Mbps gidiş yönünde 19.2kbps ile 2.3Mbps arası hızlarda çoklu ortam trafiği 

geçirebilen ve ADSL’E çok benzeyen bir DSL teknolojisidir. ADSL daha çok 

küçük işletmeleri hedeflemektedir. Büyük işletmeler ise, ADSL kullanmak yerine 

fiber üzerinden daha hızlı iletim sağlayan VDSL gibi hizmetleri tercih edecektir. 

 Daha hızlı ulaşım için; yeni yolların yapılması veya mevcut yolların 

düzenlenmesi şeklinde önümüzde iki seçenek mevcuttur. Bunlardan mevcut yolların 

daha hızlı ve rahat ulaşım için düzenlenmesi şeklindeki bir seçimin daha ekonomik 

olacağı göz önüne alınırsa; DSL teknolojilerinin yaygınlaşması kaçınılmazdır.  Kaldı 

ki, 25MB’lık bir dosyanın download işlemi normal modemle 120 dakika, ISDN BRI 

ile 26 Dakika, 1.5Mbps’lik bir DSL teknolojisiyle 2.2 dakika olduğu düşünülürse 

DSL teknolojisine geçişin oldukça hızlı olacağı su götürmez bir gerçektir. 
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44..44..    İİlleettiişşiimm  HHaatt  SSeeççeenneekklleerrii  

Artan LAN (Local Area Network) kullanımı, kullanılan uygulamaların 

ağırlıklı olarak bant genişliğini yoğun olarak kullanan uygulamalar olması ve yerel 

düzeyde çalışmaları, WAN’(Wide Area Network) lar arasında ise kullanımlarının 

sınırlı olması günümüzde bilgi sistemleri yöneticilerinin karşı karşıya oldukları 

sorunlardır.  Uzaktan öğretimde kullanıcıların yüksek bant genişliği taleplerine yanıt 

verebilmek için üretici firmalar önceki çözümlere göre çok daha pahalı olan yeni 

yüksek hızlı bağlantı seçenekleri geliştirdiler. Bu konuda örnek vermek gerekirse, 

son yıllarda analog kiralık hatlar ve gerekli ekipmanlardan, büyük bir hızla yüksek 

hızlı sayısal hatlara ve çok iyi tasarlanmış sayısal ekipmanlara geçiş yaşandı. 

Uydu üzerinden ya da karasal iletişimde video görüntülerinin taşınması büyük 

bir önem taşımaktadır. Video görüntülerinin özelliklerine bağlı olarak bunlar ya yerel 

diske indirilerek (download) yada son günlerde web ortamında popüler olmaya 

başlayan stream formatında oynatılabilmektedir. Her iki durumda da kullanılan 

CODEC görüntü kalitesini belirlenmesinde en önemli özellik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kişisel bilgisayarlarda iyi kalitede görüntü genel olarak mpeg 

formatında kodlanmış materyallerle mümkün olabilmektedir. Burada önemli olan 

faktör kalite yanında eğer web üzerinden iletişim sağlayacaksa hız ve süreklilik 

önemli olmaktadır. Bu durumda yapılması gereken kalite yanında hız ve süreklilik 

göz önüne alındığında materyalin stream edilebilir olması önem kazanmaktadır. Son 

günlerde bu tür görüntü taşınmasına imkan veren üç tür uygulama yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunlar;  

 Apple tarafından önerilen Quicktime dosya formatı .mov 

 Real Networks tarafından sunulan Real Player .ra .rm 

 Microsoft tarafından üretilen Window Media Playerdir. .asf 

Her üç firma kendi stream formatlarını destekleyen oynatıcıları bedava olarak 

dağıtmaktadır. Bu firmalar aynı zamanda değişik formatlarda kayıtları yapılan video 

görüntülerini stream formatında çeviren ve bunları sunan yazılımları da üretip 

satmaktadırlar. Apple’nin yeni işletim sistemi olan OS 10’da ve Microsoft tarafından 

yeni sürümü piyasaya sunulan Windows 2000 Advanced Server üzerinde streaming 
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server servisleri işletim sistemi ile birlikte gelmekte ve diğer servisler (ftp, www) 

gibi çalıştırılır. Görüntü istemcilere gönderilebilmektedir. Apple firması aynı anda 

2000 kullanıcıya (daha önceden kaydedilen görüntüleri ) video görüntülerini 

gönderebildiğini söylemektedir. Erişim hızı kısıtlayıcı faktör olduğundan (web 

uygulamalarında) Real Networks sadece 14.4 ve 28.8 kb/s olarak kodlamaya izin 

vermektedir. Bu ise daha yüksek kalitelerde ya da daha yüksek erişim hızlarının 

uygun olduğu durumlarda bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer iki firmanın 

ürünleri ise erişim hızının uygun olduğu durumlarda daha kaliteli materyallerin 

hazırlanıp sunulmasında daha avantajlı olmaktadır. Amaç Internet üzerinden 

görüntülü uzaktan eğitim olduğunda, stream formatlarını destekleyen materyallerin 

hazırlanıp sunulması, bandwidth’ten tasarruf edilerek daha fazla sayıda kullanıcıya 

ulaşmayı mümkün hale getirecektir. Bu tür uygulamaların sunulmasında üç değişik 

yol izlenebilmektedir;  

 

 Video konferans (Genel Video Yayınları),  tek yönlü olarak yapılır, 

video dosyalarının aktarımı eğitmenden kullanıcılara doğru gerçekleşir. Bu 

yayında dosyalar tüm ağ üzerinden yayınlanır, ihtiyaç duyan herkes yayını 

izleyebilir, haliyle büyük bir kitleye hitap etmek için en uygun yöntemdir. 

Her ne kadar uygulanması en kolay yöntem olsa da izleyicilere herhangi 

bir etkileşim imkanı tanımaması nedeniyle kullanım alanı kısıtlıdır.  

 Video on Demand (istek üzerine video), ise daha farklı bir işleyişe 

sahiptir, bir sunucu üzerinde depolanan video dosyalar ihtiyaç duyan 

kullanıcının bilgisayarına aktarılır ve orada izlenir. VoD (Video on 

Demand) olarak bilinen bu yöntemde örneğin bir öğrenci yeni konuyu 

bilgisayarına aktararak çalışabilir.  

 Video Konferans (Broadcast=canlı yayın), kişilerden ziyade kitlelerin 

eğitimine daha uygun bir yöntem olan video konferans etkileşim düzeyi 

yüksek bir uygulamadır. Böylelikle farklı mekanlarda bulunan kişiler 

birbirleriyle rahatlıkla fikir alışverişinde bulunabilirler, eğitmenleri 

dinlerken bir yandan da sorular sorabilirler. Bu sistem önceden planlanmış 
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oturumlar düzenlemeyi gerektirir, ancak katılımcıların belirli bir toplantı 

mekanında buluşmak zorunda olmaması yer, maliyet ve zamandan büyük 

tasarruf sağlar. 

 

“Bu uygulamaların hedef kitlelerine bakacak olursak; video konferansı genel olarak 

eğitim/öğretimin değişik uygulamalarında kullanabilmek mümkün olabiliyor. Örneğin; video 

konferans aracılığıyla aynı mekanda olma zorunluluğu ortadan kaldırıldığı için her türlü 

öğretimde kullanabilmek mümkün. Ayrıca, özel şirketlerin küçük gruplar halinde proje 

geliştirme beyin fırtınası gibi amaçlar için kullanımlarına büyük bir rahatlık getirebiliyor. 

Video on Deamond uygulamalarında ise önceden kaydedilen ve indexlenen görüntüler 

istemcilere sunulabiliyor. Örneğin daha önce yapılan dersler, duyurular vb. her türlü görüntü 

yer ve zaman bağımsız olarak sunulabiliyor. Broadcast uygulamaları ise daha fazla bant 

genişliği kullandıkları için diğer iki uygulamaya nazaran canlı yayınlar için uygun olmakta. 

Bu yöntem kullanılarak ders yayını yapılabileceği gibi canlı tv/radyo yayınları da 

yapılabilmektedir. Buradaki kritik soru, bu görüntülerin kullandıkları protokollerin, 

codec’lerin uydu üzerinden taşınma sırasında problem çıkartıp çıkartmayacağı olmaktadır.”
1
 

 

44..44..11..  IIPP  SSwwiittcchhiinngg  vvee  FFaasstt  IIPP  

 Günümüzdeki iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, özellikle bilgisayarlara 

bağlı masaüstü bilgi iletişim ve uygulamalarında bant genişliği ile iletişim hızının ön 

plana çıkmasını sağlamıştır. Artık sadece bilginin aktarımı değil, ses ve görüntünün 

de aynı kalitede aktarılmak istenmesi beraberinde daha yüksek performanslı iletişim 

protokollerinin de gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla hemen hemen tüm 

donanım üreticileri ürünlerinin bu tip istekleri karşılaması, rakiplerden daha önce ve 

daha üstün ürünler sağlanması için amansız bir yarışa girmişlerdir. Bu rekabet  son 

kullanıcı için daha iyi, daha kaliteli ve daha ucuz ürün ve çözümlerin doğması 

sonucunu getirmiştir.  

 Daha yüksek bant genişliği ile var olan bant genişliğinden daha etkin 

kullanma çalışmaları paralel yürütülmektedir. İlk çıkış aşamalarında çok dar bir 

hedefe hitaben TCP/IP uygulamaları; yüksek hız gereksinimleri ile hem LAN hem de 

WAN uygulamalarında kullanılabilir olması nedeniyle 90’lı yılların teknoloji üretme 

ve geliştirme çalışmalarında pilot görevi görmüştür.  

                                                 
1
 M.Yaşar Özden, a.g.e., s.96 
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 Bilgi iletişim teknolojilerini üreten belli başlı firmalar da son olarak IP 

Switching konusunda oldukça başarılı çalışmalarla, kullanıcıların karşılaştıkları 

iletişim darboğazlarını gidermede bir hayli mesafe almışlardır. “Fast Ip” de “IP 

Switching” tekniklerinden biri olup özellikle 3Com, IBM ve Cascade firmalarının 

ortak çalışmalarıyla gelişmektedir. Fast IP tekniğinin mantığında, data paketleri daha 

hızlı LAN switch’lere yaklaşık 5 kat performansla aktarılırken, LAN router’ları 

kullanıcı ile sunucular arasında ilk session kurulmasını kontrol görevine devam 

ediyor olacaktır. Neredeyse tüm IP Switching uygulamalarında ana karar verici 

mekanizma router veya switch iken Fast IP uygulamasında son kullanıcıdır (end-

station, desktop PC). Fast Ip’yi diğer switching tekniklerinden ayıran en önemli 

özellik budur. Fast IP, değişik network platformlarının hepsinde birden 

uygulanabilen (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FDDI, Token Ring ve 

ATM) tek switching uygulamasıdır.  

 Fast IP, son kullanıcı tarafından başlatılan NHRP (Next Hop Resolution 

Protocol) tabanlı bir istek-cevap (request-response) tekniğidir. Bu teknik kaynak 

(source) ve varış (destination) MAC adreslerine dayalı olarak çalışır. Bu MAC 

adresler IEEE 802.1 Q VLAN tanımlamaları, subnet tanımlamalarına veya diğer 

gruplama tekniklerine göre  olabilmektedirler. Bu tanımlamalar IEEE 802.1p 

tavsiyelerine uygun olarak network’teki tüm switchler tarafından da 

öğrenilebilmektedir. BU sayede tüm LAN switchleri, tıpkı IP router’lar gibi, aynı 

seviyede “broadcast” sağlayıp iletişim yapabilmektedirler. 

 Son kullanıcıdan bir istek gelince, router bu isteği kendi filtreleme ve firewall 

uygulamalarından geçirip varış adresine iletir. İstek varışa ulaşınca, varış adresindeki 

sistem/sunucu isteği yapan son kullanıcıya yüksek performanslı switch ile cevap 

verir, router ile değil. 

 Switchler eğer varış adresini tanımıyorsa IEEE 802.1 Q etiketleme ve 

yollama tekniklerini uygular. Varıştan kaynak adresine bir kez karşılık gelince artık 

kaynak adresi bundan sonraki tüm iletişim için bu yüksek performanslı switch 

yolunu kullanır. Ve router’a bağımlı olamadan kurtulur. Fast IP tekniğiyle bugün 

mevcut bulunan tüm Layer 2 ve Layer 3 network ürünleri uyumlu olarak 
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çalışabilmektedirler. 

 

44..44..22..  IIPP  MMuullttiiccaasstt  

Bir yerel ağ üzerinde video görüntüler yayınlamanın önündeki en önemli 

engel, her kullanıcıya ayrı veri paketleri yollamak zorunda olmaktır. Kullanıcı sayısı 

arttıkça ağ üzerindeki trafikte doğru orantılı olarak çoğaldığından, bir noktada 

tıkanmalar başlar. IP Multicast yöntemi ise bu soruna kökten bir çözüm olarak 

önerilmiştir. Bu yöntemde sunucudan tek bir video dosyası yayınlanır ve ağ 

üzerindeki yol ayrımlarında bu dosya kopyalanarak her kullanıcı için çoğaltılır. 

Sonuçta her kullanıcı için ayrı bir veri paketi göndermek gerekmediğinden tıkanma 

yaşanmaz ve böylelikle ağ üzerinden yayını izleyebilecek kullanıcı sayısındaki 

kısıtlama da giderilmiş olur. 

 IP Multicast protokolü dizisinde PIM (Protocol-Independent-Multicast) 

dahildir. PIM iki farklı yoğunlukta yayın yapılabilmesini sağlarken düşük 

yoğunluklu yayın, büyük izleyici kitleleri, yüksek yoğunluklu olan ise az sayıdaki 

izleyici için kullanılır. Burada PIM’e çalışmasında IGMP ve MSDP protokolleri 

yardımcı olur, bunlar kullanıcıların durumlarını kontrol ederek yayının 

yönlendirilmesini sağlarlar. 

 Uzaktan öğrenim uygulamaları çalıştıkları yerel ağlar üzerinde büyük bir 

trafik yoğunluğu yaratırlar. Düşük frekans genişliğine sahip bir ağ üzerinden büyük 

miktarda dosyayı kesintisiz aktarmaya çalışmak, önemli sorunlar yaşanmasına neden 

olur. Bu yüzden öğretim için kullanılacak yerel ağ tasarlanırken yüksek kapasiteli 

olmasına özen göstermek gerekir. Tabii burada maliyeti düşük tutmak için, ağı 

tasarlarken ya da yenilerken, üzerindeki trafiğin genel yoğunluğunu tahmin etmek ve 

ona göre ayarlama yolu seçilebilir. 

 Yerel ağ üzerindeki trafiğin gereksiz e-öğretim uygulamamaları ve lüzumsuz 

dosyalar yüzünden tıkanması mümkündür. Burada önemli olan şey trafiğin her 

zaman kontrol edilmesidir. Bunu planlarken öncelikle ne tür uygulamalara öncelikle 

ne tür uygulamalara ağırlık vereceğimizi belirlemektir. Sonuçta ağa giren verinin 



 121 

miktarı önceden tahmin edilebilen bir değerdir ve uygun protokoller kullanılarak 

bunu kontrol etmek mümkündür. 

 Ürünler ne kadar çok protokolü desteklerse yerel ağın üzerindeki trafik daha 

iyi denetlenebilir. Her veri paketinin işaretlenip izlenmesi sayesinde gereksinim 

duyulmayan verilerin ağ üzerinde yer tutması önemlidir. 

 

44..44..33..  XX..2255  ((TTüürrppaakk))  

64 KBps iletişim hızına sahip bir teknolojidir. Dünyadaki en yaygın 

haberleşme sağlayan sistemdir. Son yıllarda geliştirilen IP üzerinden ses iletimi 

(Voice over IP) gibi teknolojileri desteklemediği için artık pek tercih 

edilmemektedir. 

 

44..44..44..  FFrraammee  RReellaayy  

Ekonomik oluşuyla öne çıkan bir çözümdür. VoFR (Voice Over Frame Relay) 

teknolojisi kullanılarak FR üzerinden hem ses, hem de data iletilebilir. 

 Frame relay, bilginin ayrık birimlerin (sosyal paketler - generic packets) 

içindeki protokol yönelimli verinin taşıması için optimize edilmiş bir arabirim 

standardını tanımlar. Frame relay, X.25’e benzer bir biçimde bant genişliği paylaşımı 

ve verimlilik paylaşımını gerçekleştiren bir biçimde istatistiki olarak veriyi çoklar. 

 Geleneksel zaman bölümü çoklamada ve devre anahtarlamada, bant genişliği 

her bir devre yolu için bant genişliğini network aracılığıyla statik bir temelde tahsis 

eder, bu adanma işi çağrı müddetince devam eder. Buna geleneksel sesli çağrının ses 

ile sessizliği iletirken de aynı bant genişliğini kullanması örnek olarak verilebilir.  

 Bütün veri türlerinin iletimleri arasında da benzer “sessizlikler vardır. LAN 

veri iletimi, sesli konuşmadan çok daha yoğun olarak gerçekleşir. Bu nedenle, bir 

devreye tahsis edilen bant genişliği zamanın büyük bir kısmını kullanılmadan geçirir. 

İstatistiksel çoklama, sanal devreleri (yolları) network aracılığıyla tanımlar.  Ne 
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zaman iletim gerekli olduğunda, network bant genişliğini dinamik olarak tahsis eder.  

 Eğer kısa bir zaman için yapılıyorsa, iletim cihazının kapasitesinin üzerinde 

verinin iletimi gerekebilir. Network ara belleğinde (buffer) Bulunan anahtarlar, veriyi 

daha sonraki iletim ,için depolar. Frame relay eğer gerekirse kendi tıkanıklık kontrol 

mekanizmasını harekete geçirir.  

 Frame relay, network tarafından kullanılmak zorunda olan bazı protokol 

işlemlerini de elimine ederek iletim gecikmelerini ortadan kaldırır. Bu konsept, LAN 

anahtarlama teknolojisine uygun bir içeriğe sahiptir. Bu ise netwok’taki hata bulma 

fonksiyonlarının elimine edilmesi ile gerçekleştirilir. Söz konusu fonksiyonların 

network aracılığıyla taşınması yerine uç nokta cihazları frame’lerin hatasız uçtan uca 

transferlerini garanti altına alırlar. Bu türden verinin garantili dağıtımını garanti 

altına alan protokol işletme, daha yüksek katmanlar (layer) tarafından yerine getirilir. 

Bu arada network veri taşıma işlerini yapmaya devam eder.  

 Frame relay’in arabirim spesifikasyonu, uç noktalar ve frame relay ağlar 

arasında imleme (signaling) ve veri transfer mekanizmasını sağlar. Bu arabirim bant 

genişliğinin kullanıcılar ve talebe bağlı olarak kullanılması için paylaşımını 

gerçekleştirir. Her bir frame (ya da paket), yönlendirmeyi tanımlayan başlık (header) 

bilgisini içerir. Başlık bilgisi, uç noktalara, tek bir werişim hattı aracılığıyla çok 

sayıda hedef nokta ile iletişimi sağlar. Her bir hatta bant genişliğini sürekle olarak 

tahsis etmek yerine, frame relay verilerinin hareket işleme duraklarında bant 

genişliğinin tamamını tahsis eder.  

 Frame relay teknolojisi tabanlı network’lerde standart frame relay 

arabirimlerinin uyarlandığı kullanıcı cihazları ve network cihazları bulunur. Kullanıcı 

cihazları, frame’lerin network’a frame relay spesifikasyonlarına göre tanımlanmış 

formatta dağıtımından sorumludur. Network ise frame’lerin doğru hedef nokta 

cihazına anahtarlanmasından sorumludur. Her iki üç nokta sorumluluğu ise hatasız 

veri iletimini gerçekleştirmek konuşundadır. 

Frame Relay’in Faydaları 

 

 Internetworking maliyetini düşürür: İstatistiksel olarak çoklanan ve özel bir 

frame relay omurga üzerinde akan trafik, devre sayısı toplamını ve WAN yüksek 
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bant genişliği maliyetini düşürür. Kamuya açık frame relay hizmetleri, adanmış 

kiralık hatlarla sağlanan hizmetlerle karşılaştırıldığında daha maliyet etkindir. 

 Frame relay tek bir fiziksel bağlantı içinde çok sayıda mantıksal bağlantı 

oluşturduğu için erişim maliyetlerini aşağıya çeker. Taşıyıcı network bağlantısı için 

az sayıda fiziksel hatta gereksinim duyduğu için ekipman maliyetleri de azalır. Daha 

az sayıdaki fiziksel devrenin network erişimi olacağı için uzaktan erişim cihazlarının 

sayısı da azalır. 

 Network karmaşası azalırken performans büyük ölçüde artar: Frame relay, 

network işlemenin düzeyini aşağıya çekerken ve yüksek hızlı sayısal hatların 

kullanımının etkinliğini arttırırken, uygulamaların performansını ve yanıt verme 

zamanlarını iyileştirir. Yüksek düzenli network katmanlarını ortadan kaldırmadan 

network karmaşasını büyük ölçüde azaltır. Genellikle yüksek düzeyli katman 

protokollerine saydamlık sağlayan çoklu trafik türleri için ortak bir network taşıması 

sağlaması nedeniyle yüksek düzeyli katman protokolleri ile iş görür. Her bir 

frame’de network’ün gereken hedef noktaya yöneltmesini sağlayan adres bilgisi yer 

alır.  

 Uluslararası standartlar üzerinden karşılıklı işletim özelliği: Frame relay 

standartlarının büyük çoğunluğu ANSI, Frame Relay Forum, IETF ve ITUT 

tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle bütün standartlar üzerinde ortak bir fikir birliği 

mevcuttur. Bunun ötesinde, ekipman geliştiricileri ve servis sağlayıcılar, frame relay 

teknolojileri üzerinde gelecekte yapılacak geliştirme çalışmaları konusunda da 

taahhütte bulunmuşlardır. Frame relay teknolojisinin basit mimarisi sayesinde farklı 

firmaların cihazları arasında karşılıklı işletim için yapılan testler kısa sürede 

tamamlanabilmektedir.  

 

44..44..55..  UUyydduu  TTeekknnoolloojjiissii  

Uydu üzerinden verilen dijital transferi için TV yayın naklinde kullanılan 

“Digital Video Broadcast” (DVB) açık standardı temel teşkil eder. Uzun süredir 

Eutelsat Avrupa’daki teknik öncü ve piyasa lideri. Ancak daha fazla yaygın Astra 
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sistemi üzerindeki rakipler artık arayı kapatmış bulunuyor. 

 Araştırma ve sanayii kuruluşları ile sıkı bir işbirliği içinde Eutelsat DVB’den 

yola çıkarak, yalnızca MPEG2 kullanarak video hizmetlerini değil, aynı zamanda 

uydu, kablo ve yerel antenler üzerinden veri transferini de kapsayan tek tip bir 

platform geliştirmiş bulunuyor. Uydu üzerinden kurulan bir bağlantıda yerel bir 

istasyon kullanıcının çağırdığı Internet verilerini uyduya veriyor.  Uydu olağan 

olarak sabit yer yörüngesinde dönüyor, yani yeri yeryüzü ile ilişkisi içinde 

bakıldığında her zaman gezegenin aynı noktası üzerinde bulunuyor. Uydu buradan 

verileri beslenecek alanlara dağıtıyor. Uzun dolambaçlı yol gerçi beraberinde uzun 

gönderme ve alma süreleri getiriyor, ama bu durum sonuçta büyük bir değişikliğe yol 

açmıyor, çünkü uydular kolaylıkla saniyede birçok Megabit gönderebiliyor. İşte bu 

yüzden servis sağlayıcı kuruluşlar Atlantik aşırı bağlantılar için uydulara güveniyor. 

 Ancak bir servis sağlayıcı kuruluş bu yol üzerinde geriye doğru bir kanal da 

kurmak ya da en azından kiralamak için yeterli imkana sahipken, bu tip çözümsel 

kişisel kullanıcılar için çok pahalı; Türkiye’de henüz kullanım izni olmayan 

gönderme işlemini de yürütebilen bu uydu çanakları binlerce dolar tutuyor. 

 

44..44..66..  FFiibbeerr  OOppttiikk  KKaabblloo  

Fiber optik kablolar yüksek düzeyli transfer için bant genişliği sağlar. 

Elektromanyetik girişime karşı bağışıklıdır, en önemli özelliği ise uzak mesafeler 

(2000 metre ve üzeri) için de kullanılabilmesidir. Fiber optik kablolar, Ethernet, 

Token Ring ya da FDDI networklar oluştururken omurga bağlantıları için transfer 

bağlantıları olarak kullanılır. Yüksek bant genişliği, güvenilir olması elektromanyetik 

duyarlılığının olmaması fiyatına yansır, diğer kablo türlerine göre fiyatı oldukça 

yüksektir. Fakat pek çok ortamda sağladığı performans düzeyi nedeniyle tek tercih 

olarak ön plana çıkmaktadır.  

 Fiber optik kablolar, dahili ve harici kullanımlarına göre sınıflandırılır. Harici 

fiber optik kablolarda genellikle UV rezistansı koruyucu bir kılıf bulunur. Söz 

konusu kılıfın özelliği dış etkenlere karşı direncini çok yüksek olmasıdır. Dahili 
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kablolar ise genellikle PVC ile kılıflanmıştır. PVC’nin görevi ise dayanıklılığı 

sağlamaktır.  

Bir fiber optik hat için en azından iki çekirdek kablo gerekir. Yalnızca bir çift 

çekirdek hattın gerektiği durumlarda bile en azından dört çift çekirdeğin bulunması 

gerekir. Bu sayede fiber optik kabloda herhangi bir kopma olduğunda alternatif bir 

çift kullanılabilir. Fiber optik kablonun uzunluğu, kullanılan fiber optik bileşenlerinin 

performans düzeyine ve kablonun ebadına bağlı olarak değişir.  
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55..  UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimmee  ÇÇeeşşiittllii  KKaatteeggoorriilleerriinn  BBaakkıışşllaarrıı  vvee  YYaakkllaaşşıımmllaarrıı  

 

Geniş kitlelerin eğitiminde hızlı, etkili ve ekonomik bir çözüm olarak ortaya 

çıkan uzaktan öğretim, günümüzde kullanımı giderek artan bilgisayar ve çokluortam 

teknolojilerinin kullanımı ile daha verimli ve daha interaktif bir hal alacaktır. 

Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojileri, “Bilgi Teknolojileri” adı 

altında çağa adını veriyor. Çağın gereği, bir ülkenin bilgi toplumu olabilmesi için 

bilgi teknolojilerini araştıran, üreten, geliştiren ve kullanan bir yapıya sahip olması 

gerekiyor. Türkiye’ nin de bilgi toplumuna dönüşümü aşamasının en başında eğitim 

alanında olumlu tedbirlerin alınması ve katkıların sağlanması gelmektedir. 

Bilgisayarların günlük yaşamda ve iş hayatında yarattığı büyük değişimin 

ardından, eğitim-öğretim sürecine de etkisi kaçınılmaz olmuştur. Değişen yaşam 

koşul ve gerekleri yeni ve planlı eğitim-öğretim etkinliklerini zorunlu kılmış, 

bilgisayar da her geçen gün bu etkinliklerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.  

Bu bölümde; bir anket çalışması yapılarak, öğretim üyeleri ile öğrencilerin 

uzaktan öğretime bakış açıları ve yaklaşımları incelenecektir. Anket çalışmasına ait 

bilgilere geçmeden; daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalarda ki sonuçları, 

kendi çalışmam açısından anlamlı bulduğumdan, aşağıdaki satırlarda bunlara yer 

verdim. 

       

“İletişim Teknolojisindeki yenilikler, her alanda olduğu gibi eğitimi de 

etkilemektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar olan büyük bir bilgi birikimi artık 

bir bilgi patlamasına yol açmıştır. Dünya nüfusunun hızla artması sonucunda ise ortaya çıkan 

nüfus patlaması, eğitim kurumlarını ve eğitimcileri zor duruma sokmuştur. Günümüz 

eğitiminin artık içinde bulunduğuz çağa uyması gerekmektedir. 

Bugün çağımız bilim ve teknoloji çağı olduğundan bu çağın eğitiminin de bilimsel 

ve teknolojik niteliklere sahip olması gerekir. Eğitimi bir bilim olarak inceleme ve araştırma 

konusu yapmak bugün ne kadar gerekli ve doğalsa, bu bilimi en etken biçimde uygulamaya 

dönüştürmek üzere gerekli incelemeler ve araştırmalar yapmak ve bu maksatla bir teknoloji 

geliştirmek de aynı derecede önemli ve zorunlu bir husustur. Çünkü bilim ve teknoloji bir 

bütündür. Teknolojisiz bilim kuramsal düzeyde kalmakta, bilimsiz teknoloji de ilkel 

düzeyden öte gidememektedir. Her ikisinden yoksun bir eğitim ise eğitim olma özelliğini 

yitirmiş, çağ dışı bir eğitimdir. Eğitimde bu gerçeğin anlaşılabilmesi için, aradan yüzyılların 

geçmesi; uzay yarışı, dünya savaşları, nüfus patlaması, bilgi patlaması gibi olayların 

meydana gelmesi ve toplumların bir eğitim krizi ile karşılaşması gerekmiştir. Ancak bu 

olaylar sonucudur ki bugün eğitimi, teknolojik yönden, ilkel düzeyden çağdaş düzeye 
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çıkarma; eğitimde yeni teknolojiler geliştirme çabalarına tanık olunmaktadır.” 
1
 

 

“Bilgisayar okuryazarlığının belirlenmesinde ve bilgisayara yönelik tutumda birçok 

faktörün etkisi vardır. Cinsiyet, yaş, bilgisayar sahibi olma ve önceki bilgisayar tecrübesi bu 

faktörlerden bazılarıdır. Woodrow’un 1990 yılında belirttiği gibi üst düzey etkili öğretimin 

sağlanması için, öğrencinin özellikleri ve beklenen başlangıç davranışları dikkate alınarak 

eğitim programı oluşturulmalıdır. Değişik faktörlerin bilgisayar tutumu ve bilgisayar 

okuryazarlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak saptanması bu nedenle önemlidir.” 
2
 

 

 

“ODTÜ’de online olarak yürütülen IS 100 kodlu ‘Bilişim Teknolojileri ve 

Uygulamalarına Giriş’, dersi ile geleneksel yöntemlerle yürütülen SCE 300 kodlu ‘Eğitimde 

Bilgisayar Uygulamaları’ dersinin öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmada örneklemi, ODTÜ Eğitim Fakültesindeki 

Matematik Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümleri SCE 300 kodlu ‘Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları’ geleneksel yöntemlerle 

verilen bilgisayar okuryazarlığı dersini alan üçüncü sınıf öğrencilerinden 140 öğrenci ve 

ODTÜ Hazırlık okulunda online olarak verilen IS 100 ‘Bilişim Teknolojileri ve 

Uygulamalarına Giriş’ dersini alan öğretmenlik bölümü öğrencileri arasından 69 kişi 

oluşturmuştur. 

Bu çalışmada online olarak verilmiş olan IS 100 ve geleneksel yöntemlerle 

yürütülmüş olan SCE 300 bilgisayar okuryazarlığı derslerinin öğrencilerin bilgisayara 

yönelik olan tutumlarını geliştirmedeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sonuçları; cinsiyet, 

alınan bilgisayar dersinin şekli, daha önce bilgisayarla ilgili derslerin alınıp alınmadığı, dersi 

almadan önce bilgisayara yönelik tutumları ve evde bilgisayar olup olmaması gibi faktörlerin 

öğrencilerin ders sonrası tutumları üzerinde birleşik etkisi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.”
3
 

 

 

Hızlı teknolojik değişimi ve değişen Pazar koşulları içeriğiyle, eğitim sistemi 

bütçelerini arttırmadan eğitim imkanları yükseltilmelidir. Birçok eğitim kurumu 

uzaktan eğitim programlarını geliştirerek bu talebe cevap vermektedirler. En temel 

seviyede, uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin fiziksel uzaklıkla ayrıldığı zaman 

kullanılır ve teknoloji (ses, görüntü, veri ve yazı) genelde yüz yüze olan iletişimle 

eğitsel boşlukta bir köprü olarak kullanılır. Bu tür program çeşitleri yüksekokul 

eğitiminde ikinci bir şans edinen yetişkinlere sağlanılmasının yanında, kısıtlı zaman 

ya da fiziksel imkansızlıkları olan kişilere eğitim-öğretim amacıyla ulaşmaya ve 

                                                 
1
 Cevat Alkan, Eğitim Teknolojisi : Kuramlar ve Yöntemler, y.y., 1977, s.III. 

2
 Tarkan Gürbüz, “Değişen Anlamıyla Bilgisayar Okuryazarlığı”, Bilişim Teknolojileri Işığında 

Eğitim Konferansı ve Sergisi, Mayıs 2001, s.165. 
3
 T.Yılmaz, S.Yıldırım, Y.Özden, a.g.e., s.64.  
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çalışanların işyerlerinde temel bilgilerini geliştirmelerine imkan tanır. 

 

“Birçok eğitimci uzaktan öğretim öğrencilerinin geleneksel yüz yüze öğretim 

öğrencileri kadar öğrenip öğrenemeyeceklerini araştırmaktadır. Yüz yüze geleneksel eğitimle 

uzaktan eğitimi karşılaştıran araştırmalar sonucunda, eğitim amaçlarına uygun teknolojiler 

kullanıldığı zaman, öğrenciden öğrenciye etkileşim olduğu ve uzaktan eğitimin geleneksel 

eğitim kadar öğrenmede etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kuşkusuz etkili uzaktan eğitim programları tabii ki öğrenci ihtiyaçları ve taleplerin 

hedeflenmiş anlamda ve dikkatli planlamasıyla başlar. Detay içinde bu elemanlar 

anlaşıldığında uygun teknoloji seçilebilir. Uzaktan eğitimin gelişmesi için gereken işlemler, 

birçok bireyin yada kuruluşun göstereceği çaba ve sıkı çalışması yoluyla gerçekleşirler. 

Aslında başarılı uzaktan eğitim programları öğrencilerin, fakültelerin, olanakları sunanların 

ve yöneticilerin birleşmiş ve sürekli olan çabalarına dayanır.” 
4
 

 

 

“Gecikmiş iletişim konferansında olduğu gibi, gerçek zamanlı iletişim konferansı 

kritik, yaratıcı veya karmaşık düşünmeyi buluşturabilir yada buluşturamaz. Düşünmenin 

doğası öğrencilerin neleri konuştukları üzerine dayalıdır. Eğer öğrenciler yüksek düzeyde 

düşünmeyi içeren bir etkinlik içinde iseler, gerçek zamanlı iletişim konferansı kritik, yaratıcı 

ve karmaşık düşünceyi çok iyi destekleyebilir. Problemin doğası, konu veya öğretmen 

tarafından ortaya konulan görev veya öğrencilerin çalıştıkları paylaşılmış iş alanı 

düşünmenin düzeyini tanımlar. Gecikmiş zamanlı iletişim konferansı (asynchronous) 

öncelikle yansımalı düşünceleri, gerçek zamanlı iletişim konferansından daha iyi birleştirir. 

Gerçek zamanlı konferansın başarısı, birleştirilen sorulara, problemlere, projelere ilgiye ve 

bu iletişim süreci içindeki tartışmalara bağlıdır. Burada sözü edilen kritik, yaratıcı ve 

karmaşık düşünmeyi gerçekleştirme, tartışma konusu ile öğrencilerin katılım düzeyine 

bağlıdır.” 
5
 

 

“Ülkemizde ilkokullardan üniversitelere kadar yaşanan en temel sorun genç 

nüfusumuzun eğitimi için yeterli nitelik ve nicelikte okul bulunmamasıdır. Altyapının 

geliştirilmesi nispeten kolaydır. Fakat, yeterli nitelik ve nicelikte öğretmenimizin 

bulunmaması ciddi bir sorundur. Durum böyle modern eğitim modelinin klasik sınıf eğitimi 

ile hayata geçirebilmemiz mümkün görünmemektedir. Eğitim kurumlarımızdaki ders 

programları ülke ihtiyaçları ve evrensel bilim ile uyumlu değildir. Gelişen bilim ve teknoloji 

ile eşzamanlı olarak güncellenememektedir. Üniversitelerimizin çoğu öğretim elemanı 

yetersizliği sebebiyle yeterli  kalitede mezun verememektedirler. Üniversite sanayii ilişkisi 

son derece cılız ve sağlıksızdır. Öğretim üyeleri gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak 

kendilerini yenileyememekte ve bilimsel çalışma yapamamaktadırlar. Ülke sorunları 

çoğunlukla niteliksiz elemanlarla çözülmeye çalışılmaktadır. 

                                                 
4
 M.Alkan, Ö.Genç, H.Tekedere, “Uzaktan Eğitim Üzerine Bir Tanımlama”, Bilişim Teknolojileri 

Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Mayıs 2001, s.148 
5
 İsmail İpek, “Uzaktan Eğitimde Gerçek Zamanlı İletişim Konferansının Bilgisayarların Bilişsel 

Araçları Olarak Kullanımı”, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Mayıs 

2001, s.158 
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Bir yanda dünyadaki yeni gelişmeler, diğer yanda ülke sorunlarının farklı boyutları 

bizleri yeni arayışlara itmektedir. Bütün bu gözlemlerin ara kesitinde Internete dayalı 

asenkron eğitim ülkemize neler getirir, neler götürür? 

Internete dayalı eğitim tabii ki tüm sorunlarımıza çözüm üreten sihirli bir değnek 

değildir. Fakat, diğer eğitim teknolojilerinden farklı olarak eğitimin tüm felsefesini ve 

içeriğini değiştiren yeni bir eğitim modelidir...Doğru ve yerinde kullanıldığı zaman bu model 

ülkemizin eğitimle ilgili bazı sorunlarını kestirmeden ve ekonomik olarak çözebilir.” 
6
 

 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasının bu olumlu 

etkilerinin yanında, eğitim-öğretim sürecinin aksamasına neden olan bazı olumsuz 

yönleri de ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz yönlerden en etkilisinin teknoloji ve dolayısı 

ile bilgisayara karşı tutumlar ve kaygılar olduğu düşünülmektedir. 

 

“Teknolojiye karşı geliştirilen kaygılardan en yaygını bilgisayar kaygısıdır. 

Bilgisayar kaygısı (computer anxiety) ya da bilgisayar korkusu (computerphobia, 

cyberphobia) olarak  tanımlanabilmektedir. Aslında kaygı ve korku psikolojide farklı 

kavramlardır. Bilgisayar kaygısı korkuya gösterilen psikolojik, fiziksel ve sosyal tepki olarak 

da tanımlanabilir.  

Bir araştırmada kaygı, bilgisayar kullanımı ile ortaya çıkan psikolojik rahatsızlık 

olarak tanımlanmıştır. Bu rahatsızlık, bilinmeyen bir şeyi kullanmaktan, hata yapma veya 

önemli bilgilere zarar verme kaygısından kaynaklanabilir. Yoğun kaygının, korkuya 

dönüşebilmesine rağmen bu iki kavram arasında fark vardır. Korku, bireyin bilgisayarın 

kendisinde oluşturacağı değişimlere yönelik duyduğu korku olarak tanımlanmıştır. Bireyin 

bilgisayara bağımlı olması gibi.” 
7
 

 

 

“Öğretmenlerin yeni teknolojiler ve bilgisayar ile ilgili olan kaygıları sadece onları 

değil, yetiştirdikleri öğrencileri de etkisi altına almaktadır. Türk toplumunun çağdaş toplum 

düzeyine ulaşabilmesi, çağı algılayabilen ve bilişim teknolojilerini anlayıp, kavrayarak 

onlarla üretime yönelebilen öğrencilerin yetiştirilmesi ile olanaklıdır. Çağdaşlığın temel 

simgesi ise teknolojiyi iyi kullanmaktır. Teknolojik gelişmelerin sürekliliğine ayak 

uydurmak ise ezberden uzak, düşünmeyi, karar vermeyi öğreten bir eğitim-öğretim sistemi 

ile sağlanabilir. Öğretim hedeflerini gerçekleştirebilecek, ezberden uzak bir eğitim-öğretim 

düşleniyorsa, teknolojilerin verimli bir şekilde kullanılması önemli ancak daha da önemlisi, 

öğretmenin bu konudaki eğitim düzeyidir. Öğretmenler ne kadar iyi eğitilirse, öğrencilerin 

teknoloji kullanımından elde edecekleri verim o kadar artar. Dolayısıyla öğretmen ve 

öğrencilerin teknolojik okur-yazarlık düzeyi de değişir. Diğer taraftan, öğretmen ve eğiticiler 

teknik ve eğitsel yönden teknolojiyi kaygı duymadan kullanmalı ki öğrencilere bu konuda 

                                                 
6
 T.Yarman Vural, “Internet Ortamında Eğitimin Yararları ve Sorunları”, Bilişim Kültürü Dergisi, 

Sayı:76, Ocak 2001, s.9. 
7
 Speier, Cheri, Michael G.Morris ve Carl M.Briggs. “Attitudes Toward Computers: The impact on 

Performance”, http://hsb.baylor.edu/ramsower/acis/papers/speier.htm, 09.11.1997, s.1. 

http://hsb.baylor.edu/ramsower/acis/papers/speier.htm
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yardımcı olabilsinler ve onlardaki kaygıyı azaltabilsinler.”
8
 

 

Günümüzde uygulanan Internet üzerinden uzaktan eğitimde birtakım sorunlar 

yaşanmaktadır. Bunlar şu anda bu öğretim sistemini uygulayan kişilerce şu şekilde 

dile getirilmektedir: 

 

“En önemli güçlüğümüz teknolojik değil, teknik değil, En önemli güçlüğümüz 

öğretim üyeleri tarafından bu sisteme bir direnç gösterilmesi. Bunun da tabii çeşitli 

kaynakları var. Bir kere, her ne kadar maliyetler düşük gibi görünüyorsa da bu tür derslerin 

hazırlanmasının korkunç emek-yoğun bir iş olduğu kesin. Eğer bunu yapmıyorsanız tabi 

yapanlara karşı bir direnç gösteriyorsunuz. Ayrıca inançsızlık da olabiliyor. Yani siz yirmi 

senedir sınıfta ders anlatıyorsunuz, birisi geliyor size diyor ki ‘canım gerek yok buna, 

Internet’e koy ders notlarını bu yeterli olur’ diyor. Tabi bunun olabileceğini de anlayışla 

karşılamak gerekiyor. 

Yönetsel ve örgütler konular var çünkü bu yeni modelin getirdiği pek çok yan 

konular var. Örneğin bir copyright sorunu var. Ek ders ücretine kadar gidebilen sorunlarla 

karşılaşıyoruz. Ders yapmadığımız zaman ne olacak? Bir öğrenci sizi derslerini yapmıyor 

diye mahkemeye de verebilir. Bu nedenle çıkmış olan yönetmelik gerçekten bu tür sorunları 

çözüyor, azaltıyor diyelim. Denenecek görülecek. Burada söylemek istediğim bir şey, eğer 

bir hocamız iyi bir hocaysa inanın o Internet’ten verirken de iyi hoca, eğer bir hoca 

bilgilerini aktaramıyorsa bu yöntemi kullanarak da aktaramıyor. Yani sonuç olarak yine 

kişiye bağımlı bir şey. İstediğiniz kadar multimedya kullanın, etkileşimli örnekler yapın, ne 

yaparsanız yapın, yine esas olan öğretim üyesi-öğrenci etkileşimi.” 
9
 

 

55..11..    AArraaşşttıırrmmaannıınn  KKoonnuussuu  vvee  AAmmaaccıı  

Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki yeni gelişmeler eğitim anlayışında da 

yeni teknik ve yöntemleri beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı” 

Internet ve gelişen Internet teknolojileri gibi yeni kavramlar ve teknolojiler 

sunmuştur. Her geçen gün artan bilgi yumağı; bilgi çağında insanın kendini sürekli 

yenileme ve geliştirme ihtiyacını daha fazla hissettirmekte ve zorunlu kılmaktadır. 

Sadece mesleki açıdan değil, kişisel gelişim içinde “yaşam boyu öğrenme” kavramı 

giderek yaygınlaşmakta ve dolayısıyla “sürekli eğitim” talebini arttırmaktadır. Eğitim 

almak isteyen öğrenci sayısının artması, eğitim alanının daha çok genişlemesi 

sonucunu doğurmakta ve uzaktan eğitim yaygınlaşmaktadır. Uzaktan eğitim fikri 

                                                 
8
 M.Meral, H.Cambaz, E.Zerayak, “Öğretmenlerin Bilgisayar Karşı Tutumları ve Bilgisayar Kaygısı”, 

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Mayıs 2001, s.41 
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yeni olmamasına rağmen on-line öğretim bu alanda birçok imkan yaratmaktadır. 

Uzaktan eğitim ya da değişen anlamıyla uzaktan öğrenme, yeni bir öğretim anlayış 

ve uygulaması değildir. Uzaktan öğretim, yüzyılı aşkın bir süreden beri mektupla 

öğretim, açıköğretim fakülteleri, tele-konferans ve son olarak web tabanlı 

teknolojilerle birlikte gelişimini sürdürmektedir.  

Araştırmanın konusu; geleneksel eğitim-öğretim sisteminin gelecekteki 

alternatifi olacak uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyeleri ile öğrencilerin bakış 

açılarıdır. Amacı; gruplar konu hakkında ne kadar bilgiye sahipler? niye ihtiyaç 

duyuyoruz? Hangi metotlarla öğretim verilebilir? Faydası var mıdır ve varsa bu 

faydalar nelerdir? Bu yöntemle öğretim yapmak isteniyor mu? v.b. soruların cevabını 

alarak uzaktan öğretim Türkiye’de nasıl olmalı, video konferans veya web tabanlı 

üniversiteler kurulmalı mı? Bu konudaki politikalar nasıl belirlenmeli ve nasıl 

uygulanmalıdır yaklaşımlarıdır.  

 

55..22..    AArraaşşttıırrmmaannıınn  SSıınnıırrllaarrıı  

Ülkemizde de son yıllarda Internet’e dayalı programlar yavaş yavaş 

uygulanmaya başlamıştır. ODTÜ’nün IDE_A, Bilgi Üniversitesinin e-MBA ve 

Anadolu Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi’nin başlattığı Internet üzerinden Bilgi 

Yönetimi Programları bu yöndeki çabalara örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan 

Enformatik Milli Komitesi’nin Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine 

Dayalı Uzaktan Yüksek Öğretim girişimi de ülkemizdeki online programların 

sayısının yakın gelecekte artacağının göstergesidir. 

Bu amaçla bulguların temelini niceliksel araştırma verileri oluşturmakta olup 

niteliksel araştırmalarda yanıtlanabilecek sorular ve derinlemesine görüşmelerde 

kullanılabilecek sorular tercih edilmemiştir.  

55..33..    AArraaşşttıırrmmaannıınn  YYöönntteemmii  vvee  TTeekknniiğğii  

Yöntem, temel olarak belli bir amaca ulaşmak için izlenen yol anlamına 

                                                                                                                                          
9
 Neşe Yalabık, a.g.e., s.56 
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gelmektedir. Bilimsel anlamda ise, yöntem; olaylar karşısında harcanacak zihinsel 

etkinlikleri önceden saptayan bir çalışma programı, bir inceleme kuralları bütünüdür.  

 Araştırmanın amacının; uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyeleri ile 

öğrencilerin bakış açıları olduğunu daha önce belirtmiştik. Bilimsel araştırmalarda 

amacımıza ulaşmada; görüşme, anket, örnekleme tekniği ve belgesel kaynak taraması 

olmak üzere dört çeşit veri toplama tekniği kullanılmaktadır. Bu çalışmada anket 

tekniği kullanılmıştır. Anket uygulaması tekniğinin bazı kusurları bulunmasına 

karşın (örneğin araştırmanın örneklemi bir risk oluştururken, seçilen deneklerin 

katılım eyleminde bulunan tüm bireyleri bire bir kapsamaması, katılanlardan doğru 

bilgi alınamaması ihtimalini de içermesi), mevcut alanda uygulanacak daha iyi bir 

teknik ya da yol (zamana ve diğer olanaklara dayalı olarak) da bulunamamıştır. 

 

55..33..11..  EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm  

Araştırmanın amacının; uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyeleri ile 

öğrencilerin bakış açıları olduğunu daha önce belirtmiştik. Konu geneli ilgilendiren 

bir özellik taşıdığından, konuya muhatap herkesle görüşülerek bir çalışma 

yapılabilmesinin mümkün olamaması nedeniyle; ilgili gruplardan geneli temsil 

edebilecek bireyler üzerinde çalışma yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini 2001-2002 öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi ve 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri ile öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Cumhuriyet Üniversitesindeki fakülte 

ve yüksekokullardan ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle seçilmiş 55 adet öğretim üyesi ile 300 adet öğrenci 

oluşturmaktadır.  

55..33..22..  AAnnkkeettiinn  HHaazzıırrllaannmmaassıı  vvee  UUyygguullaannmmaassıı  

Araştırmada uygulanacak olan anketin, araştırmamıza ışık tutacak sağlam 

veriler elde etmeye uygun olarak düzenlenebilmesi için hazırlık ve uygulama 

aşamalarında çok itina gösterilmiş, araştırma önce taslak halinde hazırlanarak 
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sorulacak sorular tespite çalışılmıştır. Anket soruları araştırmanın amacına uygun 

nitelikte ve sayıda, kısa, açık ve anlaşılır bir biçimde hazırlanmaya çalışılmıştır, 

Çünkü, bir araştırma ancak dayandığı soruların hazırlanma tekniğinin geçerliliği 

ölçüsünde başarılı olabilir.  

Anket formunda fazla ayrıntıya girmeden “yaş”, “cinsiyet” gibi demografik 

sorulara, bilgi ölçen sorulara, olgusal sorulara, tutumsal sorulara ve davranışsal 

sorulara yer verilmiş, soru seçenekleri; “tek seçmeli”, “çoktan seçmeli” veya 

“sıralamalı” olarak seçilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Uzaktan Öğretim, Öğretim Üyesi 

Anket Formu” ve Uzaktan Öğretim, Öğrenci Anket Formu” anketi uygulanmıştır. 

Bazı sorular her iki grup içinde aynı olmakla beraber; bu ankette grupların uzaktan 

eğitim-öğretim hakkındaki bilgi düzeyleri, ders vermek ya da almak isteyip 

istememeleri, uzaktan öğretim metodu olarak hangilerini kullanmak istedikleri, hangi 

bölüm derslerinin, hangi tür derslerin uzaktan verilebileceğine ilişkin düşünceleri ve 

uzaktan öğretimi nasıl gördüklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır.   

Anketler öğretim üyelerine şahsen verilerek kendilerince cevaplanması 

sağlanmış veya verilerek daha sonra toplanmıştır. Öğrencilere ise ders çıkışlarında, 

kantinlerde veya bölüm öğrencilerince arkadaşlarına verilerek ve sonra da toplanarak 

uygulanmıştır.  

 

55..33..33..  AArraaşşttıırrmmaannıınn  DDeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii  

Anket uygulamasıyla elde edilen verilen frekans (n) ve yüzdelerle (%) 

betimlenip yorumlanmıştır. Çalışmanın tamamı bilgisayar ortamında yapılmış olup, 

anket sonucu elde edilen veriler genel olarak sosyal bilimlerde kullanılan SPSS 

(Statistical Package for the Social Scieces) versiyon 10.0 programına aktarılmış ve 

değerlendirme yapılmıştır. Bu programda frekans dağılımları ve çapraz tablolar elde 

edilerek sonuçların anlamlılık ve olabilirlilik düzeyleri tespit edilmiştir.  

Anketin uygulanmasında ve verilerin SPSS programına girişlerinde Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinden 
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bir grup öğrenci yardımcı olmuşlardır. 

55..33..44..  AArraaşşttıırrmmaannıınn  GGüüççllüükklleerrii  

Araştırma yapılırken anketlerin özellikle öğretim üyelerine uygulanması 

sırasında bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Her ne kadar anket formu dağıtıldıktan sonra 

cevaplamaları için gereken sürede kişiler kendi kendilerine kalıp cevaplasalar da bazı 

sorulara itirazlar olmuştur. Örneğin doğum yeriniz sorusuna bazen cevap 

alınamamıştır. Bu soruya verilen cevapta kimliklerinin ortaya çıkacağını 

savunmuşlardır. Kimliklerinin bilinmesi durumunda ise; özellikle bazı soruların 

cevabında tarafsız olamayacaklarını belirtmişlerdir.  

İstanbul Üniversitesinde yaptığım çalışmada ise öğretim üyesi eksiği olan bir 

üniversite veya yüksekokul olmaması gerektiği düşüncesinde olan bir kısım öğretim 

üyesinin anketteki bazı soru ve cevaplarına bunların gereksiz olduğu ve böyle bir 

öğretim yönteminin olamayacağı eleştirilerini almış bulunmaktayım. 

Bazı öğrenciler ise sınıf, öğretmen ve kampus olmadan öğretim 

olamayacağını savunup, bazı soruları cevaplamamışlardır. 

55..44..  BBuullgguullaarr  

55..44..11..  ÖÖğğrreettiimm  ÜÜyyeelleerriinniinn  KKoonnuuyyaa  BBaakkıışş  vvee  YYaakkllaaşşıımmllaarrıı  

Tablo 5-1 Öğretim Üyelerinin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş n % 

20-29 5 9,1 

30-39 25 45,5 

40-49 15 27,3 

50-üzeri 10 18,2 

Toplam 55 100,0 

Tablo 5-2 Öğretim Üyelerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 

Erkek 47 85,5 

Bayan 8 14,5 
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Tablo 5-3 Öğretim Üyelerinin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durumu n % 

Evli 49 89,1 

Bekar 5 9,1 

Dul 1 1,8 

 

Tablo 5-4 Öğretim Üyelerinin Unvanlarına Göre Dağılımı 

Unvanı n % 

Profesör Doktor 6 10,9 

Doçent Doktor 7 12,7 

Yardımcı Doçent Doktor 30 54,5 

Öğretim Görevlisi 3 5,5 

Okutman 4 7,3 

Diğer 5 9,1 

 

Tablo 5-5 Öğretim Üyelerinin Çalıştıkları Bölüme Göre Dağılımı 

Bölümü n % 

İşletme-iktisat 22 40,0 

Mühendislik 16 29,1 

Fen-Edebiyat 9 16,4 

Eğitim Fakültesi 4 7,3 

Meslek Yüksek Okulu 4 7,3 

 

Tablo 5-6 Öğretim Üyelerinin Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 

Gelir Durumu n % 

300.000.000-50.000.0000 7 12,7 

500.000.000-700.000.000 17 30,9 

700.000.000-900.000.000 20 36,4 

900.000.000-üzeri 11 20,0 

Toplam 55 100,0 

 

Tablo 5-7 Öğretim Üyelerinin Bilgisayar Sahibi Olmalarının Dağılımı 

Bilgisayarınız var mı? n % 

Evet 46 83,6 

Hayır 9 16,4 

Toplam 55 100,0 
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Tablo 5-8 Öğretim Üyelerinin Bilgisayarı Nerede Kullandıklarının Dağılımı  

Nerede Kullanıyor? n % 

Evde-İşte 22 40,0 

İşte 20 36,4 

Evde 10 18,2 

Cevapsız 3 5,5 

 

Tablo 5-9 Öğr.Üyelerinin Bilgisayar Eğitimi Alıp Almadıklarına Göre Dağılımı 

Eğitim Aldı mı? n % 

Hayır 32 58,2 

Ders 9 16,4 

Eğitim 3 5,5 

Diğer 3 5,5 

Kurs 2 3,6 

eğitim-ders 2 3,6 

eğitim-diğer 1 1,8 

kurs-ders 1 1,8 

ders-diğer 1 1,8 

eğitim-kurs-ders 1 1,8 

Tablo 5-10 Öğr.Üye. Günlük Bilgisayar Kullanım Sürelerine Göre Dağılımı 

Kullanım Saati n % 

1-3 saat 20 36,4 

3-5 saat 12 21,8 

5-7 saat 9 16,4 

7 saatten fazla 9 16,4 

1 saatten az 3 5,5 

Cevapsız 2 3,6 

Tablo 5-11 Öğr.Üyelerinin Bilgisayarı Hangi Amaçla Kullandıkları Dağılımı 

Kullanım Amacı n % 

Akademik Çalışmalar 51 92,7 

Ders Notu Hazırlama 34 61,8 

e-mail 32 58,2 

Web 21 38,2 

Uzaktan Öğretim 18 32,7 

Sohbet (Chat-IRC) 3 5,5 

Oyun 2 3,6 

Video Konferans 0 0,0 
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Tablo 5-12 Öğretim Üyelerinin Internet Kullanımlarına Göre Dağılımı 

Internet Kullanıyor mu? n % 

Evet İşyerinde 22 40,0 

Evde-işyerinde 20 36,4 

Evet Evde 9 16,4 

Hayır 3 5,5 

Evde-diğer 1 1,8 

 

Tablo 5-13 Öğr. Üye. Uzaktan Öğretim Hakkındaki Bilgilerine Göre Dağılımı 

Bilgisi Var mı? n % 

Evet az 27 49,1 

Evet Orta 15 27,3 

Hayır 9 16,4 

Evet Çok 4 7,3 

Tablo 5-14 Öğretim Üyelerinin Uzaktan Öğretim Metotları Hakkındaki 

Düşüncelerine Göre Dağılımları 

Uzaktan Öğretim Metodu  n % 

Internet 46 83,6 

Video konferans 34 61,8 

TV/radyo 33 60,0 

Açıköğretim 32 58,2 

Mektupla 19 34,5 

CD-ROM/kitap 18 32,7 

Web sayfası 16 29,1 

Sohbet (chat) 7 12,7 

 

Tablo 5-15 Öğr. Üyelerinin Uzaktan Öğretim Alıp Almadıklarına Göre Dağılımı 

Öğretim Aldınız mı? n % 

Hayır 47 85,5 

Evet 6 10,9 

Cevapsız 2 3,6 

 

Tablo 5-16 Öğr. Üye. Uzaktan Öğretim Verip Vermediklerine Göre Dağılımı 

 Öğretim Verdiniz mi? n % 

Hayır 50 90,9 

Evet 3 5,5 

Cevapsız 2 3,6 
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Tablo 5-17  Öğretim Üyelerinin Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Ders Almak 

İsteyip İstemediklerine Göre Dağılımı 

Almak İster misiniz? n % 

Evet 27 49,1 

Hayır 27 49,1 

Cevapsız 1 1,8 

Toplam 55 100,0 

Tablo 5-18 Uzaktan Öğretim Almak İsteyen Öğretim Üyelerinin Hangi Metotla 

Almak İstediklerine Göre Dağılımı 

Hangi Metodu İstersiniz?  n % 

Internet 20 36,4 

Video konferans 14 25,5 

Web sayfası 6 10,9 

Mektupla 3 5,5 

Açıköğretim 3 5,5 

TV/radyo 3 5,5 

CD-ROM/kitap 3 5,5 

Sohbet (Chat) 0 0,0 

 

Tablo 5-19 Öğretim Üyelerinin Kendi Üniversitelerinde veya Başka Bir 

Üniversitede Uzaktan Öğretimle Ders Vermek İstemelerine göre Dağılımı 

 Ders Vermek İster misiniz? n % 

Evet 27 49,1 

Hayır 26 47,3 

Cevapsız 2 3,6 

Toplam 55 100,0 

 

Tablo 5-20 Öğr. Üye. Hangi Metotla Ders Vermek İstemelerine Göre Dağılımı 

 Hangi Metot n % 

Internet 16 29,1 

Video Konferans 14 25,5 

Tv/Radyo 6 10,9 

Web Sayfası 6 10,9 

Açıköğretim 4 7,3 

Mektupla 2 3,6 

Sohbet Chat 2 3,6 

CD-ROM/kitap 2 3,6 
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Tablo 5-21 Öğret.Üyel. Uzak.Öğret.Faydasına İnanmalarına Göre Dağılımı 

 Faydasına İnanıyor musunuz? n % 

Evet 42 76,4 

Hayır 9 16,4 

Cevapsız 4 7,3 

Toplam 55 100,0 

Tablo 5-22 Uzaktan Öğretim Metotlarının Faydalarının Sıralanması Dağılımı. 

Uzaktan Öğretim metotları faydalarının sıralanması  n % 

Derse devam imkanı olmayan (zaman ve yer problemi olan) 

kişiler için idealdir. 
36 65,5 

Belirli bir konuda eğitim almış çalışan, ama kendini yenilemek 

isteyen veya yapmış olduğu işle ilgili branşı dışında öğretim 

almak isteyen kişiler için idealdir. 

35 63,6 

Bedensel özürlü kişiler için idealdir. 31 56,4 

Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders 

almak yerine; başka üniversitelerdeki konunun uzmanı veya 

kariyerli biri tarafından sınıf ortamında Internet’ten etkileşimli 

video konferans yoluyla ders almak idealdir. 

30 54,5 

Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders 

almak yerine; başka üniversitelerdeki konunun uzmanı ve daha 

kariyerli biri tarafından, öğretim üyesi tarafından hazırlanmış 

ders notlarının Internet Web sayfası üzerinden istenilen 

zamanda ve yerde bu dersi almak ideal. 

23 41,8 

Kalabalık sınıf ortamında ders almak yerine; sınıf ortamında 

olmaksızın evinden bu dersin öğretimini Internet web sayfası 

üzerinden almak isteyen kişiler için idealdir. 

20 36,4 

 Bir üniversite eğitimi almış, çalışan veya çalışmayan kişilerin 

master veya doktora eğitimleri için idealdir. 
16 29,1 

Tablo 5-23 Öğretim Üyelerinin Hangi Bölüm Derslerinin Uzaktan Öğretimle 

Verilebileceğinin Dağılımı 

 Bölümler n % 

İşletme-İktisat 41 74,5 

Hukuk 38 69,1 

Eğitim Fakültesi. 25 45,5 

Fen-edebiyat Fakültesi 20 36,4 

Mühendislik Fakültesi 5 9,1 

Diğer 5 9,1 

Tıp Fakültesi 2 3,6 

Güzel Sanatlar 2 3,6 

Eczacılık 2 3,6 

Mimarlık 1 1,8 
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Tablo 5-24 Öğretim Üyelerinin Hangi Tür Derslerin Uzaktan Öğretimle 

Verilebileceğinin Dağılımı 

 Dersler n % 

Yabancı Dil/Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 36 65,5 

Mesleki Dersler 16 29,1 

Seçmeli Dersler 16 29,1 

Bilgisayar Dersleri 15 27,3 

Uygulamalı Dersler 3 5,5 

Diğer Dersler 2 3,6 

 

Tablo 5-25 Öğretim Üyelerinin Sadece Uzmanı Oldukları Dersleri mi 

Verdiklerinin Dağılımı 

Uzmanı oldukları dersi mi veriyorlar? n % 

Evet 42 76,4 

Hayır, dersi verecek konunun uzmanı olan öğretici olmadığı için veriyorum 5 9,1 

Hayır, diğer 4 7,3 

Cevapsız 3 5,5 

Hayır, maddi açıdan bana faydası olduğu için dersi veriyorum. 1 1,8 

Toplam 55 100,0 

 

Tablo 5-26 Öğretim Üyelerinin Bölümüne Gelen Öğretici Sayısı Dağılımı 

Gelen öğretici sayısı n % 

Hayır 32 58,2 

1-2. 8 14,5 

Cevapsız 7 12,7 

4-üzeri 4 7,3 

2-3. 2 3,6 

3-4. 2 3,6 

Toplam 55 100,0 

 

Tablo 5-27 Gelen Öğreticinin Devlete Olan Maliyetinin Bilinmesine Dağılımı 

Maliyetinin bilinmesi durumu  n % 

Evet 28 50,9 

Hayır 22 40,0 

Cevapsız 5 9,1 

Toplam 55 100,0 
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Tablo 5-28 Yol Mesafesi Uzak Olan Bir Öğreticinin Dersteki Performansını 

Verimli ve Yeterli Görüyor musunuz? Dağılımı. 

Düşünce n % 

Hayır, verimli ve yeterli olamaz 24 43,6 

Hayır, gerektiği kadar değil 20 36,4 

Cevapsız 6 10,9 

Evet 5 9,1 

Toplam 55 100,0 

 

Tablo 5-29 Başka Üniversitelerden Konunun Uzmanı veya Daha Yüksek 

Akademik Kariyerli İnsanların Ders Vermesini İster misiniz? Dağılımı. 

Daha akademik kariyerli insanların ders vermesini ister misiniz? n % 

Evet, üniversitemizde konunun uzmanı öğretim üyesi yoksa isterim. 29 52,7 

Evet, eğitimde kalite açısından daha yüksek akademik kariyerli eğiticilerin 

ders vermesini isterim. 14 25,5 

Hayır, maaşlarımız zaten az ve ek ders ücretinden zarar etmek istemem. 7 12,7 

Hayır, bölümümüzde veya üniversitemizde bir şekilde bu dersi verebiliriz 5 9,1 

Toplam 55 100,0 

 

Tablo 5-30 Uzaktan Öğretimde Hangi Faydalar Sağlanır? Dağılımı 

Hangi faydalar sağlanır n % 

Daha fazla insana öğretim imkanı sağlanabilir. 36 65,5 

İnsanlar zaman ve mekan problemi olmadan eğitim alınabilir. 36 65,5 

Bedensel özürlülere de öğretim imkanı tanınabilir. 32 58,2 

Öğretim maliyeti düşürülebilir. 30 54,5 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilir. 21 38,2 

Herkesin kendi zeka düzeyine göre; istediği kadar ders tekrarı 

yaparak, aynı eğitimi almaları sağlanabilir. 16 29,1 

 

Tablo 5-31 Web Sayfası ile Uzaktan Öğretimde hangi Problemler Yaşanır? 

Hangi problemler yaşanır n % 

Ders notlarını web ortamına aktarmanın kolay olmaması, 

teknik bilgiye sahip olmak zorunluluğu ve gerek aktarmanın 

gerekse öğrenmenin zaman alacak olması 27 49,1 

Ders notlarının telif (Copyright) hakkı 26 47,3 

Ders notlarının diğer eğitimcilerce görülmesinin ve 

kullanılacak olmasının tereddütü 7 12,7 

Ders ücreti problemi 5 9,1 
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Tablo 5-32 Öğretim Üyelerinin Uzaktan Öğretimi Nasıl Gördükleri Dağılımı  

 Uzaktan öğretimi nasıl gördükleri. n % 

Klasik öğretime destekleyici olarak kullanılabilir. 36 65,5 

Öğretim üyesi eksikliğini gidermek için kullanılabilir. 20 36,4 

Bazı dersler için kullanılabilir. 15 27,3 

Diğer 6 10,9 

Başlı başına bir üniversite eğitimi olarak kullanılabilir. 5 9,1 

Uzaktan öğretim bir öğretim yöntemi değildir ve olamaz. 4 7,3 

 

Tablo 5-33 Öğretim Üyelerinin Bilgi Bankası Olması Konusundaki 

Düşüncelerinin Dağılımı 

Bilgi bankası ister misiniz? N % 

Evet 52 94,5 

Cevapsız 3 5,5 

Toplam 55 100,0 

 

55..44..22..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  KKoonnuuyyaa  BBaakkıışş  vvee  YYaakkllaaşşıımmllaarrıı  

Tablo 5-34 Öğrencilerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş n % 

17-19 159 53 

20-21 104 34,7 

23-üzeri 36 12 

Cevapsız 1 0,3 

Toplam 300 100 

 

Tablo 5-35 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet  n % 

Erkek 160 53,3 

Bayan 140 46,7 

Toplam 300 100 

 

Tablo 5-36 Öğrencilerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durumu  n % 

Bekar 295 98,3 

Evli 5 1,7 

Toplam 300 100 



 143 

Tablo 5-37 Öğrencilerin Mezun Oldukları Okula Göre Dağılımları 

Lise Türü  n % 

Normal Lise 141 47 

Anadolu Lisesi 49 16,3 

Teknik Yada Meslek Lisesi 42 14 

Diğer 37 12,3 

Özel Lise 10 3,3 

Fen Lisesi 9 3 

Öğretmen Lisesi 6 2 

İmam Hatip Lisesi 6 2 

 

Tablo 5-38 Öğrencilerin Okudukları Bölüme Göre Dağılımı 

Bölümünüz  n % 

İşletme-iktisat 116 38,7 

Meslek Yüksek Okulu 36 12 

Mühendislik 33 11 

Eğitim Fakültesi 32 10,7 

Tıp Fakültesi 26 8,7 

Diş hekimliği 23 7,7 

Güzel Sanatlar 18 6 

Ebelik 15 5 

Fen-Edebiyat 1 0,3 

 

Tablo 5-39 Öğrencilerin Çalışıp Çalışmadıklarına Göre Dağılımı 

Çalışıyor mu? n % 

Hayır 290 96,7 

Evet 7 2,3 

Cevapsız 3 1 

Toplam 300 100 

 

Tablo 5-40 Öğrencilerin Aylık Harçlık veya Gelirlerine Göre Dağılımı 

Aylık harçlık veya geliriniz  n % 

30.000.000-50.000.000 107 35,7 

100.000.000-üzeri 91 30,3 

75.000.000-100.000.000 56 18,7 

50.000.000-75.000.000 40 13,3 

Cevapsız 6 2 

Toplam 300 100 
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Tablo 5-41 Öğrencilerin Bilgisayar Sahibi Olmalarının Dağılımı 

Bilgisayarınız var mı? n % 

Hayır 210 70 

Evet 89 29,7 

Cevapsız 1 0,3 

Toplam 300 100 

 

Tablo 5-42 Öğrencilerin Bilgisayarı Nerede Kullandıklarının Dağılımı 

Bilgisayarı nerede kullanıyorlar? n % 

Okulda 113 37,7 

Evde 68 22,7 

Internet Cafede 41 13,7 

Cevapsız 20 6,7 

Okulda-Internet Cafede 17 5,7 

Evde-Okulda 13 4,3 

Diğer 8 2,7 

Evde-okulda-Internet Cafede 6 2 

Yurtda 4 1,3 

Evde-Internet Cafede 4 1,3 

Okulda-Yurtda 2 0,7 

Okulda-Diğer 1 0,3 

Hepsi 1 0,3 

Okulda-Internet Cafede-Yurtda 1 0,3 

Okulda-Internet Cafede-Diğer 1 0,3 

 

Tablo 5-43 Öğrencilerin Günlük Bilgisayar Kullanım Sürelerine Göre Dağılımı 

Kullanım Saati  n % 

1 saatten az 147 49 

1-3 saat 90 30 

Hiç Kullanmayanlar 37 12,3 

3-5 saat 20 6,7 

5-7 saat 4 1,3 

7 saatten fazla 2 0,7 

 

Tablo 5-44 Öğren. Bilgisayarı Hangi Amaçla Kullandıklarına Göre Dağılımları 

Amaç n % 

Öğrenmeye çalışma 166 55,3 

e-mail 94 31,3 
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Web 80 26,7 

Oyun 75 25 

Derslerimi Hazırlama 50 16,7 

Sohbet (Chat-IRC) 48 16 

video-konferans 8 2,7 

Uzaktan Öğretim 3 1 

 

Tablo 5-45 Öğrencilerin Internet Kullanım ve Yerlerine Göre Dağılımı 

Internet kullanıyor mu? n % 

Evet Diğer Yerlerde 132 44 

Hayır 89 29,7 

Evet Evde 56 18,7 

Cevapsız 10 3,3 

Evde-Diğer yerlerde 6 2 

Evet İşyerinde 4 1,3 

İşte-Diğer 2 0,7 

Evde-İşyerinde 1 0,3 

 

Tablo 5-46 Öğrencilerin Uzaktan Öğretim Hakkındaki Bilgilerine Göre 

Dağılımı 

Uzaktan öğretim bilgi sahibi mi? n % 

Hayır 167 55,7 

Evet az 87 29 

Evet Orta 32 10,7 

Evet Çok 10 3,3 

Cevapsız 4 1,3 

 

Tablo 5-47 Öğrencilerin Uzaktan Öğretim Metotları Hakkındaki Düşüncelerine 

Göre Dağılımları 

Metot hangisidir? n % 

Internet 174 58 

Açıköğretim 74 24,7 

Video konferans 47 15,7 

TV/radyo 43 14,3 

CD-ROM/kitap 39 13 

Web sayfası 27 9 

Mektupla 13 4,3 

Sohbet(chat) 6 2 
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Tablo 5-48 Öğren. Uzak. Öğretim Yöntemiyle Ders Almak İsteyip İstemedikleri 

İster misiniz? n % 

Hayır,almak istemem. Bence öğreticinin olmadığı sınıf ortamında 

yapılmayan bir ders verimli olamaz. 106 35,3 

Evet, almak isterim öğretim alırken aynı zamanda da çalışabilirim, 

derslerimi de hafta sonları veya akşamları evimden Internet üzerinden 

izleyebilirim. 82 27,3 

Hayır, almak istemem. Çünkü bu tür üniversite mezunlarının diğer 

üniversite mezunları ile eşdeğer sayılabileceğini sanmıyorum. 56 18,7 

Evet, almak isterim. Maddi yönden daha uygun olur. Başka şehirlerde 

okumak maddi ve manevi açıdan bir çok problem yaratıyor. 51 17 

Cevapsız 5 1,7 

Tablo 5-49 Uzak. Öğretim Almak İsteyenlerin Hangi Metotla Almak İstedikleri 

  n % 

Internet 97 32,3 

Video konferans 23 7,7 

TV/radyo 21 7 

Web sayfası 18 6 

Açıköğretim 17 5,7 

CD-ROM/kitap 13 4,3 

Sohbet(chat) 11 3,7 

Mektupla 3 1 

Tablo 5-50 Öğrencilerin Uzaktan Öğret. Faydasına İnanmalarına Göre Dağılımı 

Faydasına inanıyor musunuz? n % 

Evet 151 50,3 

Hayır 133 44,3 

Cevapsız 16 5,3 

Tablo 5-51 Öğren. Uzaktan Öğretim Metotlarının Faydaları Sıralama Dağılımı. 

Uzaktan Öğretim metotları faydalarının sıralanması  n % 

Derse devam imkanı olmayan(zaman ve yer problemi olan) kişiler için idealdir. 162 54,0 

Bedensel özürlü kişiler için idealdir. 157 52,3 

Belirli bir konuda eğitim almış çalışan, ama kendini yenilemek isteyen veya 

yapmış olduğu işle ilgili branşı dışında öğretim almak isteyenler için idealdir. 
147 49,0 

Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders almak yerine; 

başka üniversitelerdeki konunun uzmanı veya kariyerli biri tarafından sınıf 

ortamında Internet’ten etkileşimli video konferans yoluyla ders almak idealdir. 

88 29,3 

Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders almak yerine; 

başka üniversitelerdeki konunun uzmanı ve daha kariyerli biri tarafından, 

öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ders notlarının Internet Web sayfası 

üzerinden istenilen zamanda ve yerde bu dersi almak ideal. 

88 29,3 
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 Bir üniversite eğitimi almış, çalışan veya çalışmayan kişilerin master veya 

doktora eğitimleri için idealdir. 
85 28,3 

Kalabalık sınıf ortamında ders almak yerine; sınıf ortamında olmaksızın evinden 

bu dersin öğretimini Internet web sayfası üzerinden almak isteyen kişiler için 

idealdir. 

72 24,0 

Tablo 5-52 Hangi Bölüm Derslerinin Uzaktan Öğretimle Verilebileceği Dağılımı 

Bölümler n % 

İşletme-İktisat  128 42,7 

Hukuk 89 29,7 

Eğitim Fakültesi 75 25 

Fen-edebiyat Fakültesi 66 22 

Diğer 65 21,7 

Güzel sanatlar 46 15,3 

Tıp Fakültesi 22 7,3 

Mühendislik Fakültesi 15 5 

Eczacılık 10 3,3 

Mimarlık 6 2 

Tablo 5-53 Hangi Tür Derslerin Uzaktan Öğretimle Verilebileceğinin Dağılımı 

Dersler n % 

Yabancı Dil/Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 134 44,7 

Seçmeli Dersler 100 33,3 

Bilgisayar Dersleri 80 26,7 

Diğer Dersler 48 16 

Mesleki Dersler 37 12,3 

Uygulamalı Dersler 21 7 

Tablo 5-54 Yol Mesafesi Uzak Olan Bir Öğreticinin Dersteki Performansını 

Verimli ve Yeterli Görüyor musunuz? Dağılımı. 

Verimlilik n % 

Cevapsız 148 49,3 

Hayır, gerektiği kadar değil 74 24,7 

Hayır, verimli ve yeterli olamaz 54 18 

Evet 24 8 

Tablo 5-55 Başka Üniversitelerden Konunun Uzmanı veya Daha Yüksek 

Akademik Kariyerli İnsanların Ders Vermesini İster misiniz? Dağılımı. 

Daha akademik kariyerli insanların ders vermesini ister misiniz? N % 

Evet, eğitimde kalite açısından daha yüksek akademik kariyerli 

eğiticilerin ders vermesini isterim. 156 52 

Evet, üniversitemizde konunun uzmanı öğretim üyesi yoksa isterim. 115 38,3 
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Hayır, mutlaka üniversitemizde ki öğreticilerin ders vermesini isteriz 15 5 

Cevapsız 14 4,7 

Toplam 300 100 

Tablo 5-56 Uzaktan Öğretimde Hangi Faydalar Sağlanır? Dağılımı 

Hangi faydalar sağlanır n % 

Bedensel özürlülere de öğretim imkanı tanınabilir. 155 51,7 

İnsanlar zaman ve mekan problemi olmadan eğitim alınabilir. 144 48,0 

Daha fazla insana öğretim imkanı sağlanabilir. 136 45,3 

Herkesin kendi zeka düzeyine göre; istediği kadar ders tekrarı 

yaparak, aynı eğitimi almaları sağlanabilir. 95 30,7 

Öğretim maliyeti düşürülebilir. 92 30,7 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilir. 84 28,0 

Tablo 5-57 Uzaktan Öğretim Veren Bir Üniversitede Okumak İster misiniz? 

Okumak İster misin? n % 

Evet 158 52,7 

Hayır 129 43 

Cevapsız 13 4,3 

Toplam 300 100 

Tablo 5-58 Öğrencilerin Uzaktan Öğretimi Nasıl Gördükleri Dağılımı 

  n % 

Bazı dersler için kullanılabilir. 156 52 

Klasik öğretime destekleyici olarak kullanılabilir. 155 51,7 

Öğretim üyesi eksikliğini gidermek için kullanılabilir. 84 28 

Başlı başına bir üniversite eğitimi olarak kullanılabilir. 52 17,3 

Uzaktan öğretim bir öğretim yöntemi değildir ve olamaz. 33 11 

 

55..44..33..  ÖÖğğrreettiimm  ÜÜyyeelleerrii  vvee  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  OOrrttaakk  SSoorruullaarrllaa    

KKoonnuullaarraa  BBaakkıışş  vvee  YYaakkllaaşşıımmllaarrıı  

Tablo 5-59 Grupların Uzaktan Öğretim Hakkındaki Bilgilerine Göre Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Uzaktan öğretim bilgi sahibi mi? n % n % 

Hayır 9 16,4 167 55,7 

Evet az 27 49,1 87 29,0 

Evet Orta 15 27,3 32 10,7 

Evet Çok 4 7,2 10 3,3 

Cevapsız 0 0 4 1,3 
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Tablo 5-60 Grupların Uzaktan Öğretim Metotları Hakkındaki Düşüncelerine 

Göre Dağılımları 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Metot hangisidir? n % n % 

Internet 46 83,6 174 58 

Açıköğretim 32 58,2 74 24,7 

Video konferans 34 61,8 47 15,7 

TV/radyo 33 60,0 43 14,3 

CD-ROM/kitap 18 32,7 39 13 

Web sayfası 16 29,1 27 9 

Mektupla 19 34,5 13 4,3 

Sohbet(chat) 7 12,7 6 2 

Tablo 5-61 Öğrencilerin Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Ders Almak İsteyip 

İstemediklerine Göre Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

İster misiniz? n % n % 

Hayır 27 49,1 188 54,0 

Evet 27 49,1 133 46,0 

Tablo 5-62 Uzaktan Öğretim Almak İsteyen Grupların Hangi Metotla Almak 

İstediklerine Göre Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

  n % n % 

Internet 20 36,4 97 32,3 

Video konferans 14 25,5 23 7,7 

TV/radyo 3 5,5 21 7 

Web sayfası 6 10,9 18 6 

Açıköğretim 3 5,5 17 5,7 

CD-ROM/kitap 3 5,5 13 4,3 

Sohbet(chat) 0 0,0 11 3,7 

Mektupla 3 5,5 3 1 

Tablo 5-63 Grupların Uzaktan Öğret. Faydasına İnanmalarına Göre Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Faydasına inanıyor musunuz? n % n % 

Evet 42 76,4 151 50,3 

Hayır 9 16,4 133 44,3 

Cevapsız 4 7,3 16 5,3 

Toplam 55 100,0 300 100 
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Tablo 5-64 Grupların Uzaktan Öğretim Metotlarının Faydalarının 

Sıralanmalarının Dağılımı. 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Uzaktan Öğretim metotları faydalarının sıralanması  n % n % 

Derse devam imkanı olmayan (zaman ve yer problemi olan) 

kişiler için idealdir. 
36 65,5 162 54,0 

Bedensel özürlü kişiler için idealdir. 31 56,4 157 52,3 

Belirli bir konuda eğitim almış çalışan, ama kendini 

yenilemek isteyen veya yapmış olduğu işle ilgili branşı 

dışında öğretim almak isteyen kişiler için idealdir. 
35 63,6 147 49,0 

Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden 

ders almak yerine; başka üniversitelerdeki konunun uzmanı 

veya kariyerli biri tarafından sınıf ortamında Internet’ten 

etkileşimli video konferans yoluyla ders almak idealdir. 

30 54,5 88 29,3 

Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden 

ders almak yerine; başka üniversitelerdeki konunun uzmanı 

ve daha kariyerli biri tarafından, öğretim üyesi tarafından 

hazırlanmış ders notlarının Internet Web sayfası üzerinden 

istenilen zamanda ve yerde bu dersi almak ideal. 

23 41,8 88 29,3 

 Bir üniversite eğitimi almış, çalışan veya çalışmayan 

kişilerin master veya doktora eğitimleri için idealdir. 
16 29,1 85 28,3 

Kalabalık sınıf ortamında ders almak yerine; sınıf ortamında 

olmaksızın evinden bu dersin öğretimini Internet web 

sayfası üzerinden almak isteyen kişiler için idealdir. 

20 36,4 72 24,0 

 

Tablo 5-65 Grupların Hangi Bölüm Derslerinin Uzaktan Öğretimle 

Verilebileceğinin Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Bölümler n % n % 

İşletme-İktisat  41 74,5 128 42,7 

Hukuk 38 69,1 89 29,7 

Eğitim Fakültesi 25 45,5 75 25,0 

Fen-edebiyat Fakültesi 20 36,4 66 22,0 

Diğer 5 9,1 65 21,7 

Güzel sanatlar 2 3,6 46 15,3 

Tıp Fakültesi 2 3,6 22 7,3 

Mühendislik Fakültesi 5 9,1 15 5,0 

Eczacılık 2 3,6 10 3,3 

Mimarlık 1 1,8 6 2,0 
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Tablo 5-66 Grupların Hangi Tür Ders. Uzak.Öğretimle Verilebileceği Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Dersler n % n % 

Yabancı Dil/Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 36 65,5 134 44,7 

Seçmeli Dersler 16 29,1 100 33,3 

Bilgisayar Dersleri 15 27,3 80 26,7 

Diğer Dersler 2 3,6 48 16 

Mesleki Dersler 16 29,1 37 12,3 

Uygulamalı Dersler 3 5,5 21 7 

Tablo 5-67 Başka Üniversitelerden Konunun Uzmanı veya Daha Yüksek 

Akademik Kariyerli İnsanların Ders Vermesini İster misiniz? Dağılımı. 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Daha akademik kariyerli insanların ders vermesini ister misiniz? n % n % 

Evet, eğitimde kalite açısından daha yüksek akademik kariyerli 

eğiticilerin ders vermesini isterim. 
14 25,5 156 52 

Evet, üniversitemizde konunun uzmanı öğretim üyesi yoksa 

isterim. 
29 52,7 115 38,3 

Hayır, mutlaka üniversitemizde ki öğreticilerin ders vermesini 

isteriz 
5 9,1 15 5 

Öğretim Üyesi diğer / Öğrenci Cevapsız 7 12,7 14 4,7 

Tablo 5-68 Grupların Uzaktan Öğretimde Hangi Faydalar Sağlanır? Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

Hangi faydalar sağlanır n % n % 

Bedensel özürlülere de öğretim imkanı tanınabilir. 32 58,2 155 51,7 

İnsanlar zaman ve mekan problemi olmadan eğitim alınabilir. 36 65,5 144 48,0 

Daha fazla insana öğretim imkanı sağlanabilir. 36 65,5 136 45,3 

Herkesin kendi zeka düzeyine göre; istediği kadar ders tekrarı 

yaparak, aynı eğitimi almaları sağlanabilir. 
16 29,1 95 30,7 

Öğretim maliyeti düşürülebilir. 30 54,5 92 30,7 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilir. 21 38,2 84 28,0 

Tablo 5-69 Grupların Uzaktan Öğretimi Nasıl Gördükleri Dağılımı 

 Öğr.Üyesi Öğrenci 

 Uzaktan öğretimi nasıl gördükleri n % n % 

Bazı dersler için kullanılabilir. 15 27,3 156 52 

Klasik öğretime destekleyici olarak kullanılabilir. 36 65,5 155 51,7 

Öğretim üyesi eksikliğini gidermek için kullanılabilir. 20 36,4 84 28 

Başlı başına bir üniversite eğitimi olarak kullanılabilir. 5 9,1 52 17,3 

Uzaktan öğretim bir öğretim yöntemi değildir ve olamaz. 4 7,3 33 11 
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55..44..44..  ÖÖğğrreettiimm  ÜÜyyeelleerriinniinn  vvee  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  ÇÇaapprraazz  TTaabblloollaarrllaa  

KKoonnuullaarraa  BBaakkıışş  vvee  YYaakkllaaşşıımmllaarrıı  

Tablo 5-70 Öğretim Üyelerinin Unvanlarına Göre Uzaktan Öğretim Bilgilerinin 

Dağılımı. 

 Uzaktan Öğretim Biliyor mu? Toplam 

Unvanlar Hayır Evet az Evet Orta Evet Çok  

 n % n % n % n % n 

Prof.Dr. 1 16,7 3 50,0 2 33,3 0 0,0 6 

Doç.Dr. 2 28,6 3 42,9 2 28,6 0 0,0 7 

Yar.Doç.Dr. 4 13,3 12 40,0 10 33,3 4 13,3 30 

Öğr.Gör. 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 

Okutman 1 25,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 4 

Diger 1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 5 

 9 16,4 27 49,1 15 27,3 4 7,3 55 

 

Tablo 5-71 Öğretim Üyelerinin Unvanlarına Göre Uzaktan Öğretimle Ders 

Vermek İsteyip İstemedikleri Bilgilerinin Dağılımı. 

  Uzaktan öğretimle ders vermek isterler mi? Toplam 

 Unvanlar Evet Hayır  

 n % n % N 

Prof.Dr. 2 33,3 4 66,7 6 

Doç.Dr. 2 28,6 5 71,4 7 

Yar.Doç.Dr. 15 53,6 13 46,4 28 

Öğr.Gör. 3 100,0 0 0,0 3 

Okutman 3 75,0 1 25,0 4 

Diger 2 40,0 3 60,0 5 

  27 50,9 26 49,1 53 
 

Tablo 5-72 Öğretim Üyelerinin  Unvanlarına Göre Uzaktan Öğretimin Faydası 

Görüşlerinin Dağılımı. 

Uzaktan öğretimin faydası var mı? Toplam 

 Evet Hayır  

 n % n % n 

Prof.Dr. 4 66,7 2 33,3 6 

Doç.Dr. 4 57,1 3 42,9 7 

Yar.Doç.Dr. 23 88,5 3 11,5 26 

Öğr.Gör. 3 100,0 0 0,0 3 

Okutman 4 100,0 0 0,0 4 

Diger 4 80,0 1 20,0 5 

 42 82,4 9 17,6 51 
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Tablo 5-73 Öğrencilerin Bölümlerine Göre Uzak.Öğretim Bilgilerinin Dağılımı. 

  Uzaktan Öğretim Biliyor mu? Toplam 

Bölümler Hayır Evet az Evet Orta Evet Çok  

 n % n % n % n % n 

Tıp Fakültesi 15 57,7 10 38,5 1 3,8  0,0 26 

Fen-Edebiyat  0,0 1 100,0  0,0  0,0 1 

Mühendislik 14 43,8 11 34,4 5 15,6 2 6,3 32 

İşletme-iktisat 63 54,8 32 27,8 14 12,2 6 5,2 115 

Eğitim Fakültesi 6 18,8 16 50,0 9 28,1 1 3,1 32 

Güzel Sanatlar 10 62,5 6 37,5  0,0  0,0 16 

Meslek Yüksekokulu 31 86,1 3 8,3 1 2,8 1 2,8 36 

Diş Hekimliği 17 73,9 4 17,4 2 8,7  0,0 23 

Ebelik 11 73,3 4 26,7  0,0  0,0 15 

TOPLAM 167 56,4 87 29,4 32 10,8 10 3,4 296 

Tablo 5-74 Öğrencilerin Bölümlerine Göre Uzaktan Öğretim Almak İsteyip 

İstemedikleri Bilgilerinin Dağılımı. 

 Uzaktan Öğretim Almak İster misiniz? Toplam 

Bölümler Evet, maddi Evet,çalışma Hayır,sınıf olsun Hayır,eşdeğer değil  

 n % n % n % n % n 

Tıp Fakültesi 11 42,3 6 23,1 7 26,9 2 7,7 26 

Fen-Edebiyat  0,0  0,0 1 100,0  0,0 1 

Mühendislik 4 12,5 5 15,6 10 31,3 13 40,6 32 

İşletme-iktisat 15 13,0 35 30,4 42 36,5 23 20,0 115 

Eğitim Fakül. 7 21,9 18 56,3 3 9,4 4 12,5 32 

Güzel Sanatlar 1 5,9 3 17,6 9 52,9 4 23,5 17 

Mes.Yüksek. 5 13,9 10 27,8 18 50,0 3 8,3 36 

diş hekimliği 5 23,8 1 4,8 10 47,6 5 23,8 21 

ebelik 3 20,0 4 26,7 6 40,0 2 13,3 15 

Toplam 51 17,3 82 27,8 106 35,9 56 19,0 295 

Tablo 5-75 Öğren.Bölümlerine Göre Uzak.Öğret.Faydası Görüşlerinin Dağılımı. 

Uzaktan öğretimin faydası var mı? Toplam 

 Bölümler Evet Hayır  

 n % n % N 

Tıp Fakültesi 21 80,8 5 19,2 26 

Fen-Edebiyat  0 1 100,0 1 

Mühendislik 16 51,6 15 48,4 31 

İşletme-iktisat 58 51,8 54 48,2 112 

Eğitim Fakültesi 24 82,8 5 17,2 29 

Güzel Sanatlar 7 38,9 11 61,1 18 

Meslek Yüksek Okulu 15 44,1 19 55,9 34 

diş hekimliği 3 16,7 15 83,3 18 

ebelik 7 46,7 8 53,3 15 

Toplam  151 53,2 133 46,8 284 
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ÇÇaallıışşmmaannıınn  BBiilliimmsseell  SSoonnuuççllaarrıı  

Bu çalışmada, geleneksel eğitim-öğretim sisteminin gelecekteki alternatifi 

olacak uzaktan öğretim kavramı her yönüyle ele alınmış ve sonuçta da öğretim 

üyeleri ile öğrencilerin konuya bakış açıları bir anketle belirlenmeye çalışılarak bazı 

sonuçlara varılmıştır. 

Çalışmada ki konumuz uzaktan öğretimdir. Eğitim ve öğretim sözcükleri 

çoğu zaman yanlış olarak birbirleri yerine kullanılmakta ve anlamları birbirine 

karıştırılmaktadır. Eğitimi, bireyin yaşam boyu devam eden sosyalleşme ve 

kültürlenme süreci, öğretimi ise bireylerin kazanması istenilen bilgi, beceri ve 

değerler için planlanmış ve kurumsallaşmış sosyal yaşantılar olarak tanımlayabiliriz. 

Bu nedenle burada eğitim kavramını değil, öğretim kavramını kullanmayı uygun 

bulduk.  

Çalışmada uzaktan öğretim konusunu seçmemizdeki gerekçe; günümüzdeki 

geleneksel eğitim ve öğretim anlayışının, yerini farklı eğitim öğretim anlayışlarına 

bırakmasıdır. Bilginin kapsamı gittikçe arttığından, bilgiye ulaşma, bilgiyi 

değerlendirme, bilgiyi organize etme, bilgiyi kullanma ve bilgiyi başkalarıyla 

paylaşma çok önem kazanmıştır. Bütün bunların sonucunda, öğretim ortamında bizi 

bilgiye ulaştıracak, bilgiyi kullanabilmemizi ve yayabilmemizi sağlayacak her türlü 

araç kullanılmak zorunda kalmıştır. Bilgisayarların maliyetindeki düşüş ve 

yeteneklerindeki artış, bilgisayarların toplum bireyleri tarafından birçok değişik amaç 

için kullanımını artırırken eğitimde de bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin 

kullanımı buna bağlı olarak artış göstermiştir.  

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; insanın kendini sürekli yenileme ve 

geliştirme ihtiyacını daha fazla hissettirmekte ve zorunlu kılmaktadır. Sadece 

mesleki açıdan değil, kişisel gelişim içinde “yaşam boyu öğrenme” kavramı giderek 

yaygınlaşmakta ve dolayısıyla “sürekli eğitim” talebini arttırmaktadır. Eğitim almak 

isteyen öğrenci sayısının artması, eğitim alanının daha çok genişlemesi sonucunu 

doğurmakta ve uzaktan eğitim yaygınlaşmaktadır. Uzaktan eğitim fikri yeni 

olmamasına rağmen on-line öğretim bu alanda birçok imkan yaratmaktadır. Hızlı ve 

kolay biçimde bilgi paylaşımına imkan veren maliyeti ucuz olan Internet; www 

aracılığı ile iletişimi kolaylaştırması gibi özellikleri ile büyük bir potansiyele sahiptir. 



 155 

Günümüzde bu teknolojiler sayesinde on-line öğretim uzaktan öğretim için birçok 

yeni uygulamalara imkan tanımaktadır. Internet teknolojilerinin hızlı gelişimi, 

uzaktan öğretime yönelik yeni olanaklara ve uygulama alanlarına da yol açmaktadır. 

Bu açıdan Internet, uzaktan öğretim açısından da yeni bir ortam ve araç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Internet tabanlı uzaktan öğretim uygulamaları, öğretmen 

merkezli öğretimden, öğrenci merkezli bir alana doğru gerçek bir değişimi de ifade 

etmektedir.  

Uzaktan öğretimde, ders sunum yöntemleri; eğitim teknolojilerini ses veya 

görüntüye dayalı manyetik ve optik ve basılı malzemenin öğrencilere ulaştırılması ya 

da etkileşimsiz olarak sunulmasını sağlayacak şekilde seçilebilir. Ancak günümüz 

uzaktan yüksek öğretiminde etkileşimi sağlamanın giderek önem kazandığı 

düşünüldüğünde, sınırlı ya da tam etkileşimli uzaktan ders sunum teknikleri 

kullanılmasına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Belli başlı ders sunum kategorileri 

şunlardır: 

 Etkileşimli sunum  

 Senkron  

 Asenkron  

 Etkileşimsiz sunum *  

(Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar bölüm 4 de sunulmuştur. 

Internet tabanlı öğretim senkron ve asenkron etkileşimlerin gerçekleşmesini 

sağladığı için, yeni öğrenme olanaklarına da yol açmaktadır. Internet gibi yeni ortam 

ve araçlar, “dördüncü nesil uzaktan öğretim” olarak adlandırılan yeni anlayışları da 

beraberinde getirmiş bulunmaktadır. 

 Bu nedenle, bende çalışmamda uzaktan öğretimi tüm yönleriyle araştırmaya 

çalıştım. Uzaktan öğretim konulu tez çalışmam beş bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde eğitim, öğretim kavramları, neden öğreniriz?, neler öğrenmeliyiz? 

sorularının cevapları aranmış, günümüzdeki eğitim-öğretim kurumları ve eğitim 

anlayışındaki değişimlere değinilmiştir. İkinci bölümde uzaktan öğretim nedir? 

cevaplanmış, tarihçesine bakılmış, niçin kullanıldığı, niye ihtiyaç duyulduğu ve 

uzaktan öğretimin sınıflandırılması, yöntemleri, ve ders sunum yöntemlerini 

irdelenmiştir. Üçüncü bölümde Dünyadaki ve Türkiye’deki uzaktan öğretim 
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uygulamalarının hangi aşamada olduğunu araştırılmıştır. Türkiye’de görevlendirilen 

kurum ve kuruluşlar, bu öğretimi veren üniversiteler ve bu konuda çalışan firmalar 

detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmaya ışık tutması açısından bazı üniversiteler ve 

firmalar ile karşılıklı teknik görüşmeler yapılmış, varsa programları incelenmiş veya 

teknik geziler düzenlenerek inceleme ve araştırma yapılmıştır. Dördüncü bölümde 

uzaktan öğretim yapılabilmesi için gereken teknik altyapı (iletişim hat seçenekleri, 

sayısal şebekeler, video konferans teknik altyapısı, çoklu ortam teknolojilerinin 

kullanımı v.b.) teknik şemalar ile bilgilerinize sunulmuştur. Beşinci bölümde; benim 

yapmak istediklerime öğretim üyeleri ve öğrencilerin düşüncelerinin rehber olması 

açısından; uzaktan öğretime bakış açılarını incelemek amacıyla bir anket çalışması 

yapılmıştır. (Ek-12 ve Ek-13). Anket çalışmasıyla uzaktan öğretim konusunda ne 

kadar bilgi sahibi olunduğu, hangi metotların uzaktan öğretim metotları olarak 

görüldüğü, bu yöntemle/yöntemlerle öğretim almak veya vermek istenilip 

istenilmediği gibi sorular sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevapların dağılımlarına 

ilişkin bilgiler tablolar yardımıyla beşinci bölümde bilgilerinize sunulmuştur. 

Tablolardaki dağılımlar en yüksek rakamdan en düşüğe göre sıralı olarak 

hazırlanmıştır. Ayrıca her iki grubun ortak sorularındaki cevaplarda her bir grubun 

cevap verdiği en yüksek değerler tablolarda kalın ve italik olarak belirlenmiştir. 

Yapılan ankete göre aldığımız sonuçlar şunlardır: 

 Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin çoğunluğunu unvanları yardımcı 

doçentler ve yaş grubu 30-39 yaş arasındaki öğretim üyeleri oluşturmaktadır.   

 Ankete katılan öğretim üyelerinin %83 ‘ü, öğrencilerin ise %30’u bilgisayar 

sahibidirler. 

 Ankete katılan öğretim üyelerinin %22’si bilgisayarı hem evde-hem de işte 

kullandıkları, öğrencilerin ise okulda kullandıkları belirlenmiştir.  

 Ankete katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgisayarı kullanım amaçlarına 

baktığımızda; öğretim üyelerinin akademik çalışmalar ve ders notu hazırlama 

dışında en fazla e-mail ve web için kullandıkları, öğrencilerin ise öğrenmeye 

çalışma dışında öğretim üyelerinde olduğu gibi en çok e-mail ve web amacıyla 

kullandıkları görülmüştür. 

 Ankete katılan öğretim üyelerinin %16,5’i öğrencilerin ise %55’i bilgi sahibi 
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değilken, öğretim üyelerinin yarıya yakını uzaktan öğretim hakkında az bilgi 

sahibiyken, öğrencilerin ancak %29’u az bilgi sahibi ve öğretim üyelerinin %7,2 

si çok bilgi sahibiyken öğrencilerin %3,3’ü çok bilgi sahibidirler. Buradan her iki 

grubunda uzaktan öğretim hakkında fazla bilgiye sahip olmadıkları ve bir şekilde 

bilgilendirilmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. 

 Ankete katılan her iki grupta uzaktan öğretim metodu olarak Internet’i 

görmektedirler. Buna rağmen, halen açıköğretim, TV/Radyo ve CD-Rom/kitap 

uzaktan öğretim metodu olarak büyük bir yer tutarken, web sayfası ve chat daha 

az yer tutmaktadır. Özellikle öğrencilerin uzaktan öğretim olarak açıköğretimin 

etkisinde kaldıkları vermiş oldukları cevaplardan anlaşılmaktadır. 

 Ankete katılan öğretim üyelerinin yarısı uzaktan öğretim almak istedikleri, 

yarısının ise almak istemedikleri, öğrencilerin ise %54’ünün almak istediği, 

kalanının ise almak istemedikleri anlaşılmıştır. Buradaki değerler istatistiki 

açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

  Ankete katılan uzaktan öğretim almak isteyen öğretim üyeleri ve öğrencilerin 

eğitimi Internet üzerinden ve video konferans yöntemiyle almak istedikleri, web 

sayfası üzerinden almak isteyenlerin sayısının daha az olduğu gözlemlenmiştir. 

Diğer şıklara verilen cevapların oranları incelendiğinde öğretim üyelerinin 

uzaktan öğretim ders verme veya alma teknikleri hakkında daha fazla bilgiye 

sahip oldukları sonucu çıkarılmıştır. 

 Ankete katılan öğretim üyelerinin %76,4’ü, öğrencilerin %50,3 ‘ü uzaktan 

öğretimin faydasına inanmaktadırlar.  

 Ankete katılan gruplar, uzaktan öğretim ile verilen derslerin faydalarının 

sıralamasında; tablo 5-64 de verilen ilk üç seçeneği sıralamışlardır. Diğer 

seçeneklerde de grupların birbirine yakın cevaplar verdiği görülmüştür. Buna 

göre uzaktan öğretim en çok “derse devam imkanı olmayan (zaman ve yer 

problemi olan) kişiler için idealdir.”, “Bedensel özürlü insanlar için idealdir” ve 

“belirli bir konuda eğitim almış çalışan, ama kendini yenilemek isteyen veya 

yapmış olduğu işle ilgili branşı dışında öğretim almak isteyen kişiler için 

idealdir.” sıralaması yapılmıştır. Sıralama incelendiğinde diğer sorularda verilen 

cevaplarda olduğu gibi video konferans yönteminin web sayfasından daha fazla 
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seçildiği görülmektedir. Bu sıralamada ile daha fazla tercih edilen ders sunum 

yöntemi arasında bir tezatlık göze çarpmaktadır. Çünkü; video konferans 

sisteminde zaman ve yer kısıtlaması varken, web sayfasında böyle bir sınırlama 

yoktur. Yapılan sıralamalara bakıldığında ise ilk üç seçeneğin zaman ve yer 

sorunu olan durumda tercih edilecek bir öğretim sistemi olduğu görülebilir. 

 Ankete katılan her iki grupta uzaktan öğretimin işletme-iktisat, hukuk, eğitim 

fakültesi gibi sosyal ağırlıklı bölümlerde uygulanabileceği, tıp, mühendislik, 

eczacılık ve mimarlık gibi bölümlerde uygulanamayacağını belirtmişlerdir. Şu 

anda ülkemizde uzaktan öğretim verilen bölümlerde ise durum tersidir. 

Açıköğretim hariç, Yıldız Üniversitesi’nde mimarlık, İstanbul Üniversitesi’nde 

Tıp Fakültesi gibi bölümler uzaktan öğretim ile ders vermekte veya 

almaktadırlar. 

 Yine ankete katılan her iki grup, yabancı dil/Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

seçmeli dersler ve bilgisayar derslerinin uzaktan öğretimle verilebileceğinin, 

mesleki derslerin ve uygulamalı derslerin bu yöntemle verilmesinin uygun 

olmayacağını belirtmişlerdir. Günümüzdeki uygulamada ise özellikle meslek 

dersleri bu yöntemle verilmektedir. 

 Ankete katılan öğretim üyelerinin %52,2’i başka üniversitelerden daha yüksek 

akademik kariyerli insanların ders vermesini eğer üniversitede konunun uzmanı 

öğretim üyesi yoksa, öğrencilerin %52 si ise eğitimde daha fazla kalite açısından 

istemektedirler. 

  Ankete katılan öğretim üyeleri; uzaktan öğretimi klasik öğretime destekleyici 

olarak görürken, öğrenciler; bazı dersler için kullanılabileceğini belirtmektedirler. 

Yine her iki grupta öğretim üyesi eksikliği varsa uzaktan öğretimin kullanılabilir 

olduğu; ama uzaktan öğretimin bir öğretim yöntemi olmadığı ve başlı başına bir 

üniversite eğitimi olarak kullanılamayacağını bildirmişlerdir.   

 Ankete katılan öğretim üyelerinin verdiği cevaptan bölümde konunun uzmanı 

olmayan bazı dersleri kendilerinin de konunun uzmanı olmadıkları halde 

verdikleri anlaşılmıştır. Uzaktan öğretim bu durumun çözümünde bir alternatif  

olabileceği halde ek ders ücretleri ve bu teknolojinin üniversitelerde henüz 

bulunmaması bunu engellemekte olup, bazen başka üniversitelerden veya 
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dışarıdan öğreticiler ders vermek için gelmektedirler. Özellikle başka şehirlerdeki 

öğreticilerin geldiklerinde verimli olamayacakları her iki grup tarafından da 

belirtilmiştir. Bu durumlarda olan üniversitelerde uzaktan öğretime geçilme 

çalışmaları hızlandırılarak eğitimde kalite artırılmalıdır. 

 Ankete katılan öğretim üyelerinin web sayfası ile uzaktan öğretimde; ders 

notlarının web ortamına aktarılmasının kolay olmaması, teknik bilgiye sahip 

olunması ve gerek aktarmanın gerekse öğrenmenin zaman alacak olması ile 

notların telif haklarının problemleri en büyük sorun olarak görülmektedir. 

Gerçektende günümüzdeki en büyük problemler bunlardır. Ayrıca uzaktan 

öğretimde sunumcu ve istemci üniversiteler arasındaki ders ücretlerinin maliye 

tarafından çözümlenemeyen problemlerinin olduğu şu anda uygulayan 

üniversitelerce belirtilmiştir.   

   

Yapılan anketten; araştırmada önem verdiğim bazı sonuçlar genel hatları ile 

yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibidir. Buradan çok daha farklı bir çok sonuç ve 

yorum çıkarmak mümkündür. Gerek anket çalışmamdan elde ettiğim gerekse tez 

çalışması sırasında edindiğim bilgiler, yaptığım araştırma ve gördüğüm 

uygulamalardan elde ettiklerime göre uzaktan öğretim henüz ülkemiz açısından yeni 

bir uygulamadır ama hızla büyümektedir. İleride bu eğitime geçilmesi kaçınılmazdır. 

Uzaktan öğretim konusunda insanlar bilinçlendirilmeli, olanaklar artırılmalı ve 

erişilemeyen uzak üniversitelere erişilerek yeni imkanlar sunulmalı, eğitimde fırsat 

eşitliği sağlanmalı ve insanların yaşam boyu öğrenme süreçlerine destek olunmalıdır. 

Tez boyunca devam eden ve anket ile de bazı yönlerden vurgulanan uzaktan öğretim 

ile ilgili bazı önemli sonuçlar aşağıda sizlere sunulmuştur. 

 Teknolojinin, uzaktan öğretimde kullanılmasında; hangi amaçla kullanılacağı, 

hangi metodun kullanılacağı ve istenilen eğitimin eğitsel sonuçları üzerinde 

durulmalıdır. Uzaktan öğretimi seçmeden önce öğrencilerin ihtiyaçları, içeriğin 

gereksinmeleri, gereken altyapı ve öğretmenin karşılaştığı zorluklar üzerinde 

öncelikle durulmalıdır. Örneğin; sorun öğretim üyesi eksikliği ise başka 

üniversitelerdeki öğretim üyelerince çeşitli yöntemlerle (video konferans, web 

sayfası v.b) uzaktan öğretim yapılabilir. Sorun zaman ve mekan problemi ise, sorun 
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çalışan insanların yüksek lisans, doktora ve meslek eğitimi ise web sayfası ile 

öğretim idealdir. Birden fazla öğretim yöntemi de kullanılabileceği gibi bu 

yöntemlerin bir karışımı da uygulanabilir. Her bir ortamın birbirine göre zayıf ve 

güçlü yönleri bulunmaktadır. Aşağıda bunlara ilişkin bazı açıklamalar 

bulunmaktadır. Hangi yöntem yada yöntemlerin uygulanacağı kararı tamamen 

uygulayan üniversitelere ve öğretimi hangi amaçla alacak olan  öğrencilere bağlıdır.   

Uygulanması önerilecek uzaktan eğitim modeli kursların ve kursiyerlerin 

niteliğine göre farklı ortamlarda sunulmalıdır. Bu ortamlar; uydudan dijital TV 

yayını, Internet/Intranet, etkileşimli CD-ROM, basılı materyal ve yüz yüze eğitimdir.  

Her bir ortamın birbirine göre zayıf ve güçlü yönleri bulunmaktadır. Dijital TV 

yayını, yüksek çözünürlükte video görüntüleri ve sesi iletmek için kullanılabilecek en 

ekonomik ortamdır. Video görüntüleri, kursiyerlerin motivasyonu ve konulara hızlı 

geçişi için gereklidir.  Bu ortam, kısıtlı da olsa, çift yönlü iletişime olanak 

sağlamaktadır. Dijital alıcının uzaktan kumandası yardımıyla, kullanıcının çeşitli 

testler ve anketlere anında cevap vermesi sağlanabilir.  Ayrıca kullanıcı, uzaktan 

kumandası yardımıyla dijital alıcıya gelen çeşitli yazılımları çalıştırabilmektedir. 

Diğer yandan, Internet ortamı çift yönlü iletişim ve herhangi bir zamanda (asenkron) 

ders materyaline erişimi ve öğrenci-öğretmen etkileşimini mümkün kılmaktadır. 

Internet/Intranet üzerinden içeriğin sunulması, soru bankası, test ve sınavlar, forum, 

e-posta, sohbet vb. yöntemlerle uygulanmaktadır. Dijital TV yayını üzerine sözünü 

ettiğimiz yüksek çözünürlükteki video görüntülerinin, dar, bant genişlikli Internet 

üzerinden kesintisiz gönderilmesi mümkün değildir. Internet üzerinden yüksek 

görüntü ve ses kalitesinde yayın için yüksek bant genişlikli Internet bağlantısına 

ihtiyaç vardır.  

İnteraktif audio ve video konferans, gerçek zamanlı yüz yüze etkileşim sağlar. 

Ayrıca konuk konuşmacılar için mükemmel bir etkileşim yoludur. Senkron ders 

sunumunda, canlı yayındaki etkileşimler sayesinde gerçek zamanlı iletişim öğrencide 

fazla  miktarda güdülenme sağlar. Bunun yanı sıra, dikkatler ve hedefler de 

kolaylıkla kaybolabilir. Ortamı rahatsız edici sesler oluşabilir. Sosyal içeriğinin 

olması nedeni ile sosyal tartışmaları olumsuz kılan ortamlardan sakınmak zor 

görünmektedir.  
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Bilgisayar konferansı veya elektronik posta, mesajların gönderiminde, dikkatli 

geri beslemede, diğer hedeflenmiş iletişimlerde bir ya da daha fazla sınıftaki üyelerce 

kullanılabilir. Önceden kaydedilmiş video teypler, öğretim elemanınca kullanılır ve 

görsel yönlendirilmiş içerik sağlar. 

Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde web kullanıcılarının üç boyutlu imajları 

görebilecekleri, sesleri çok sayıda kanaldan duyabilecekleri ya da ekranda gördükleri 

herhangi bir nesnenin dokusunu hissedebilecekleri beklenmektedir. Internet’e dayalı 

eğitimde web tabanlı uygulamaların getirdiği zengin içerikli ve aktif öğrenme ortamı 

(her an güncellenebilecek ders kapsamı, eğitimci ve öğrenciler arasındaki hızlı ve 

kolay iletişim, ortak çalışma ve tartışma olanakları, video konferans gibi yüz yüze 

etkileşimi olanaklı kılan teknikler, hypertext sayesinde ilgili diğer bilgilere doğrudan 

erişim vb. özelliklerin bir arada bulunması) diğer uzaktan eğitim biçimlerine nazaran 

web’e dayalı eğitimi öne çıkarmaktadır.  

Etkileşimli CD-ROM ise sıklıkla güncellenmeyen kursların sunulacağı ortam 

olarak ele alınmalıdır. CDROM larda ses, görüntü, metin, sunum ve bunların eğitim 

uzmanları tarafından uygun gördüğü oranlarda harmanından oluşmuş ders içeriği 

etkili bir şekilde sunulabilir. Ancak, hazırlanan CD-ROM çoğaltılıp, Türkiye çapında 

tüm birimlere dağıtıldıktan sonra güncellenebilmesi için CD-ROM ların yenilerinin 

çoğaltılıp dağıtılması gerekmektedir.  Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler arasında 

etkileşim ve yardımlaşma bu ortamın Internet desteği yoluyla mümkün olmaktadır.  

Eğitim amaçlı bir web sayfası dizaynı yapılırken; eğitim teknolojileri ve 

öğrenci hedef kitlesinin amaç ve ilgileri önemli olmalıdır.  Ayrıca; bu amaçla 

yapılmış web sayfalarının ses ve görüntü gibi multimedya öğeleriyle desteklenmesi 

öğrenme oranını arttırarak kaliteli ve verimli bir eğitim ve öğrencilere daha kolay 

kullanım ve sonuç alma imkanı sağlamalıdır. Böylece öğrenciler; kendi kendini test 

etme ve anında sonuç alma yetenekleri kazanacaktır. Eğer dünya çapında Web 

tabanlı eğitim metotları sağlam ilkelerle hazırlanırsa, Web üzerindeki eğitim ile 

mevcut klasik eğitim sistemleri arasındaki farklar olumlu yönde derinleşebilir. 

Günümüzde bu şekilde eğitim veren eğitim kurumları ve üniversiteler mevcuttur.  

Bir uzaktan öğretim sisteminde uzaktan öğretim platformunu kurmak ne kadar 
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önemliyse öğretimin içeriğinin hazırlanması da o kadar önemlidir.  Doğru bir 

öğretim tasarımı yapmak ve çoklu-ortam (multimedya) içerikler üretmek belli bir 

uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir.  Bu nedenle platform kurulumu sonrası, 

kursların hazırlanması ve verilmesi sırasında bu konuda sektörün uzman gruplarıyla 

birlikte çalışılması şarttır. 

Denilebilir ki, karşımızda hocanın olması, bin yıldır sürüp giden yöntem, 

gerçekten en iyisidir. Onun için karşılıklı konuşma ve tartışmanın, Internet gibi arada 

birtakım şeylerin olduğu bir ortamda değil de, direkt konuşma ve tartışmanın en 

önemli olduğu söylenebilir. Eğer bunu da eklemek istersek Internet’e dayalı asenkron 

eğitim yapıp buna bir senkron öğe de eklemek mümkün. Yani Internet aracılığı ile 

video konferans yöntemi. Burada yer ve zaman bağımlılığı var. Öğrenme tamamen 

öğretmen merkezli, yine hoca anlatıyor diğerleri dinliyor, klasik yöntemden hiçbir 

farkı yok, etkileşim olmadığı için, sınıf yöntemine göre dezavantajı var. Asenkron 

öğretimde yer ve zaman bağımlılıkları yok. Etkileşim en önemli unsur. Eğitim 

öğrenci merkezli, yani öğrenci istediği zaman dersleri izliyor. Bu nedenle öğrenci 

kendisi araştırabiliyor, Internet’te araştırmalar yapabiliyor.   

Internet’e dayalı asenkron eğitim hiçbir zaman modern üniversite 

yerleşkelerine bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Teknoloji ne kadar gelişirse 

gelişsin öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren fiziksel ortamların yerini hiçbir şey 

alamaz. Amaca göre uzaktan öğretim kullanılmalıdır. 

Yurt dışında web sitelerinden eğitim veriliyor. Aynı uygulamaların Türkiye’de 

de yaygınlaştırılması dileğimizdir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 

öğrenciler öğretmenleriyle aynı anda Internet’e bağlanıyor, hazırlanan sitede 

bilgisayar başından ödevlerini alınıyor, herkesin bir şifresi var, test sonuçlarını 

anında görebiliyor.  

Uzaktan eğitim, öğrenme ve maliyetler açısından geleneksel eğitime göre 

önemli üstünlükler sağlamaktadır. Geleneksel eğitimle karşılaştırıldığında, uzaktan 

öğretim yaklaşımı ile aynı maliyete daha fazla eğitim faydası sağlanabilir. Bununla 

ilgili “Şekil 2-1. geleneksel ders eğitiminin maliyet analizi” ve “Tablo 2-1. bir kişinin 

eğitim alamamasının kuruma yıllık maliyeti” nde bilgiler verilmişti. 
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EEkklleerr  

EEKK--11..  EEnnffoorrmmaattiikk  MMiillllii  KKoommiitteessii  GGeenneell  BBiillggiilleerr  
 

        Enformatik Milli Komitesi (EMK)  2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla 

değişik 7/m maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun  98.2.23 sayılı kararı ile 

14.12.1999 tarihinde kuruldu.  

         Komite, yükseköğretim kurumlarındaki bilişim / uzaktan eğitim alanlarında 

çalışan öğretim elemanları ve ilgili YÖK üyeleri ile diğer bazı kurumların 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitenin amaçları, yönetmelikte de belirtildiği gibi: 

“Yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan 

eğitim ve enformatik alanlarında, eğitim-öğretim olanaklarının planlanması ve 

eğitim etkinliğinin arttırılması amacıyla, üniversitelerle işbirliği içinde 

araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yüksek Öğretim Kuruluna 

önerilerde bulunmaktır. “ 

Komite, çalışmalarına Ocak 2000’de iki konuda alt kurullar oluşturarak başladı: 

· Bilişim Eğitimi 

· Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim 

        Enformatik Milli Komitesi yaklaşık ayda bir toplanmaktadır. Yukarıda 

anlatıldığı gibi Bilişim alanında üniversitelerin sorunlarına çözümler üretmeyi hedef 

alan komite, tüm bilişimcilerin görüş ve önerilerine açıktır. Bu amaçla bu sitede bir 

de FORUM oluşturulmuştur. 

 

Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği 

Amaç  

Madde 1. Enformatik Milli Komitesi’nin amacı, yükseköğretim kurumlarında 

iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, 

Eğitim-öğretim olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin arttırılması 

maksadıyla, Üniversitelerle işbirliği içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler 

yaparak Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmaktır. 

Dayanak 

Madde 2. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (b) ve (m) 

bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 
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Kuruluş ve İşleyiş 

Madde 3. Enformatik Milli Komitesi; 

a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından, Genel Kurul’ca belirlenen 2 

üye, 

b) Üniversitelerde enformatik (bilişim) alanında araştırma yapan ilgili bilim adamları 

arasından Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenen 14 üye, 

c) Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) tarafından belirlenen konu ile ilgili 

üst düzeyde yetkili 1 üye,  

d) TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından 

belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 1 üye, 

Olmak üzere toplam 18 üyeden oluşur. 

           Enformatik Milli Komitesi’nin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler 

arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nca görevlendirilir. Milli Komite’nin 

sekreteryası Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite 

Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. 

           Komite Başkan ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden 

görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik 

süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirilebilir. 

           Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun onayı ile alt komisyonlar kurabilir. 

 

Komitenin Görevleri 

Madde 4. Komitenin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

a) Yükseköğretimde enformatik (bilişim) alanında, eğitim, öğretim ve altyapı 

konusunda ilkeleri belirlemek, stratejik planlamalar yapmak ve Yükseköğretim 

Kuruluna sunmak. 

b) Üniversitelerce yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordine etmek ve 

Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
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c) Enformatik ve uzaktan eğitim alanında faaliyette bulunan yurt içi, yurt dışı kamu 

ve özel kesim kuruluşları ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve 

koordinasyon sağlamak. 

d) “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği” nin Enformatik Milli Komitesi’ne verdiği görevleri 

yerine getirmek. 

e) Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışmalar yapan yükseköğretim 

kuruluşlarına ve mensuplarına, çalışmalarında yardımcı olmak, Komite ve 

Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla projeler vermek, projeleri izlemek ve proje 

sonuçlarının ülke çapında etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak. 

f) Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışma yapan, kişi ve kuruluşların, 

Komite ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış projeler kapsamında olmak 

kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında yapacakları, toplantı, temas ve kısa süreli 

çalışmalarına destek sağlamak. 

g) Uzaktan öğretim ve enformatik kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Komitenin Toplanma Usulü 

Madde 5. Komite, Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu 

ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı’nca belirlenir. 

 

Mali Hükümler 

Madde 6. Komite’nin her yıl Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ile belirlenen 

bütçesi Enformatik Milli Komitesi ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde 

Yükseköğretim Kurulu’nun tabi olduğu usul ve esaslara göre kullanılır. Komite 

tarafından kurulacak alt komisyon faaliyetleri için gerekli harcamalar, Komiteye 

ayrılan bütçeden karşılanır.  

 

Yürütme 

Madde 7. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girir. 
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Yürürlük 

Madde 8. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.  

 

Açıklamalar: 

1. Birim Kodlarında birlik sağlanması için ÖSYM'nin yayımladığı Yükseköğretim 

Program Kodu esas alınacaktır. 

2. Öğrenci sayısının mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın belirlenmesi gerekir. 

Aksi taktirde uygulamada sorunlar yaşanabilir. 

3. Dersin kredisi, sunucu tarafından belirlenecek ve ilgililer tarafından 

onaylanacaktır. Ancak, istemci üniversitenin bu dersin kaç kredilik olmasını 

istediğine ilişkin bir bilginin bu talep formunda yer alması gerekmektedir. 

4. Ders, bir üniversitede veya bölümde seçimlik bir başkasında zorunlu olabilir. 

Ancak dersin seçimlik olması halinde; kaydolacak tahmini öğrenci sayısının gerçeğe 

yakın olması, sunucu üniversite açısından büyük önem taşır. 

5. Dersler genellikle dönemlik olacaktır. Gerekiyorsa yıllık veya iki dönemlik dersler 

de açılabilir. 

6. Dersin verilmesi planlanan öğrenim yılı ve dönemi 2000-2001 Güz, Bahar veya 

Yaz Okulu biçiminde belirtilmelidir. 

7. Dersin içeriği, bir katalogda yer alacak detayda olmalıdır. İstemci üniversite bu 

alanı  doldurmakla beraber, eğer gerekiyorsa bir ek sayfada, daha detaylı açıklama 

yapabilir. 

8. Dersi alacak üniversitenin, Ulaknet'e hangi hızla bağlı olduğu, bu öğrencilere 

tahsis edilecek bilgisayar veya gerektiğinde diğer ekipmanın sayısı ve özellikleri, 

öğrencilerin zaman uyumlu (Senkron) çalışmaları için bu ekipmanın belli saat ve 

günlerde bu öğrencilere tahsis edilebilirliği , kiralık hattı ve/veya ISDN bağlantısı 

olup olmadığı ya da, radyolink terminalinin bulunup bulunmadığı gibi konular 

açıklanmalıdır. 

9. Derste beklenen eğitsel özellikler kısmı, genel olarak tüm derslerde olması 

gereken özellikleri değil, bu derse özgü olan özellikleri kapsamalı, eğer böyle bir 

durum yoksa bu kısım boş bırakılmalıdır. 
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10.Dersi bir başka üniversiteden almanın gerekçesi kısaca özetlenmeli ve varsa bu 

dersten klasik eğitim yöntemlerine göre beklenen farklılık belirtilmelidir. 

11.İstemci üniversitenin talebi eğer hazır bir ders varsa hemen karşılanacaktır. 

Eğer uygun bir ders yoksa geliştirilmek üzere değerlendirilip, istemci üniversiteye en 

kısa zamanda hangi dönemde hazır olabileceği konusunda bilgi verilecektir. 

 

Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği  

Amaç 

Madde 1- Üniversiterarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön 

lisans, lisans ve yüksek lisans eğitiminin amaçları: 

a) Üniversitelerin eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak 

üniversiteler arasında akademik yardımlaşmayı kolaylaştırmak, 

b) Bilgi ve İletişim teknolojilerinin sağlandığı etkileşimli ortam, çoklu ortam 

olanakları ve sınırsız bilgiye ulaşabilme özellikleri sayesinde eğitimin etkinliğinin 

arttırılması, 

c) Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaygınlaştırmak ve verimini arttırmaktır. 

 

Kapsam 

Madde 2- İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim, 

yükseköğretim kurumlarında yürütülen programlarla ilgili olarak açılan dersler 

arasından seçilen ve bir bölümü veya tümü bu tür yöntemlerle verilen dersleri ya da 

derslerin oluşturduğu ön lisans, lisans ve yüksek lisans diploma programlarını 

kapsar. Bu dersler/ programlar internet, diğer veri iletişim ağları veya radyo 

bağlantılı olarak verilir. Bu tür eğitimde video kaset, CD Ses/ Video kaset, CD, kitap 

gibi eğitim gereçleri ile telefon, televizyon ve posta gibi iletişim araçları da 

kullanılabilir. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yasa’nın 7. Maddesinnin (a), (c) ve 12. 

Maddesinin (c), (d), (f), (h) bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 
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Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan “Sunucu” (veya “Verici” ), dersi veren 

üniversite, “İstemci” (veya “Alıcı” ) dersi alan üniversite anlamında kullanılmıştır. 

 

Derslerin ve Programların Belirlenmesi ve Kredilendirilmesi 

Madde 5- Derslerin ve programların belirlenmesi ve kredilendirilmesi aşağıdaki 

şekilde yapılır: 

a) Yükseköğretim Kurulu, sunucu ve istemci üniversitelerden gelen öneriler 

doğrultusunda öncelikle hangi alanlarda ve konularda ders ve program açmaya 

ihtiyaç olduğunu belirler. Belirlenen program ve derslerin hazırlamak isteyen 

sunucular önerilerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “İletişim ve Bilgi 

Teknolojilerine Dayalı Ders Hazırlama İlkeleri” ne göre projelendirerek 

Yükseköğretim Kurulu’na başvururlar. Bu başvuruda verilecek derslerin geniş 

içeriği, kredisi, programı, uygulamaya ilişkin özellikleri, kullanılacak kaynaklar, 

akademik takvim ve varsa çoklu ortam uygulamaları, video çekimleri, özel 

yazılımlar ve benzeri için istenen maddi destek belirtilir, örnek bir bölüm sunulur. 

Proje bütçesindeki tutar, proje desteklendiği taktirde, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından ödenir. 

b) Hazırlanmış olan dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından öngörülen biçimde 

incelenerek bu derslerin tasarımı “İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders 

Hazırlama İlkeleri” ne uygunluğuna göre kredilendirilir. Kredilendirilen derslere (A) 

ve (B) ya da (C) notlarından biri verilir. Bu not, ders niteliği, niceliği, düzeni, 

etkileşimli örnek ve soruların kullanımı ve ayrıca öğrenmenin denetlenmesine 

yönelik öğelerin etkinliğiyle ilgilidir. (A) OLAĞANÜSTÜ, (B) PEKİYİ, (C) ise İYİ 

anlamındadır. 

c) Kredilendirilen dersler, sunucu üniversite tarafından kredilendirmeyi izleyen en 

çok iki dönem içerisinde açılmak zorundadır. Bu dersler Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tüm üniversitelere duyurulur. Sunucu, Yükseköğretim Kurulu’ndan destek 

alarak hazırladığı dersleri, yine Yükseköğretim Kurulu’nda belirlenecek en az sayıda 

eğitim-öğretim dönemi için açmakla yükümlüdür. 
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d) İstemci üniversiteler akademik takvimlerini, sunucu üniversitenin akademik 

takvimine göre düzenler. 

e) Bu Yönetmeliğin 5. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bendlerini Yükseköğretim 

Kurulu adına Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulmuş bulunan Enformatik Milli 

Komitesi yürütür. 

f) İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans diploma 

programları açmak isteyen üniversiteler Yükseköğretim Kurulu’na başvururlar. 

Yükseköğretim Kurulu var olan yönetmelikler çerçevesinde ve buna ek olarak 

açılacak derslerin yukarıda (a) bendinde sözü edilen ilkelere uygunluğunu gözden 

geçirerek programı onaylar. 

g) Üniversiteler, bu Yönetmelik kapsamında salt öğrencilerine sunmak üzere 

yapacakları ders tasarımları ve bu tasarımlara dayanarak ders açma için ya da var 

olan dersleri değiştirme veya kapama için Yükseköğretim Kurulu’nun iznini almakla 

yükümlüdürler. 

 

Öğretim Dili  

Madde 6- Yönetmelik çerçevesinde yürütülen derslerde eğitim dili Türkçe ‘dir. 

Ancak, istemci ve sunucu üniversitenin kendi eğitim dilleri çerçevesinde ve karşılıklı 

anlaşmalarıyla eğitim dili bir yabancı dil de olabilir. Ön lisans, lisans veya yüksek 

lisans programlarında sunucunun eğitim dili kullanılır. 

 

İstemci ve Sunucu Üniversitelerin Belirlenmesi 

Madde 7- Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikle gereksinim belirlenip, her 

akademik yıl/yarıyıl başında duyurulan alan ve/veya konularda ders hazırlamak 

isteyen sunucu üniversiteler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvururlar. 

Ayrıca istemci üniversiteler de duyurulan konular çerçevesinde Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’na ders açılması isteğinde bulunabilirler. 

 

Öğrenci Kabulü, Kayıt, Sınav ve Ders Geçme Yöntemleri 

Madde 8- Öğrenci kabulü, kayıt, sınav ve ders geçme yöntemleri asağıdaki şekilde 

belirlenir: 

a) Bir üniversitenin, bu yönetmelik çerçevesinde açtığı derslere diğer bir 
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üniversitenin istekte bulunması Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla gerçekleşir. 

İstemci, istenen derslerin her birinin hedef öğrenci kitlesini ve öğrenci sayılarını 

Yükseköğretim Kurulu’na bildirir. Sunucu, her isteği o eğitim- öğretim dönemi 

içerisinde olanakları çerçevesinde karşılayıp karşılamamakta ve takvim belirlemekte, 

istemci ise verilen dersin kendi programında yer alan hangi dersin ya da derslerin 

yerine geçeceğine karar vermekte özgürdür. İstemci ve sunucu üniversiteler 

arasındaki eşleştirmeyi Yükseköğretim Kurulu yapar. 

b) Bu maddenin (a) bendine göre istemci üniversite tarafından belirlenen öğrenci ön 

kayıt listeleri sunucu üniversiye gönderilir ve sunucu tarafından son kayıtları yapılır. 

Dersin sonunda, sunucu üniversite rektörlüğünce istemci üniversitenin rektörlüğüne 

“Not Bildirim Formu “ gönderilir. 

c) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olup, bağlı oldukları programdan bağımsız 

olarak, belli bir konuda kendi isteğiyle bilgi edinmek veya bilgisini arttırmak 

isteyenler, sunucunun koşullarıyla “Özel Öğrenci” olarak dersi alırlar ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen öğrenci sayılarını etkilemezler. 

d) Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim diploma programlarına öğrenci kabulü diğer programlardaki gibi 

gerçekleşir. 

e) Bu tür programlara veya derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere erişminin 

izlenerek değerlendirilmesi dersleri yürüten öğretim üyesinin takdirine kalmıştır. 

Ders izleme değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı öğrenciye önceden duyurulmalıdır. 

f) Bu yönetmelik kapsamında verilen tüm derslerin İnternet yörelerinin sunucu 

üniversite bünyesinde yer alması gereklidir. Bu yörede elektronik posta, elektronik 

forum gibi araçlarla öğretim elemanı ve öğrenci etkileşiminin sağlanmasından ve 

yürütülmesinden dersin öğretim üyesi sorumludur. 

g) Derslere ilişkin ödevler İnternet üzerinden verilir ve yanıtları İnternet üzerinden 

toplanıp sonuçlar öğrencilere bildirilir. Arasınav türünde olan sınavlar (Eve Götür 

Sınavı, Kısa Sınav vb.) ilke olarak İnternet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. 

Ancak, ders geçme notunun ön lisans ve lisans programlarında % 80’i , yükseklisans 

programlarında ise %50'sinin gözetim altında yapılan sınavlardan oluşması 

gerekmektedir. Gözetim altında yapılan yükseklisans sınavlarında en az %70 başarı 

sağlanmalıdır. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır. Gözetim altında 
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yapılacak sınavlarda istemci üniversite, sunucu üniversite tarafından gönderilen 

sınavı düzenlemek ve yaptırmaktan sorumludur. Sınav sonuçları en geç üç hafta 

içinde İnternet üzerinden öğrenciye duyurulur.  

h) Üniversitelerarası iletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim 

yönetmeliği çerçevesinde ders alan öğrencilerin başarı durumları, dersi veren öğretim 

üyesi tarafından sunucu üniversitenin ilgili yönetmelikleri kapsamında belirlenir. 

İstemci Üniversite ise, bu sonuçları kendi yönetmelikleri çerçevesinde yorumlayıp 

değerlendirmekte özgürdür.  

i) İstemci üniversite tarafından alınacak derslerin koordinasyonu için en az bir 

öğretim elemanı görevlendirilir.  

 

Mali Hükümler 

Madde 9- Üniversitelerarası iletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

yükseköğretim ücretlidir. Üniversitelerin kendi bünyelerinde açacakları uzaktan 

yükseköğretim diplama programlarına kayıtlı öğrenciler için “ikinci öğretim “ 

programlarının ödeme koşulları geçerlidir. Üniversiteler arasındaki ders 

alışverişlerinde ise , öğretim üye ve yardımcıları ile katkısı olanlara ödenecek telif 

ücreti ve öğretim üyelerine ödenecek ders ücretleri, sunucu üniversite tarafından 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan proje önerisinde bir takvime bağlı 

olarak ayrıntılarıyla belirtilir. Dersin yinelenerek verilmesi durumunda proje 

sahiplerine ödenecek telif ücreti proje önerisinde ayrıca belirtilecektir. Üniversiteler 

kendi bünyelerinde konuya ilişkin esasları saptamakla yükümlüdürler. 

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programlarından Alınacak Dersler 

Madde 10- Bir üniversitede yürütülmekte olan ön lisans ve lisans programlarındaki 

derslerin bir kısmı Anadolu Üniversitesi’nce yürütülen açıköğretim programlarında 

verilen dersler arasından da alınabilir. Bu uygulamaya ilişkin olarak ilgili üniversite 

ile Anadolu Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek esaslara 

göre protokol yapılır. İlgili üniversitece Anadolu Üniversitesine bu amaçla yapılacak 

ödemeler protokolde belirtilir. 
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Yurtdışındaki Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Dersler 

Madde 11- İleri İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak eğitim yapan ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri tanınan kurum ve kuruluşlar ile 

yurtiçindeki üniversiteler arasında bu amaçla işbirliği yapılabilir. Bu tür işbirliğini 

kapsayan protokol ve anlaşmalar Yükseköğretim Kurulu’nun onayi ile yürürlüğe 

girer. 

Uygulanacak Hükümler 

Madde 12- Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim’le 

igili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Herhangi bir konuda anlaşmazlık doğması 

durumunda Yükseköğretim Kurulu kararı ile anlaşmazlık giderilir. 

Yürütme 

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

Yürürlük 

Madde 14- Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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EEKK--22..  UUzzaakkttaann  YYüükksseekkööğğrreettiimm  UUyygguullaammaa  SSüürreeccii  
 

         14 Aralık 1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde, 2000-2001 öğretim yılı ikinci yarıyılından 

itibaren uzaktan yükseköğretim uygulamalarına başlanacaktır. Uzaktan 

yükseköğretim uygulamaları, 1 Mart 2000 tarih ve 23980 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde 

faaliyet gösteren Enformatik Milli Komitesi (EMK) tarafından yürütülmektedir. 

Uzaktan yükseköğretim uygulamaları, ilk aşamada aşağıda sunulan süreç ve takvime 

göre gerçekleştirilecektir.  

[1] Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde ders almak isteyen istemci 

üniversiteler, İstemci Üniversite Talep Formu'nu doldurarak Yükseköğretim 

Kurulu'na başvurur. 

[2] Enformatik Milli Komitesi, istemci üniversitelerden gelen öneriler 

doğrultusunda öncelikle hangi alanlarda ve konularda ders ve program açmaya 

ihtiyaç olduğunu belirler. 

[3] Yukarıda belirlenen ya da bunun dışındaki program ve dersleri hazırlamak 

isteyen sunucu üniversiteler, önerilerini İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı 

Ders Hazırlama İlkeleri'ne göre projelendirerek Yükseköğretim Kurulu'na 

başvurur. (Sunucu Üniversite Öneri Formu). Bu başvuruda verilecek derslerin 

geniş içeriği, kredisi, programı, uygulamaya ilişkin özellikleri, kullanılacak 

kaynaklar, akademik takvim ve varsa çoklu ortam uygulamaları, video çekimleri, 

özel yazılımlar ve benzeri için istenen maddi destek belirtilir [Üniversitelerarası 

İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği, 

Madde 9], örnek bir bölüm sunulur. 

[4] Sunulan proje, Enformatik Milli Komitesi tarafından incelenir ve 

değerlendirme sonuçları ilgili sunucu üniversitelere bildirilir. 
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[5] Proje önerileri kabul edilen sunucu üniversiteler, projelerini tamamlayarak 

Yükseköğretim Kurulu'na gönderirler. 

[6] Gönderilen projeler İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders Hazırlama 

İlkeleri'ne uygunluğuna göre kredilendirilir. Kredilendirilen derslere (A) ve (B) 

ya da (C) notlarından biri verilir. Bu not, ders niteliği, niceliği, düzeni, etkileşimli 

örnek ve soruların kullanımı ve ayrıca öğrenmenin denetlenmesine yönelik 

öğelerin etkinliğinin EMK tarafından konunun uzmanlarını da içeren alt 

komisyonlarca takdir edilmesiyle oluşturulur. 

[7] Kredilendirilen dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından tüm üniversitelere 

duyurulur. Daha önce talepte bulunmayan üniversiteler, istemci üniversite olarak 

Yükseköğretim Kurulu'na başvurarak kredilendirilen dersleri talep edebilir. Bu 

talep, sunucu üniversitenin olanaklarına göre değerlendirilir. 

[8] Kredilendirilen dersler, sunucu üniversite tarafından kredilendirmeyi izleyen 

en çok iki dönem içerisinde açılmak zorundadır. Sunucu, Yükseköğretim 

Kurulu'ndan destek alarak hazırladığı dersleri, yine Enformatik Milli 

Komitesi'nce belirlenecek en az sayıda eğitim-öğretim dönemi için açmakla 

yükümlüdür 
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2000/2001 Ders Yılı Uzaktan Yükseköğretim Uygulama Takvimi 

15 Mayıs 2000 [1] İstemci üniversitelerin, İstemci Üniversite Talep Formu'nu doldurarak 

Yükseköğretim Kurulu'na başvurusu için son gün. 

12 Haziran 2000 [2] İstemci üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda öncelikle hangi 

alanlarda ve konularda ders ve program açılmasına ihtiyaç olduğunun 

belirlenmesi ve ilgili üniversitelere duyurulması. 

31 Temmuz 2000 [3] Belirlenen program ve dersleri veya bunların dışındaki dersleri hazırlamak 

isteyen sunucu üniversitelerin, önerilerini İletişim ve Bilgi Teknolojilerine 

Dayalı Ders Hazırlama İlkeleri'ne göre projelendirerek Yükseköğretim 

Kurulu'na başvurusu için son gün. 

31 Ağustos 2000 [4] Sunulan projeye ilişkin değerlendirme sonuçlarının ilgili sunucu 

üniversitelere bildirilmesi. 

30 Kasım 2000 [5] Proje önerileri kabul edilen sunucu üniversitelerin, projelerini 

tamamlayarak Yükseköğretim Kurulu'na göndermeleri için son gün. 

5 Ocak 2001  [6] Gönderilen projelerin İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders 

Hazırlama İlkeleri'ne uygunluğuna göre kredilendirilmesi ve tüm 

üniversitelere duyurulması. 

15 Ocak 2001 [7] Daha önce talepte bulunmayan istemci üniversitelerin talep başvurusu için 

son gün. (Bu talep kontenjan kalması durumunda karşılanacaktır) 

2001/ 2. Yarıyıl [8] Uzaktan yükseköğretime başlanması. 
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EEKK--33  ..  İİsstteemmccii  ÜÜnniivveerrssiittee  TTaalleepplleerrii    
TABLO 1 
 
BU TABLO, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN GELEN İSTEMCİ 

TALEPLERİNİ, ÖĞRENCİ SAYILARINI VE SİSTEM OLANAKLARINI 

İÇERMEKTEDİR. TABLO, GELEN TALEPLERDEN AŞAĞIDA TANIMLANAN 

DERSLER DIŞINDAKİLERİN TÜMÜNÜ KAPSAMAKTADIR.  

 EL BECERİSİ GEREKTİRENLER  

 ÖĞRENCİ SAYILARI 50'NİN ALTINDA OLANLAR (AYNI YA DA ÇOK 

BENZER İÇERİKTE ÜNİVERSİTELER ARASI TOPLAM ÜZERİNDEN)  

Üniversite Fakülte Bölüm Ders adı Dersin 

Kredi 

Öğr

enci 

Sayı

sı 

Sistem 

Olanakları 

Afyon Kocatepe Ünv. Afyon M.Y.O. Pazarlama İktisat I 3 93 25 Öğr. Bilg. 

256 kbit/sn Bağ. 

Afyon Kocatepe Ünv. Afyon M.Y.O. Pazarlama İktisat II 3 90 25 Öğr. Bilg. 

256 kbit/sn Bağ. 

Afyon Kocatepe Ünv. ikt. id. Bil. Fak. İşletme Böl. İstatistik I 3 80 31 Öğr. Bilg. 

128 kbit/sn Bağ. 

Afyon Kocatepe Ünv. ikt. id. Bil. Fak. İşletme Böl. İstatistik II 3 80 31 Öğr. Bilg. 

128 kbit/sn Bağ. 

Afyon Kocatepe Ünv. Afyon M.Y.O. Pazarlama Matematik 3 90 25 Öğr. Bilg. 

256 kbit/sn Bağ. 

Afyon Kocatepe Ünv. ikt. id. Bil. Fak. İşletme Böl. Matematik 3 84 31 Öğr. Bilg. 

128 kbit/sn Bağ. 

Akdeniz Ünv. Teknik Bil. M.Y.O. Makina 

Programı 
Bilgisayar Destekli 

Üretim 5 60 30 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 

Akdeniz Ünv. Teknik Bil. M.Y.O. İnşaat 

Programı 
Büro ve Şantiye 

Organizasyonu 2 30 30 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 

Akdeniz Ünv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Depreme Dayanıklı 

Yapı Tasarımı 3 10 Belirtilmemistir 

Akdeniz Ünv. Teknik Bil. M.Y.O. Haberleşme 

Teknolojisi 

Gelişen 

Haberleşme 

Teknolojileri 
2 30 30 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 

Akdeniz Ünv. Teknik Bil. M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. Microcontroller 4 30 30 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 

Akdeniz Ünv. Fen Edb. Fak. 

Eskiçağ 

Dilleri ve 

Kültürleri 

Böl. 

Numismatils 2 50 Belirtilmemistir 

Akdeniz Ünv. Teknik Bil. M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Ölçme Bilgisi 6 60 30 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 
Akdeniz Ünv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Yapı Dinamiği 3 10 Belirtilmemistir 

Atatürk Ünv. Müh. Fak. Kimya Müh. 

Böl. 
BioKimyasal 

Reaksiyon Müh. 2 50 Belirtilmemistir 

Atatürk Ünv. Eczacılık  
Eczacılık 

Meslek 

Bilm. 
Farmakognozi I 2 30 14 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 

Atatürk Ünv. Eczacılık  
Eczacılık 

Meslek 

Bilm. 
Farmakognozi II 2 30 14 Öğr. Bilg. 

1Mbit/sn Bağ. 

Atatürk Ünv. Müh. Fak. Kimya Müh. 

Böl. Polimer Teknolojisi 2 50 Belirtilmemistir 

Atatürk Ünv. İletişim Bilm. Fak. Rad.Telev.S

in. 
Radyo Program 

Yapımı I 3 43 20 Öğr. Bilg. 

512kbit/sn Bağ. 
Atatürk Ünv. İletişim Bilm. Fak. Rad.Telev.S Radyo Program 3 43 20 Öğr. Bilg. 
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in. Yapımı II 512kbit/sn Bağ. 

Atatürk Ünv. İletişim Bilm. Fak. Rad.Telev.S

in. 

Radyo ve TV 

Haber Yazma 

Teknikleri 
3 43 20 Öğr. Bilg. 

512kbit/sn Bağ. 

Atatürk Ünv. İletişim Bilm. Fak. Rad.Telev.S

in. 
Radyo-TV Program 

Türleri 3 43 20 Öğr. Bilg. 

512kbit/sn Bağ. 

Atatürk Ünv. Müh. Fak. Makine 

Müh. Böl. Termodinamik 3 10 1Mbit/s Bağ. 

Atatürk Ünv. İletişim Bilm. Fak. Rad.Telev.S

in. 
TV Program 

Yapımı I 4 43 20 Öğr. Bilg. 

512kbit/sn Bağ. 

Atatürk Ünv. İletişim Bilm. Fak. Rad.Telev.S

in. 
TV Program 

Yapımı II 4 43 20 Öğr. Bilg. 

512kbit/sn Bağ. 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Ünv. Eğitim Fak. 

Bilgisayar 

ve Öğretim 

Teknolojiler

i Eğitimi 

Bilgisayar Ağları 

ve İletişim 4 32 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

64kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Ünv. Eğitim Fak. 

Bilgisayar 

ve Öğretim 

Teknolojiler

i 

Eğitimi(İÖ) 

Bilgisayar Ağları 

ve İletişim 4 32 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

64kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Ünv. Müh. Mim. Bilgisayar 

Müh. 
Bilgisayar Ağları 

ve İletişim 5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

64kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Ünv. MYO 
Bilgisayar 

Programcılı

ğı 

Bilgisayar Ağları 

ve İletişim 5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

64kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Ünv. MYO 
Bilgisayar 

Programcılı

ğı 

Bilgisayar 

Programlama 

I(Pascal) 
5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

64kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Böl. 
Bilgisayar 

Programlama 

II(Pascal) 
5 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

64kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Erciyes Ünv. Müh. Endüstri 

Müh. Sistem Analizi 2 30 Belirtilmemistir 

Erciyes Ünv. Müh. Fak. Endüstri 

Müh. Böl. Sistem Analizi 2 30 Belirtilmemistir 

Erciyes Ünv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Yapı Dinamiği 2 32 Belirtilmemistir 

Erciyes Ünv. Müh. İnşaat Müh. Yapı Dinamiği 2 32 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi 2 554 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi 2 554 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Besni M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi 2 40 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Gaziantep Ünv. Besni M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi 2 40 Bilg. Lab.'I 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi I 2 554 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi II 2 554 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. 

Sosyal 

Bilgiler 

Öğrt. 
Felsefeye Giriş 2 30 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 
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Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. 

Sosyal 

Bilgiler 

Öğrt. 
Felsefeye Giriş  2 30 30 Öğr. Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Fen Bilg. Öğr. II 3 40 30 Öğr. Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Fen Bilgisi Öğrt. II 3 40 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Genel Bioloji II 4 40 30 Öğr. Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Genel Biyoloji II 4 40 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. H.B. ve Sos. B. Öğ. 3 40 30 Öğr. Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. 
Hayat Bilgisi ve 

Sosyal Bilgiler 

Öğrt. 
3 40 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce 3 991 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce 3 991 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce 3 403 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce 3 403 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Besni M.Y.O. Ortak Ders İngilizce 3 120 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 
Gaziantep Ünv. Besni M.Y.O. Ortak Ders İngilizce 3 120 Bilg. Lab.'I 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce I(1.sınıf) 3 991 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce I(2.sınıf) 3 403 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce II(2.sınıf) 3 991 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders İngilizce II(2.sınıf) 3 403 Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Matematik Öğr.II 3 40 30 Öğr. Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Matematik Öğrt. II 3 40 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. 

Sosyal 

Bilgiler 

Öğrt. 

Orta Çağ T. ve 

Uyg. 4 30 30 Öğr. Bilg. 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. 

Sosyal 

Bilgiler 

Öğrt. 

Orta Çağ Tarihi ve 

Uygarlığı 4 30 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 

Gaziantep Ünv. Besni M.Y.O. Ortak Ders Türk Dili 2 80 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Türk Dili I 2 114

6 
Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Türk Dili II 2 114

6 
Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Türkçe Öğretimi 2 144

6 
Radyo 

Televizyon 

Gaziantep Ünv. Gaziantep M.Y.O. Ortak Ders Türkçe Öğretimi 2 144

6 
Radyo 

Televizyon 
Gaziantep Ünv. Besni M.Y.O. Ortak Ders Türkçe Öğretimi 2 80 Bilg. Lab.'I 

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim 

Fak. Sınıf Öğrt. Türkçe Öğretimi 3 40 Internet Bağ.lı 

43 Bilg. 
Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim Sınıf Öğrt. Türkçe Öğrt. 3 40 30 Öğr. Bilg. 
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Fak. 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Akışkan Mekaniği 

I 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Akışkan Mekaniği 

II 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. 
Atıksuların 

Arıtılması 4 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. 

Çevre 

Kaynaklarının 

Planlanması 
2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. Çevre Kimyası I 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. Çevre Kimyası II 4 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. İnşaat Müh. 

Böl. 
Depreme Dayanıklı 

Yapılar 3 40 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Matematik Differansiyel 

Geometri 4 65 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. İnşaat Müh. 

Böl. Dinamik 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Elektromagnetik 

Teori 5 60 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Fizikte Kısmi 

Türevli Denklemler 4 60 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. 
Hava Kirlenmesi 

ve Kontrolu 4 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. İmalat Yöntemleri I 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
İmalat Yöntemleri 

II 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik İstatistik Fizik 4 60 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. Katı Atıklar 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Kuantum Mekaniği 

I 5 75 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Kuantum Mekaniği 

II 5 75 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. Makina Dinamiği 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Makina Elemanları 

I 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Makina Elemanları 

II 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. Malzeme 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Mekanik 

Titreşimler 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Mekanizma 

Tekniği 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Nükleer Fizik 5 60 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. Otomatik Kontrol 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Matematik Soyut Cebir I 4 70 Belirtilmemistir 
Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Matematik Soyut Cebir II 4 70 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. Su Kalite Kontrolu 3 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Çevre Müh. 

Böl. Su Tasfiyesi 4 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Temel Tanecikler 5 60 Belirtilmemistir 
Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Teorik Mekanik I 4 70 Belirtilmemistir 
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Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Teorik Mekanik II 4 60 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. Transport Tekniği 2 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. İnşaat Müh. 

Böl. Yapı Dinamiği 3 15 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Yüksek Matematik 

I 4 50 Belirtilmemistir 

Harran Ünv. Müh. Fak. Makina 

Müh. Böl. 
Yüksek Matematik 

II 4 50 Belirtilmemistir 

İnönü Ünv. Müh. Fak. Kimya Müh. 

Böl. 
Atatürk İlkeleri ve 

İnkilap Tarihi 2 40 
20-40 Bilg. Öğr. 

512KB Bağ. 

Olanağı 

İnönü Ünv. Müh. Fak. Kimya Müh. 

Böl. 
Atatürk İlkeleri ve 

İnkilap Tarihi II 2 40 
20-40 Bilg. Öğr. 

512KB Bağ. 

Olanağı 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Müh. Mim. Fak. Elektrik-

Elektronik 
Bilgisayar 

Donanımı 2 25 30 Öğr. Bilg. 

256kbit/sn Bağ. 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Müh. Mim. Fak. Tekstil Endüstriyel 

Hidrolik Pnomatik 3 25 30 Öğr. Bilg. 

256kbit/sn Bağ. 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Sağlık M.Y.O. Ebelik 

Hemşirelik Farmakoloji 2 60 25 Öğr. Bilg. 

256kbit/sn Bağ. 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Sağlık M.Y.O. Ebelik 

Hemşirelik Fizyoloji 2 60 25 Öğr. Bilg. 

256kbit/sn Bağ. 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Müh. Mim. Elektrik - 

Elektronik 
Bilgisayar 

Donanımı 2 25 

256 Kbps 

Ulaknet Bağ.sı; 

33600 leased 

line 30 adet 

makina 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Müh. Mim. Tekstil Endüstriyel 

Hidropnömatik 3 25 

256 Kbps 

Ulaknet Bağ.sı; 

33600 leased 

line 30 adet 

makina 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Sağlık M.Y.O. Ebelik 

Hemşirelik Farmakoloji 2 60 
256kBPS 

Ulaknet; 20 adet 

makina 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ünv. Sağlık M.Y.O. Ebelik 

Hemşirelik Fizyoloji 2 60 
256kBPS 

Ulaknet; 20 adet 

makina 

Karadeniz Teknik 

Ünv. 
Sürmene Deniz 

Bilm. Fak. 
Gemi İnsaatı 

Müh. Böl. Gemi Elemanları 4 63 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Karadeniz Teknik 

Ünv. Fatih Eğitim Fak. 

Bilgisayar 

ve Öğretim 

Teknolojiler

i Eğitim 

Böl. 

İnternet ortamında 

Yazarlık 

Uygulaması Dilleri 
3 40 

0001Eğitim yılı 

basında ulaknet 

Bağ.sı 

sağlanacak 

Karadeniz Teknik 

Ünv. Fatih Eğitim Fak. 

Bilgisayar 

ve Öğretim 

Teknolojiler

i Eğitim 

Böl. 

Uzaktan Eğitimin 

Temelleri 3 40 

0001Eğitim yılı 

basında ulaknet 

Bağ.sı 

sağlanacak 

Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak. Kamu 

Hukuku 
Ceza Hukuku 

Genel Hükümler 4 50 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak. Kamu 

Hukuku Ceza Özel Hukuku 3 50 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak. Kamu 

Hukuku Ceza Usul Hukuku 3 50 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 
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Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak. Özel Hukuk İcra ve İflas 

Hukuku 3 50 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak. Özel Hukuk Medeni Usul 

Hukuku 4 50 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Kocaeli Ünv. İletişim Fak. Ortak Ders İstatistik 4 50 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Kocaeli Ünv. İletişim Fak. Rad.Telev.S

in. 
Televizyon 

Programcılığı 3 30 
Sistem olanakları 

tam olarak 

belirtilmemiş! 

Muğla Ünv.  Fen Edb. Fak. Fizik Elektromagnetik 

Teori 3 - Belirtilmemistir 

Muğla Ünv.  Milas M.Y.O. Restorasyon Türk Sanat Tarihi 

ve Mimarlığı 3 30 15 Öğr. Bilg. 

19.6kbit/sn Bağ. 

Muğla Ünv.  Milas M.Y.O. Halıcılık Türk Sanat Tarihi 

II 2 40 15 Öğr. Bilg. 

19.6kbit/sn Bağ. 

Muğla Ünv.  Milas M.Y.O. Halıcılık Türk Sanat Tarihi I 2 40 15 Öğr. Bilg. 

19.6kbit/sn Bağ. 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Ağ Ölçmeleri 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Alet Bilgisi I 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Alet Bilgisi II 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Alternatif Akım 

Devre Analizi 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Alternatif Akım 

Devre Analizi 4 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Alternatif Akım 

Devre Analizi 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Alternatif Akım 

Devre Analizi 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. 
Alternatif Akım 

Devre Analizi 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı Analog Elektronik 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Analog Elektronik 

I 4 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 
Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel Analog Elektronik 4 30 Altyapı çal. 
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Elektronik I devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Analog Elektronik 

I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. 
Analog Elektronik 

I 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Analog Elektronik 

II 4 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Analog Elektronik 

II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Analog Elektronik 

II 4 24 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. 
Analog Elektronik 

II 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Arazi 

Tapulaştırması 2 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi 2 940 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi 2 800 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Atatürk İlkeleri ve 

İnkılapları Tarihi I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Atatürk İlkeleri ve 

İnkılapları Tarihi II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
İklimlendir

me ve 

Soğutma 

Atelye İşlemleri 

Gereçleri ve 

Güvenlik 
6 25 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
Atelye İşlemleri ve 

Gereçleri 5 98 
Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 
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Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Atelye İşlemleri ve 

Gereçleri 5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Atelye Org. ve İşl. 3 75 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı 
Atelye uyg. Ve 

Proje Çal. 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Benzin ve Dizel 

Motorlar - 58 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Bilgisayar 

Kullanımı I 2 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Bilgisayar 

Kullanımı I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Bilgisayar 

Kullanımı I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
Teknik 

Programlar 

Böl. 

Bilgisayar 

Kullanımı I 

(DOS+WIN) 
4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Bilgisayar 

Kullanımı II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Bilgisayar 

Kullanımı II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Bilgisayar 

Uyglamaları I 

(CAD)  
2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Bilgisayar 

Uygulamaları I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 

Bilgisayar 

Uygulamaları I 

(CAD) 
2 94 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
Teknik 

Programlar 

Böl. 

Bilgisayar 

Uygulamaları I 

(CAD)  
2 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 

Bilgisayar 

Uygulamaları I 

(Meslek Uyg.) 
2 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 
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Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Bilgisayar 

Uygulamaları II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Bilgisayar 

Uygulamaları II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Bilgisayar 

Uygulamaları II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Bilgisayar 

Uygulamaları II 

(CAD)  
2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Bilgisayar 

Uygulamaları II (S. 

Sheet) 
2 28 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
Teknik 

Programlar 

Böl. 

Bilgisayar 

Uygulamaları II (S. 

Sheet) 
2 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı 
Büro ve Şantiye 

Organizasyonu 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Çevre İlişkileri 2 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Çevre İlişkileri 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Çevre İlişkileri 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı 
Dağıtım Tes. Ve 

Plan. 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Dengeleme Hesabı 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Dijital Elektronik 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Dijital Elektronik 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Dijital Elektronik I 4 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Haberleşme 

Teknolojisi Dijital Elektronik I 4 32 Altyapı çal. 

devam ediyor. 
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56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Dijital Elektronik II 4 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Dijital Elektronik II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Dijital Elektronik II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı 
Doğru Akım Devre 

Analizi 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Doğru Akım Devre 

Analizi 4 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Doğru Akım Devre 

Analizi 4 32 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Doğru Akım Devre 

Analizi 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. 
Doğru Akım Devre 

Analizi 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Döküm Metalurjisi 

I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Döküm Metalurjisi 

II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Düzlem 

Trigonometri I 2 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Elektrik Bakım 

Arıza 2 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Elektrik Makinaları 

I 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı 
Elektrik Makinaları 

II 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Elektrik Makinaları 

Senkro ve Servo 4 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 
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Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Elektrik Makinaları 

Senkro ve Servo 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı 
Elektrik Ölçme 

Teknolojisi 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Enstürmasyon 4 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Esntrümantasyon - 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Fabrika Bakım 

İşlemleri 4 75 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Fabrika Bakım 

İşlemleri 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
Fabrika Bakım 

İşlemleri - - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
Fabrika Hidrolik ve 

Pnömatik 4 87 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı Fabrika Hizmetleri 4 58 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Fabrika Hizmetleri 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Fabrika İmalat 

Tekn. 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 

Gelişen 

Haberleşme 

Teknolojileri 
2 25 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Güç Elektroniği 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Güç Elektroniği 4 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Güç Elektroniği 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
İletişim Yönetim 

Denetim - 90 Altyapı çal. 

devam ediyor. 
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56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
İletişim Yönetim 

Denetim 2 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
İletişim Yönetim 

Denetim 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
İletişim Yönetim 

Denetim 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

İmalat İşlemleri 5 28 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı İmalat İşlemleri I 5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı İmalat İşlemleri II 5 98 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

İmalat İşlemleri II 5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Elektrik 

Programı İmalat Kontrolü 2 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
İmalat Teknolojisi 

II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders İngilizce I - 395 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik İngilizce I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı İngilizce I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders İngilizce II - 395 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik İngilizce II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı İngilizce II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 
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Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders İngilizce III - 140 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik İngilizce III 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı İngilizce III 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders İngilizce IV - 140 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik İngilizce IV 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı İngilizce IV 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Jeodezi 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Kadastro Tekniği 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Kalite Kontrol ve 

Standartları 2 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Kalite Kontrol ve 

Standartları 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Kalite Kontrol ve 

Standartları 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. 
Kalite Kontrol ve 

Standartları 2 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Kalite Kontrolü 5 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Kamulaştırma 

Teknikleri 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Kentsel Toprak 

Düzenlemesi 2 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Küresel 

Trigonometri 2 60 Altyapı çal. 

devam ediyor. 
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56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
Makina Bil. ve 

Elm. - 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Makina Bilimi ve 

Elemanları 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Makina Elemanları 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Makina Elemanları 

I - 49 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Makina Elemanları 

II - 49 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Malzeme Bilgisi I 3 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Malzeme Bilgisi I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
Malzeme 

Teknolojisi 4 105 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Malzeme 

Teknolojisi 4 70 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Malzeme 

Teknolojisi 4 28 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Malzeme 

Teknolojisi I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Malzeme 

Teknolojisi II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
Teknik 

Programlar 

Böl. 
Matematik 4 800 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. - Matematik 4 800 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Matematik I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 
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Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Matematik II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Mikro İşlemciler 4 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Mikro İşlemciler I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Mikro İşlemciler II 4 35 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Mikro İşlemciler II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. Mikro İşlemciler II 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. Mikro İşlemicler I 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Mikro İşlemicler II 4 22 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Motor Yenileştirme - 58 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Müh. Bilimi 4 28 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. - Müh. Bilimi I 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Müh. Bilimi I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. - Müh. Bilimi II 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Müh. Bilimi II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Oto Elek. Ve Mot. 

Ayar. 7 75 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Oto Elektroniği 3 75 Altyapı çal. 

devam ediyor. 
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56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Döküm Otomatik Konrol 4 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
İklimlendir

me ve 

Soğutma 
Otomatik Kontrol 4 25 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Kont. Sist. 

Tekn. Otomatik Kontrol 4 - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Ölçme Bilgisi I 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Ölçme Bilgisi I 3 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Ölçme Bilgisi II 3 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Makina 

Programı 
Ölçme Bilgisine 

Giriş 2 90 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Ölçme Bilgisine 

Giriş 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 

Makina 

Resim 

Konstrüksiy

on 

Ölçme Bilgisine 

Giriş 2 28 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Ölçme Tekniği 3 45 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Ölçme Tekniği 3 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Özel Ölçmeler 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Plan Proje 

Aplikasyon I 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Plan Proje 

Aplikasyon II 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Poligonasyon ve 

Takeometri 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 
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Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Pratik Fotogrometri 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Şasi ve Aktarma 

Org. 7 75 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Şehircilik 2 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. - 
Teknolojinin 

Bilimsel İlkeleri 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik 
Teknolojinin 

Bilimsel İlkeleri 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı 
Teknolojinin 

Bilimsel İlkeleri 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Otomotiv Termodinamik 4 75 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Türk Dili I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Türk Dili I 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders Türk Dili I - - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Endüstriyel 

Elektronik Türk Dili II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. Dörtyol M.Y.O. Makina 

Programı Türk Dili II 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit modem 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Ortak Ders Türk Dili II - - 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı 
Yapı Elemanları 

Tasarımı I 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı 
Yapı Elemanları 

Tasarımı II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Yapı Statiği 3 30 Altyapı çal. 

devam ediyor. 
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56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Yapı Statiği II 4 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. 
İklimlendir

me ve 

Soğutma 
Yapı Tesisatı 2 25 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı 
Yapı Tesisatları 

Bilgisi 2 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Yol Projesi I 3 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro Yol Projesi II 4 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. Harita ve 

Kadastro 
Yükseklik 

Ölçümleri 5 60 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı Zemin Mekaniği 3 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Mustafa Kemal Ünv. İskenderun M.Y.O. İnşaat 

Programı 
Zemin Mekaniğine 

Giriş 3 30 

Altyapı çal. 

devam ediyor. 

56kbit Ulaknet 

Bağ.sı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. 
Internet Ortamında 

Yazarlık Dilleri 4 30 
Ulaknet: 128 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. 
Internet Ortamında 

Yazarlık Dilleri 4 30 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. Öğretim tasarımı 4 30 
Ulaknet: 128 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. Öğretim tasarımı 4 30 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. 
PC Ortamında 

Yazarlık Dilleri 4 30 
Ulaknet: 128 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. 
PC Ortamında 

Yazarlık Dilleri 4 30 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Böl. Temel Bilgi 

Teknolojisi 2 50 
Ulaknet: 256 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Böl. Temel Bilgi 

Teknolojisi 2 50 
Ulaknet: 256 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Böl. Temel Bilgi 

Teknolojisi 2 30 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 
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Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Böl. 
Temel Bilgi 

Teknolojisi(Web 

Dilleri) 
2 50 

20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Edb. Fak. 
Fizik 

Anabilim 

Dalı 

Tranport Teorisi ve 

Uygulamaları 4 4 
Ulaknet: 256 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Bil. Enst. 
Fizik 

Anabilim 

Dalı 

Transport Teorisi 

ve Uygulamaları II 4 4 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Edb. Fak. Fizik Böl. Transport Teorisi 

ve Uygulamaları II 4 2 
Ulaknet: 256 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Bil. Enst. 
Fizik 

Anabilim 

Dalı 

Transport Teorisi 

ve Uygulamaları II 4 2 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. 
Uzaktan Eğitimin 

Temelleri 4 30 
Ulaknet: 128 

Kbps; Internet 

Bağ.lı 20 makina 

Ondokuz Mayıs Ünv. Samsun Eğitim 

Fak. 
Bilgisayar 

Öğrt. Böl. 
Uzaktan Eğitimin 

Temelleri 4 30 
20 Bilg. Öğr. 

256kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Pamukkale Ünv. İkt. İdr. Bil. 

Fakultesi İktisat Bilgisayar Destekli 

Muhasebe 3 60 
40 Bilg. Ogrenci 

512Kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Pamukkale Ünv. İkt. İdr. Bil. 

Fakultesi İşletme Denetim ve 

Revizyon 3 60 
40 Bilg. Ogrenci 

512Kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Pamukkale Ünv. İkt. İdr. Bil. 

Fakultesi İktisat Ekonometri 3 60 
40 Bilg. Ogrenci 

512Kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Pamukkale Ünv. Sağlık Bilm. Enst. Enstitu ortak 

Dersler 

İleri Bilgi 

Teknolojisi 

Kullanımı I 
3 22 Belirtilmemistir 

Pamukkale Ünv. Sağlık Bilm. Enst. Enstitu ortak 

Dersler 

İleri Bilgi 

Teknolojisi 

Kullanımı II 
3 22 Belirtilmemistir 

Pamukkale Ünv. İkt. İdr. Bil. 

Fakultesi İktisat Mali Kurumlar ve 

Sermaye Piyasaları 3 60 
40 Bilg. Ogrenci 

512Kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Pamukkale Ünv. İkt. İdr. Bil. 

Fakultesi İktisat Maliyet 

Muhasebesi 3 60 
40 Bilg. Ogrenci 

512Kbit/sn Bağ. 

olanağı 

Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Bilgisayar 

Müh. 
Java ile 3 katmanlı 

Uygulamalar  3 60 50 Öğr. Bilg. 1 

Mbit/sn Bağ. 

Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Bilgisayar 

Müh. 
Veri Koruma ve 
Güvenlik - 75 50 Öğr. Bilg. 1 

Mbit/sn Bağ. 

Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Bilgisayar 

Müh. 

Yazılım Kalitesi  
Denetimi ve Test  
Teknikleri 

- 75 50 Öğr. Bilg. 1 

Mbit/sn Bağ. 

Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Bilgisayar 

Müh. 
Java ile 3 Katmanlı 

Uygulamalar 3 60 

1 Mbps Ulaknet; 

Internet bağantılı 

50'şer makinalık 

2 adet lab.  

Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Bilgisayar 

Müh. 
Veri Koruma Ve 

Güvenlik - 75 

1 Mbps Ulaknet; 

Internet bağantılı 

50'şer makinalık 

2 adet lab.  

Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Bilgisayar 

Müh. 

Yazılım Kalite  
Denetimi ve Test 

Tek. 
- 75 

1 Mbps Ulaknet; 

Internet bağantılı 

50'şer makinalık 

2 adet lab.  
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Süleyman Demirel 

Ünv. Fen Edb. Fak. Sosyoloji İstatistik Metotları 

I-II 90 4 Belirtilmemistir 

Süleyman Demirel 

Ünv. Fen Bilm. Enst. Matematik 

Matematik 

paketlerin 

uygulamaları, 

Yapay-Zeka 

uygulamaları 

4 80 1Mbit Bağ. 

Olanağı 

Trakya Ünv. Çorlu Müh. Fak. İnşaat Müh. 

Böl. 
Bilgisayar 

Programlama 4 35 

9 Bilg. Öğr. 

128kbit/sn 

modem Bağ. 

olanağı 
Trakya Ünv. - - Çevre Hukuku 2 30 Belirtilmemistir 

Trakya Ünv. - 
Çevre Müh. 

Çevre Bilm. 

Çevre 

Kaynaklarının 

Planlanması 
4 40 Belirtilmemistir 

Trakya Ünv. Çorlu Müh. Fak. İnşaat Müh. 

Böl. 
Depreme Dayanıklı 

Yapı Tasarımı 3 12 

9 Bilg. Öğr. 

128kbit/sn 

modem Bağ. 

olanağı 

Trakya Ünv. Çorlu Müh. Fak. İnşaat Müh. 

Böl. Zemin Mekanigi 5 35 

9 Bilg. Öğr. 

128kbit/sn 

modem Bağ. 

olanağı 
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EEKK--44..  İİsstteemmccii  ÜÜnniivveerrssiittee  TTaalleepplleerrii  
 

TABLO 2 

 

Bu tablo, tablo 1'deki  aynı ya da çok benzer bilgilerin  içerik   bazında  

birleştirilmesiyle  elde edilmiştir. 

  

Ders adı  Toplam 

Öğrenci Sayısı  

Ağ Ölçmeleri  60  

Akışkan Mekaniği I-II  100  

Alet Bilgisi I-II  120  

Alternatif Akım Devre Analizi  195  

Analog Elektronik I-II  284  

Arazi Tapulaştırması  60  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II 4236 

Atelye İşlemleri  318  

Atıksuların Arıtılması  50  

Benzin ve Dizel Motorlar  58  

Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi  124  

Bilgisayar Destekli Muhasebe  60  

Bilgisayar Destekli Üretim  60  

Bilgisayar Donanımı I-II  50  

Bilgisayar Kullanımı I-II  383  

Bilgisayar Programlama  100  

Bilgisayar Uygulamaları I-II(CAD-CAM CNC vb.) 309 

BioKimyasal Reaksiyon Müh.  50  

Büro ve Şantiye Organizasyonu  60  

Ceza Hukuku  150  

Çevre İlişkileri  105  

Çevre Kaynaklarının Planlanması  90  

Çevre Kimyası I-II  100  

Dağıtım Tes. Ve Plan.  90  

Denetim ve Revizyon  60  

Dengeleme Hesabı  60  

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı  62  

Differansiyel Geometri  65  

Dijital Elektronik I-II  302  

Dinamik  50  

Doğru Akım Devre Analizi  197  

Döküm Metalurjisi I-II  60  

Düzlem Trigonometri I  60  

Ekonometri  60  

Elektrik Bakım Arıza  90  

Elektrik Makinaları I-II  180  

Elektrik Makinaları Senkro ve Servo 65 
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Elektrik Ölçme Teknolojisi  90  

Elektromagnetik Teori  60  

Endüstriyel Hidropnömatik  50  

Esntrümantasyon  65  

Fabrika Hidrolik ve Pnömatik  87  

Fabrika Hizmetleri  193  

Fabrika İmalat Tekn.  90  

Farmakognozi I-II  60  

Farmakoloji  120  

Felsefeye Giriş  60  

Fen Bilg. Öğr. II  80  

Fizyoloji  120  

Gelişen Haberleşme Teknolojileri  55  

Gemi Elemanları  63  

Genel Biyoloji II  80  

Güç Elektroniği  155  

Hava Kirlenmesi ve Kontrolu  50  

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğrt.  80  

İcra ve İflas Hukuku  50  

İktisat I-II  183  

İletişim Yönetim Denetim  185  

İmalat İşlemleri I-II  186  

İmalat Kontrolü  90  

İmalat Yöntemleri I-II  130  

İngilizce  7126  

Internet Ortamında Yazarlık Dilleri  173 

İstatistik Fizik  60  

İstatistik I-II  214  

Java  120  

Jeodezi  60  

Kadastro Tekniği  60  

Kalite Kontrol ve Standartları  125  

Kamulaştırma Teknikleri  60  

Katı Atıklar  50  

Kentsel Toprak Düzenlemesi  60  

Kısmi Türevli Denklemler  60  

Kuantum Mekaniği I-II  150  

Küresel Trigonometri  60  

Makina Bilimi ve Elemanları  348  

Makina Dinamiği  50  

Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasaları  60  

Maliyet Muhasebesi  60 

Malzeme Bilgisi ve Teknolojisi I-II  373 

Matematik I-II  1834  

Matematik Öğrt. II  80  
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Matematik paketlerin uygulamaları, Yapay-Zeka 

uygulamaları  

80  

Medeni Usul Hukuku  50  

Mekanik Titreşimler  50 

Mekanizma Tekniği  50 

Mikro İşlemciler I-II  182 

Motor Yenileştirme  58 

Mühendislik Bilimi I-II  208  

Numismatils  50 

Nükleer Fizik  60 

Orta Çağ Tarihi ve Uygarlığı  60  

Oto Elektrik ve Elektroniği  60 

Özel Ölçmeler  60  

Plan Proje Aplikasyon I-II  120  

Poligonasyon ve Takeometri  60 

Polimer Teknolojisi  50  

Pratik Fotogrometri  60  

Radyo-TV Programcılığı I-II  288  

Sistem Analizi  60  

Soyut  Cebir I-II  140  

Su Kalite Kontrolu  50  

Su Tasfiyesi  50  

Şasi ve Aktarma Org.  75  

Şehircilik  60  

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri  120  

Temel Tanecikler  60  

Teorik Mekanik I-II  130 

Termodinamik  85  

Tranport Teorisi-Tekniği ve Uygulamaları  62 

Türk Dili I-II  2492 

Türk Sanat Tarihi I-II  110  

Türkçe Öğretimi  3052  

Uzaktan Eğitimin Temelleri  63 

Veri Koruma  ve  Güvenlik  150 

Yapı Dinamiği  89  

Yapı Elemanları Tasarımı I-II  60  

Yapı Statiği I-II  60 

Yapı Tesisatı  55 

Yazılım  Kalitesi  Denetimi  ve  Test  Teknikleri  150  

Yol Projesi I-II  120  

Yüksek Matematik I-II  100  

Yükseklik Ölçümleri  60 

Zemin Mekaniği  95  

Toplam Öğrenci Sayısı  31900 
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EEkk--55..  22000011  BBaahhaarr  DDöönneemmii  KKrreeddiilleennddiirriillmmiişş  DDeerrsslleerr  
 

ÜNİVERSİ

TE 

DERS 

KODU 
DERS ADI 

KREDİLENDİRME 

ODTU ODT-U210 C ile Bilgisayar Programcılığına Giriş B 

ODTU ODT-U208 Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş B 

ODTU ODT-U209 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri C 

ODTU MET-U903 Image Processing Algorithms B 

ODTU MET-U201 Artificial Intelligence B 

FU ELB 414 Robotik B 

 

Last Updated on 2/3/01  

By METU  
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EEkk--66..  22000011  BBaahhaarr  DDöönneemmii  AAççııllaann  DDeerrsslleerr  
 

SUNUCU 

ÜNİVERSİTE 
DERS KODU DERS ADI DİLİ İSTEMCİ UNİVERSİTE 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ODTU ODT_U204 
İşletim 

Sistemleri 
Türkçe 

Kocaeli Üniversitesi Müh. Fak. 

Bilg. Müh. 
25-20 

ODTU MET_U903 

Image 

Processing 

Algorithms 

İngilizce 
Kocaeli Üniversitesi Müh. Fak. 

Bilg. Müh. 
30 

    
Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. 

Bilg. Müh. 
30 

ODTU MET_U201 
Artificial 

Intelligence 
İngilizce 

Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. 

Bilg. Müh. 
30 

ODTU ODT_U206 
Veri İletişimi 

ve Bilgi Ağları 
Türkçe 

Çanakkale O.M. Üniv Meslek. 

Yüksek Okulu. Bil. Programcılığı 
30 

    

Çanakkale O.M.Eğitim Fak. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü 

28 

    

Çanakkale O.M. Eğitim Fak. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü (İkinci Öğr.) 

30 

    
Kocaeli Üniversitesi Müh. Fak. 

Bilg. Müh. 
20-25 

FU ELB 414 Robotik Türkçe 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. 

Elek. Müh. 
25 
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EEkk--77..  UUzzaakkttaann  YYüükksseekkööğğrreettiimm  KKaappssaammıınnddaa  AAççııllaaccaakk  

DDeerrsslleerr//PPrrooggrraammllaarraa  İİlliişşkkiinn  GGeenneell  İİllkkeelleerr  
Bu doküman 14 Aralık 1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği”, kapsamındaki ders ve programlarda uyulması gereken 

ilkeleri belirlemek amacıyla, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Enformatik 

Milli Komitesi tarafından hazırlanmıştır. 

Birinci bölüm uzaktan eğitim kapsamındaki çalışmalarda kavram terminoloji birliği 

sağlamak amacına yöneliktir. İkinci bölümde, uzaktan eğitim ders ve programlarının 

geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde uyulması gereken ilkeler 

 Ders/program organizasyonunun yeterliliği  

 Ders/program sunumunun teknolojik uygunluğu  

 Eğitsel sonuçlar(öğrenme etkinliği)  

başlıkları altında ele alınmaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise etkileşimli ve 

etkileşimsiz olarak sunulan uzaktan eğitim derslerinde bulunması önerilen özellikler 

ele alınmıştır. 

Uygulamalar doğrultusunda gereksinim duyulduğu ya da talep edildiği takdirde 

gerekli eklentiler yapılacaktır. 

 

1 TANIM VE AÇIKLAMALAR  

1.1 Tanımlar  

1.1.1 Uzaktan Eğitim / Uzaktan Yükseköğretim  

Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekanlarda olduğu, ders 

malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği 

eğitim biçimidir  

1.1.2 Uzaktan Eğitim Dersi  

Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak 

aktarılmasına yönelik organizasyondur.  



 208 

1.1.3 Uzaktan Eğitim Programı  

Tümü uzaktan eğitim yöntemlerine dayalı olarak verilen önlisans, lisans ya da 

yüksek lisans programlarına yönelik organizasyondur.  

1.1.4 Sunucu Üniversite  

Uzaktan eğitim amaçlı, olarak ilgili yönetmelik kapsamında ders ya da 

program açmak isteyen üniversite sunucu olarak adlandırılır. Sunucu üniversite 

uzaktan eğitim kapsamında açılan derslerin ve programların akademik standartları 

sağlayacak şekilde tasarlanmasını ve sunulmasını sağlamalıdır.  

1.1.5 İstemci Üniversite  

Uzaktan eğitim amaçlı olarak ilgili yönetmelik kapsamında ders ya da 

program talep eden/alan üniversite istemci (alıcı) olarak adlandırılır. İstemci 

üniversiteler uzaktan eğitim kapsamında açılan dersleri ve programları alabilmek için 

sunucunun öngördüğü teknik altyapıyı ve idari organizasyonu kurmuş olmalıdır.  

1.1.6 Kredilendirme  

Sunucu üniversite tarafından hazırlanan ders projesinin, EMK tarafından bu 

dokümandaki ilkelere göre değerlendirilmesi sağlanır. Bu değerlendirme sonunda 

Komite, kendi hazırladığı değerlendirme yönergesine uygun olarak başarılı bulunan 

her projeye A, B veya C notlarından birini verir. Notlama, dersin içeriğini oluşturan 

konunun uzmanlarını da içine alan alt komiteler tarafından takdir olunarak EMK'ya 

bildirilir. Bu notların ilanı zorunlu değildir.  

1.1.7 Not Bildirim Formu  

Dersin sonunda, yönetmelikte belirtilen nitelikte yapılan sınavların sunucu 

üniversite tarafından düzenlenen sonuç listesidir. Bu liste, istemci üniversite 

rektörlüğüne gönderilir.  

1.1.8 Özel Öğrenci  

Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olup, bağlı olduğu programdan bağımsız 

olarak belli bir konuda kendi isteği ile bilgi edinmek veya bilgisini arttırmak isteyen 

kişidir. Bu kişiler, sunucu üniversitenin belirleyeceği koşullarla dersi alabilirler.  
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1.1.9 Ders İzleme ve Değerlendirmesi  

Öğrencilerin uzaktan eğitim kapsamındaki derslere erişimlerinin 

değerlendirilmesi sunucu üniversitenin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Bu 

değerlendirmenin nasıl yapılacağı, ders başlamadan önce istemci üniversiteye ve 

derse kayıt yaptıran öğrencilere bildirilir.  

1.2 Uzaktan Eğitim Teknolojileri  

Uzaktan eğitimde yararlanılan teknolojiler geleneksel olarak aşağıda belirtilen 

dört kategoride ele alınır ve kendi içinde çeşitli alt gruplara ayrılır. Söz konusu 

teknolojilerden yararlanarak derslerin senkron (eşzamanlı) ya da asenkron 

(eşzamansız) sunumuna dayalı eğitim modelleri oluşturulabilir.  

1.2.1 Basım  

Uzaktan eğitim uygulamalarının temel eğitim malzemesi olup, ders kitabı, 

yardımcı kitap, alıştırmalar, ders sunum çizelgesi (syllabus), örnek olaylar ve haber 

bültenleri posta yoluyla öğrencilere ulaştırılır.  

1.2.2 Ses (Audio)  

Sese dayalı kaydedilmiş derslerin yayın yoluyla öğrencilere ulaştırılmasını ve 

tam etkileşimli ses konferans tekniklerinin tümünü kapsar.  

1.2.3 Görüntü (Video)  

Görüntüye dayalı kaydedilmiş derslerin, banttan TV yayını şeklinde veya 

canlı yayın yoluyla ve öğrencilerin yayın sırasında soru sormalarını sağlayacak 

şekilde tam etkileşimli olarak sunumuna dayalı tekniklerin tümünü kapsar.  

1.2.4 Bilgisayar (Elektronik Ortam)  

Derslerin iletişim ağına bağlı bilgisayarlar üzerinden tam veya sınırlı 

etkileşimli ya da etkileşimsiz (bağımsız/stand alone) olarak sunumunu sağlayan ve 

aşağıda açıklanan tekniklerin tümünü kapsar.  

1.2.4.1 Bilgisayar Destekli Eğitim  

Bilgisayarın tek başına öğretici makine olarak kullanıldığı ders malzemeleri 

sunum biçimidir. Başka bir ders malzemesi olmaksızın ders öğretmeye yönelik 
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çoklu-ortam (multi-medya) yazılımları bu kategoride ele alınır.  

1.2.4.2 Bilgisayar Yönetiminde Eğitim  

Bilgisayar destekli ders yazılımlarının öğrenci kayıtları ve ders yönetim 

yazılımları ile desteklendiği uygulamadır.  

1.2.4.3 Bilgisayar Ortamında Eğitim  

Dersle ilgili malzemelerin aktarımı için bilgisayarın etkileşimli kullanıldığı 

sistemdir. E-posta, faks, gerçek zamanlı bilgisayar konferansları (computer 

conferencing) bu tür uygulamalardır.  

1.3 Sunum Teknikleri  

Uzaktan eğitim teknolojileri ses veya görüntüye dayalı manyetik ve optik ve 

basılı malzemesinin öğrencilere ulaştırılması ya da etkileşimsiz olarak sunulmasını 

sağlayacak şekilde seçilebilir. Ancak günümüz uzaktan yüksek öğretiminde 

etkileşimi sağlamanın giderek önem kazandığı düşünüldüğünde, sınırlı ya da tam 

etkileşimli uzaktan ders sunum teknikleri kullanılmasına ağırlık verilmesi önerilir. 

Aşağıda çeşitli uzaktan eğitim ders sunum tiplerine ilişkin hazırlama ilkelerine yer 

verilmiştir. Belli başlı ders sunum kategorileri şunlardır: 

 Etkileşimli sunum  

 Senkron  

 Asenkron  

 Etkileşimsiz sunum  

 

1.3.1 Senkron Sunum  

Senkron sunumlu uzaktan eğitim, sunucu taraftaki öğretim üyesi ile istemci 

taraftaki öğrencilerin eşzamanlı olarak (canlı bağlantı yoluyla) ders etkileşimi içinde 

oldukları uygulamalar bütünü olarak tanımlanır. Bunun da en yaygın uygulaması 

videokonferans yöntemidir.  
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1.3.2 Asenkron Sunum  

En güncel asenkron sunum yöntemi web tabanlı olanıdır. Web tabanlı 

asenkron derslerde ders malzemesi büyük ölçüde web üzerinden sunulur. Ders, 

öğrenci destek hizmetleri, iletişim , etkileşim, ve ölçme-değerlendirme aktivitelerini 

de genellikle web üzerinden gerçekleştirir. Video kaset gibi yardımcı malzeme de 

kullanılabilir. Öğrenci ile öğretim üyesinin fiziksel olarak yüz yüze gelmemesi 

nedeniyle ders malzemesi, iletişim ve diğer destek sayfalarının eğitsel açıdan 

öğrencinin ilgisini ekranda tutacak şekilde tasarlanması gerekir.  

1.3.3 Etkileşimsiz Sunum  

Burada ders içeriği tek yönlü olarak öğrenciye sunulmaktadır ve etkileşim son 

derece sınırlıdır. CD-ROM, video kaset gibi malzemeler ya da TV yayını gibi 

sistemler bu kategoriye girer.  

2 DERS/PROGRAM TASARIMI VE ORGANİZASYONUNDA  

UYULMASI GEREKEN İLKELER  

2.1 Ders/Program Organizasyonun Yeterliliği  

Ders içeriğinin (müfredat) tam ve etkin bir şekilde aktarılmasını sağlayacak 

organizasyonun sunucu ve istemci tarafından sağlanmış olmasıyla ilgilidir. Bu 

doğrultuda, istemci ve sunucu üniversitelerin; q Sunucu /istemci altyapı 

organizasyonu q İletişim/etkileşim q Öğrenci destek hizmetleri q Ölçme 

Değerlendirme konularındaki düzenlemeleri yapmaları ve uzaktan eğitim 

teknolojisinden yararlanmada gerekli teknik standartlara uymaları beklenir.  

2.1.1 Sunucu/İstemci Altyapı Organizasyonu  

Ders sunumu için, öngörülen ortamlarda, ders malzemesi hazırlayacak ve 

sunacak teknik altyapı bulunmalı; ders malzemelerinin öngörüldüğü biçimde 

iletilmesini sağlayacak organizasyon kurulmuş olmalıdır.  

İstemci üniversite, sunucu üniversitenin öngördüğü teknik altyapı ve organizasyonu 

sağlamakla yükümlüdür. Sunucu, ders sunumunda yararlanılacak donanımın ve 

yazılımın etkin kullanımı konusunda eğitimli olmalıdır.  



 212 

Derse kayıt ve not bildirim işlemleri, ilgili yönetmeliğe uygun olarak 

yapılabilmelidir.  

Dersi alacak öğrencilere, ders sunum teknolojisi konusunda yeterli bilgilendirme 

yapılmalı ve gerekiyorsa ön eğitim verilmelidir.  

2.1.2 İletişim/Etkileşim Ders/Program  

Ders sunumu için çeşitli uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılabilir. 

Ancak, açılan tüm ders ya da programlar için sunucu üniversitede web sayfaları 

bulunmalı, öğrenci-öğretici iletişimi ağırlıklı olarak bu yolla sağlanmalıdır  

İstemcinin dersi alan öğrencilere yeterli kapasitede ve eğitim süresince 

Internet erişimine olanak sağlayacak altyapısı olmalıdır.  

Sunucu üniversite ve istemci üniversite her ders için birer öğretim elemanını 

ders koordinatörü olarak atayacaktır. Sunucu üniversitede, koordinatör, dersi veren 

öğretim üyesi olabilir.  

Uzaktan eğitim uygulamalarında etkileşimin (öğrenci-öğretim elemanı, 

öğrenci-ders malzemesi, öğrenci-öğrenci) nasıl sağlanacağı planlanmalı ve 

uygulanmalıdır.  

2.1.3 Öğrenci Destek Hizmetleri  

Ders başlangıcında, uygulanacak kurallar, ölçme değerlendirme biçimi, ders 

sunum çizelgesi (Syllabus) vb. gerekli açıklamalar yapılmalı ve bu bilgiler web 

ortamında da bulunmalıdır.  

Öğrencilere sunulacak veya gönderilecek her türlü ders malzemesi, ders 

planında öngörülen sürelerde ulaştırılmalıdır.  

2.1.4 Ölçme - Değerlendirme  

Ölçme-değerlendirme, her tür eğitsel uygulamanın temel öğelerinden birisi 

olup, öğrencilerin ders başarısı (notu) yanında, bu dersin eğitsel başarısıyla ilgili 

geri-beslemeyi de içermelidir.  

Ölçme-değerlendirme biçimleri dersin/programların amaçları ve içeriğiyle 

uyumlu olmalıdır.  
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Ölçme-değerlendirme, öğrencilere kendi öğrenme hızlarını ve düzeylerini 

değerlendirebilme ve yetersiz oldukları alanları belirleyebilme olanağı sağlamalıdır.  

2.2 Ders/Program Sunumunun Teknolojik Uygunluğu  

Sunum ortamının ve ders malzemelerinin dersin kapsamını tam ve etkin bir 

şekilde öğrencilere aktarmasının sağlanmış olmasıyla ilgilidir.  

2.2.1 İçerik ve Sunum Teknolojisi  

Ders sunumunda, teknolojinin rolü çok önemli olmakla birlikte, ders 

tasarımında sunum teknolojisinden daha çok, eğitsel sonuçlar göz önüne alınmalıdır. 

Bu nedenle sunum teknolojisinin belirlenmesinde; dersin içeriği, öğrencilerin 

gereksinmeleri ve ders sunumunda öğretim üyesini kısıtlayan faktörler esas alınarak 

bir seçim yapılmış olmalıdır.  

Derse kayıtlı öğrenci sayısı öngörülen teknoloji açısından yönetilebilir 

büyüklüklerin üzerinde olmamalıdır.  

2.2.2 Eğitsel Tasarım  

Ders içeriğinin öngördüğü eğitimin, en etkili ve verimli şekilde sürdürülüp 

sonuçlandırılması için eğitim kuramları ve eğitim teknolojisi olanakları çerçevesinde 

sistematik bir planlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreci olan eğitsel 

tasarım gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

2.3 Ders/Program Etkinliğinin Değerlendirilmesi  

Dersle ilgili problemlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik olup, ders 

sunumu sonunda öğrenme hedeflerine ulaşma, ders sunum teknolojilerinin etkin 

kullanımı ve sunum biçimiyle ilgili öğrencilerin görüşlerini kapsar.  

Ders sunum süreci sırasında yapılan gözlemler ve öğretim elemanları ile 

öğrencilerin değerlendirmelerine dayanır.  

3 ETKİLEŞİMLİ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE BULUNMASI 

ÖNERİLEN ÖZELLİKLER  

3.1 Senkron Sunum - Videokonferans  

Bir dersin eşzamanlı sunumu, sunucu ve istemci arasında kurulacak yer/uydu 
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radyolinki, kiralık özel hat, ISDN ya da internet/intranet üzerinden iki yönlü tam 

etkileşimli canlı yayın yoluyla gerçekleştirilebilir. Hangi tip videokonferans 

uygulamasına yönelineceği, sunucu ve istemcinin sahip ya da kurmaya hazır 

oldukları altyapı donanımına bağlıdır. Radyolink bağlantılı yayınlarda, sunucu ve 

istemci taraflarda, biribiriyle uyumlu verici/istemci terminaller ve bunlar üzerinden 

karşılıklı bağlı stüdyo-sınıflar bulunmalıdır. Bu stüdyo-sınıflardaki yayın donanımı 

endüstriyel kalitede seçilmeli, ileri ders sunum gereçleri (bilgisayar, doküman 

kamerası, whiteboard) bulundurulmalı ve yetkin bir ses ve ışık düzeni sağlanmış 

olmalıdır. İstemci taraftaki stüdyo-sınıflarda canlı yayının video kasetlere 

kaydedilmiş versiyonları ve manyetik ya da optik her türlü kayıt malzemesinin 

sunumunu sağlayacak gösterim gereçleri (video, CD/DVD oynatıcı, bilgisayar) 

bulundurulması önerilir.  

Sunucu ve istemci üniversiteler, canlı ders yayınını radyolink yerine ağ-

tabanlı olarak iletmeyi ve almayı da yeğleyebilir. Bu durumda sunucu ve istemci 

üniversiteler arasında uçtan uca kiralık özel hat ya da ISDN bağlantısı kurulabilir 

veya internet/intranet bağlantısı tercih edilebilir. Bu türden bağlantılarda tatminkâr 

bir görüntü kalitesinin sağlanabilmesi için en az 128 kb/sn, tercihen 256 kb/sn ve 

daha yüksek hızlardaki bağlantı seçeneklerine yönelinmesi gerektiği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Ağ tabanlı video konferans uygulamalarında da radyolink bağlantılı 

sistemlere benzer şekilde, akustik ve ışık düzeni iyi tasarlanmış ve en az endüstriyel 

yayın kalitesinde stüdyo-sınıfların sunucu ve istemci taraflarda kurulması 

gerekecektir. Buna ek olarak, ISDN ya da kiralık hat bağlantılarına uygun 

videokonferans cihazları bulunmalıdır. Ancak, bunun bir istisnası PC-tabanlı video 

konferans uygulaması olup, bu uygulamada istemci tarafta stüdyo sınıf yerine, çoklu-

ortam destekli bir bilgisayar laboratuvarı bulunması yeterli olacaktır. Bir kişisel 

bilgisayar başına, en çok iki öğrenci olarak gruplanabilecek öğrenciler 

monitörlerinde canlı olarak dersi izleyebileceklerdir.  

Senkron sunum uygulamalarının tümünde dersin sunucu üniversite tarafında 

dersin bir web yöresi yaratılmalı ve bu yörede bulunacak ders planı, özet içerik 

sunumu (isteğe bağlı), elektronik posta, sohbet, ödev verme/toplama, duyuru panosu 
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ve öğrenci not listesi sayfalarıyla öğrenci-öğretim elemanı etkileşimleri 

sağlanmalıdır. Bu web sayfalarının grafik tasarımı ve stil açısından, Bölüm 3.2.1'de 

anlatılan özellikleri taşıması önerilir.  

Senkron sunum uygulamalarında alıcı tarafta görüntü kalitesinin yeterli 

olabilmesi için altyapı özelliklerinin yeterli olmasının yanı sıra, sunucu üniversitede, 

öğretim elemanının ders anlatma sırasında kullanacağı basılı malzemenin (ders 

notları) hazırlanmasında ve ders anlatma sırasında belli ilkelere uyması önerilir. Bu 

ilkeler aşağıda sıralanmıştır:  

3.1.1 Senkron Ders Sunum Malzemesi Hazırlama Önerileri  

Senkron ders sunumuna dönük hazırlanacak derslerin, sunum ortamının 

teknik olanak/kısıtları göz önüne alınarak önceden planlanması, yazılı ve görsel 

malzemenin tutarlı bir format dahilinde önceden hazırlanması/tasarlanması ve 

öğrenci ilgisini arttıracak teknik ve malzemeler içermesi istenir. Senkron ders 

sunumlarında öğretim elemanlarının karatahta yerine doküman kamerası 

kullanmaları hemen hemen kaçınılmaz bir zorunluluk olduğundan kullanacakları 

basılı ve her türlü görsel malzemenin belli teknik ilkelere uyularak hazırlanması 

gerekir:  

 Ders notları A4 formatında açık mavi/gri kâğıda kolay okunabilir ve 

en az 30 punto bold fontlar seçilerek yatay (landscape) basılmalıdır.  

 Olabildiğince kısa ve net ifadeler kullanılmalı ve satırlar arasında en 

az çift boşluk bırakılmış olmalıdır.  

 Yazılı malzeme bol grafik, şema ve resimle desteklenmelidir.  

 Yaygın olarak kullanılan sunum yazılımlarından yararlanılması 

önerilir.  

 Elle grafik çizilecekse koyu renkli ve en az 1mm uçlu marker 

kalemleri kullanılmalıdır.  
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 Her sayfanın köşesinde boş bir pencere bırakılırsa, yayın masası bu 

pencereye öğretim elemanının görüntüsünü oturtabilecek ve böylece 

öğrencilerin öğretim elemanı ve ders malzemesini aynı anda 

görmeleri mümkün olacaktır.  

 Görüntüsünün iletilmeye uygun olmaması nedeniyle ders sunumu 

tepegöz ile yapılmamalıdır.  

3.1.2 Ders Anlatımı Sırasında İzlenecek Yaklaşımlar  

Senkron uzaktan eğitim uygulamalarında öğretim elemanı bu yeni tarzda ders 

vermeye ve altyapısını kullanmaya kendisini hazırlamalı ve ders öncesinde kendisine 

yeterli bir alışma dönemi ayırmalıdır. Bu tür uygulamada öğrenci ve öğretim 

elemanının yüz yüze bir konumda bulunmamaları nedeniyle doğabilecek etkileşim 

eksikliği öğretim elemanının izleyeceği doğru yaklaşımlarla aşılabilir. Bunun yanı 

sıra kamera önünde uyulması gereken bazı kurallar da mevcuttur:  

 Öğretim elemanları istemci sınıftaki öğrencileri teker teker ve 

adlarıyla tanımaya çalışmalı, anlatım sırasında doğrudan kameraya 

bakarak göz kontağı sağlamaya çalışmalı ve öğrencileriyle teknoloji 

destekli etkileşimlere açık olmalıdır.  

 Öğretim elemanı kamera karşısında, bir örgün öğretim sınıfında 

olduğu ölçüde hareket edemeyeceğini ve hatta sınıfta 

dolaşamayacağını kabullenmelidir; zira bu, kameranın izlemesini 

zorlaştırır.  

 Siyah-beyaz desenli, ya da parlak ve çarpıcı kumaşlardan yapılmış 

giysiler kamera çekimlerine uygun olmayıp alıcı tarafta rahatsız edici 

görsel etkileri olur.  

 Kullanılacak metal takılar, ceplerdeki bozuk para, anahtar türü metal 

aksamdan kaynaklanan gürültüler mikrofon sesine karışarak ses 

kalitesini bozar. 
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3.2 Web Tabanlı Asenkron Sunum  

Bu tür derslerin hazırlayıcılarının, bir ders geliştirme/verme aracı kullansınlar 

ya da kullanmasınlar, web sayfalarında bulundurmaları gerekenler iki yönden ele 

alınabilir.  

 Grafik Tasarımı ve Stil  

 Genel Yapı ve Format  

3.2.1 Grafik Tasarımı ve Stil  

Derslerin içerik kısmının kullanıcının dersi akılda kalıcı bir şekilde 

izleyebilmesi açısından iyi bir grafik tasarımına ihtiyacı vardır. Buna göre aşağıdaki 

kıstaslara uyulması önerilmektedir:  

 Dersi oluşturan web sayfaları rahat gezinmeyi sağlayacak bir yapı 

izlemeli ve bunu oluşturacak grafik araçlarla desteklenmelidir.( 

Örneğin ileri, geri düğmeleri )  

 Ders metninin satırları ekran boyutunun %70 - %75'ni kaplayacak 

şekilde düzenlenmeli, sayfaların konu bütünlüğünü bozmamak 

kaydıyla çok uzun olmamasına özen gösterilmeli, ekran 

çözünürlüğünün 600´800 olmasına dikkat edilmelidir.  

 Çok fazla renk kullanılmamalı ve belli renk kombinasyonlarından 

kaçınılmalıdır. (Örneğin sarı+beyaz, kırmızı+siyah, mavi+yeşil..)  

 Ders genelinde mümkün olduğunca "serifsiz" font kullanılmalı, ana 

başlıklar ve alt başlıklardaki font büyüklüğü ve bütünlüğüne dikkat 

edilmeli ve bu bütünlük ders genelinde korunmalıdır.  

 Çok küçük ya da çok büyük fontlardan kaçınılmalı, uzun bir metnin 

tamamı büyük harfle yazılmamalıdır.  

 Ders notları içerisinde akılda kalıcılığı arttırmak açısından resimlerle 

ya da diğer çoklu-ortam araçlarıyla kolayca anlatılabilecek bir nesneyi 

metinlerle açıklamaktan kaçınılmalıdır. Ancak gereksiz ve konuyla 
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ilgisiz süslemeler kullanılmamalıdır. Resimler için uygun çözünürlük 

ve boyut kullanılmalıdır.  

 Grafik tasarımı yapılırken erişim hızı önemle göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 Birden fazla ders içeren paketlerde ekran tasarımı açısından bütünlük 

ve tutarlılık sağlanması gerekmektedir.  

3.2.2 Genel Yapı ve Format  

Bir web tabanlı derste tarayıcı(browser) ile ulaşılabilen aşağıdaki sayfalar 

bulunmalıdır. Dersin izlenmesini kolaylaştırmak açısından bu sayfalar arasında 

düzgün bir yapı kurulması önemlidir.  

 Kapak sayfası  

 Ders içeriği sayfası  

 Ders sayfaları  

 Tartışma grubu sayfaları  

 Öğrenci listeleri/notlama sayfaları  

 Ödev/alıştırma sayfaları (Ders malzemesi içerisinde de yer 

alabilir)  

 Sıkça sorulan sorular (Dersin birden fazla kere verilmesi 

durumunda)  

 Ek bağlantı sayfaları  

 Web tabanlı derslerin izlenmesi ile ilgili bilgi sayfası  

3.2.2.1 Kapak Sayfası  

Bu sayfada bulunması öngörülenler şunlardır:  

 Dersin tam adı, bölümü, kodu, kredisi  
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 Öğretim elemanları web sayfalarına bağlantılar (link)  

 Ders planı sayfasına bağlantılar q Tartışma grubu sayfasına 

bağlantılar  

 Duyurular/ödevler sayfalarına bağlantılar  

 Ders malzemesine bağlantılar  

 Bağlantı kurulabilecek kişi/kişilerin telefon/adres/faks/e-posta 

bilgileri  

3.2.2.2 Ders Planı Sayfası (Syllabus)  

Bu sayfada;  

 Dersin amacı / hedefi, önkoşullar, katalog bilgileri  

 Dersin yürütülüş şekli (varsa kaç saat yüz yüze vs.)  

 Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar  

 Notlama bilgileri  

 Haftalık program bulunmalıdır. Haftalık program tercihen tüm ödev 

ve sınav tarihlerini içermelidir. Haftalık programdan ders sayfalarına 

bağlantılar bulunmalıdır.  

3.2.2.3 Ders Sayfaları  

Bu sayfalarda ders notları, etkileşimli örnek ve alıştırmalar v.b. bulunacaktır. 

Ders notlarının hazırlanmasında ve sunuluşunda aşağıdaki eğitsel ilkelerin izlenmesi 

yararlı olacaktır:  

 Her konunun başında konunun öğrenme hedefleri bulunmalıdır.  

 Ders notları ders kitabı gibi yazılmamalıdır. Öğrencilerin, ayrıca ders 

kitabı olduğu unutulmamalıdır. Ders notları sınıflarımızda 

anlattığımız kapsam ve uzunlukta olmalı; ancak, hatasız ve düzgün bir 
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dille yazılmasına özen gösterilmelidir. Daha fazla ayrıntı için bağlantı 

ya da okuma ödevi verilebilir.  

 Ders notları, konu bütünlüğü olan paketler halinde hiyerarşik bir yapı 

izlemelidir.  

 Öğrenci motivasyonu ve aktif öğrenmeyi destekleme açısından en 

fazla birkaç web sayfası sonunda okuma dışında yapılması gereken bir 

aktivite eklenmelidir. Bunlar, etkileşimli (interaktif) alıştırma (kısa 

cevabı olan ve sistemde hemen değerlendirilip sonuçlandırılabilecek 

türde sorular) ve konuya bağlı olarak animasyon-simulasyon -film-ses 

vb. gibi çoklu-ortam araçları olabilir.  

3.2.2.4 Tartışma (Forum,Chat) Grubu Sayfaları  

Bu sayfada tercihen konulara ayrılmış ve tarih sırasına dizilmiş mesajlar 

görünmelidir. Mesajlar öğretim elemanları ve öğrenciler arasında asenkron olarak 

yollanır.Bu amaçla, öğrencileri gruplara bölerek kendi aralarında ve gruplar arasında 

tartışmalar yapmaya olanak sağlayan yazılımların kullanılması (forum) yararlı 

olacaktır. Web tabanlı derslerin bu özelliğinin iletişimi arttırıcı rol oynaması 

beklenmektedir. Ayrıca, senkron tartışmalara olanak sağlayacak bir ortamın (chat) 

yaratılması da mümkündür.  

 

3.2.3.5 Ödev/Sınav/Duyuru Sayfaları  

Burada ödev/proje/sınav vb. soruları ve duyurular bulunur. Ödevlere ders 

notlarından bağlantılarla da ulaşılabilir. Ödevlerin hazırlanması ve internet 

aracılığıyla yollanabilmesi için öğrencinin yapması gerekenler açıkça yazılmalıdır.  

 

3.3.2.6 Sıkça Sorulan Sorular Sayfaları  

Burada dersin bir kereden fazla verilmesi durumunda konu bazında 

gruplanmış olarak öğrenciler tarafından en çok sorulan sorular ve cevapları bulunur.  
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3.2.3.7 Ek Adres Sayfaları  

Ders ile ilgili ek internet adresleri buraya konulmalıdır. Bu adreslerin hangi 

konuyla ilgili olduğu adresin altında bir iki cümleyle belirtilmelidir. Ek adreslerin 

konular bazında gruplandırılması yararlıdır.  

3.2.3.8 Asenkron Derslerin İzlenmesi İle İlgili Bilgi Sayfası  

Bu sayfada aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:  

 Kullanılacak bilgisayarların özellikleri  

 Kullanılacak tarayıcının özellikleri, sürüm, v.b  

 Derse özel konular (özel yazılım kullanılacaksa ona ilişkin bilgiler)  

 Ders malzemesinde gezinme ile ilgili genel bilgiler  

 

4 ETKİLEŞİMSİZ SUNUMLU DERS VE MALZEMELER  

4.1 Etkileşimsiz Sunum Amaçlı Ders Malzemeleri  

4.1.1 Basılı Malzemeler  

Tüm eğitim süreçlerinin temel öğesi olup, ders ve yardımcı kitapları, çalışma 

kılavuzları, bültenler vb. şeklindeki basılı malzemelerdir. Aşağıda belirtilen 

özellikler göz önüne alınarak, grafik, şekil ve örneklerle desteklenerek kolay anlaşılır 

bir biçimde uzman ekiplerce hazırlanırlar:  

 Açık bir şekilde belirtilmiş amaçlar  

 Basılı malzemenin etkin kullanımı konusunda yönlendirici 

açıklamalar  

 Kullanıcıya kolay gelen stilde yazım  

 Kısa, yönetimi kolay öğretici bölümler  

 Çok sayıda örnek  
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 Sözel anlatım yerine mümkünse şekillere dayalı anlatım  

 Başka medyalara bağlantı kurucu açıklamalar  

 Farklı öğrenme ihtiyaçlarının göz önüne alınmış olması  

 Öğrencileri basılı malzemeyi kullanmaya teşvik edecek alıştırmalar  

 Öğrencilerin kendi öğrenme etkinliklerini ölçebilecekleri geri besleme 

mekanizmaları  

 Başkalarından yardım alma konusunda tavsiyeler.  

 Net ve kolay anlaşılır bir dil  

 Ucuz, erişimi ve kullanımı kolay, taşınabilir, kullanım esnekliği olan 

bir eğitim malzemesi olup gözden geçirilerek yenilenmesi kolaydır. 

Okuma becerilerine dayanması, etkileşim ve geri bildirime olanak 

sağlamaması, sunum biçiminin büyük ölçüde yazı olmak üzere ile 

şekil ve fotoğraflarla sınırlı olması önemli eksiklikleridir.  

4.1.2 Ses Kaseti  

Bu ortamda hazırlanan ders malzemelerinin öncelikle teknik kalitesinin 

yüksek olması gerekmektedir. Bunun için ses kayıtlarının yapıldığı stüdyoların, ses 

yalıtımı yapılmış olması, kaliteli mikrofonlar ve mikserler kullanılması 

önerilmektedir. Master ders programının kaydı ve kurgusu Mini-Disk (MD) ya da 

DAT gibi formatlarda yapılmalıdır. Master programların öğrencilere ulaştırılmak için 

yapılacak kopyası, krom (chrome) alaşımı taşıyan kasetlere yapılmalıdır.  

Programlarda seslerinden yararlanılacak, özellikle sunucu, spiker, anlatıcı gibi ana 

öğe olan kişilerin "diksiyon" dersi almış olanlardan ve bu işi profesyonelce 

yapanlardan seçilmelidir.  

Öğrencilerin ellinde var olan kitabı aynen okumadan kaçınılmalıdır. Bunun 

yerine öğrencilerin ders kitaplarında yer alan grafik, tablo vb. gibi görsel anlatım 

araçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yöntemler kullanılmalıdır. Ayrıca, kitap 
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içinde yer alan konular üzerine örnek olaylar, dramalar, söyleşiler yapılmalıdır.  

4.1.3 Video Kaset  

Bu ortamda hazırlanan ders malzemelerinin öncelikle görüntü ve ses 

açısından teknik kalitelerinin yüksek olması gerekmektedir. Bunun için video 

programların üretiminde kullanılan araç ve gerecin profesyonel düzeyde olması ve 

master programların en az Betacam formatta hazırlanması önerilmektedir. 

Öğrencilere dağıtılacak kaset formatlarının ne olacağı önceden duyurulmalı ve 

yüksek kaliteli kasetlere kopyalama yapılmalıdır.  

Bilindiği gibi video, görüntüleri hareketli olarak izleyicisine sunar. Bu 

ortamın en önemli avantajlarından biri budur. Bu nedenle video kaset olarak 

öğrencilere hazırlanacak programlarda hareketli grafik, animasyon gibi görsel 

malzemenin kullanılması gerekir. Böylece öğrenci, ders kitabında hareketsiz olarak 

gördüğü bir tabloyu, aşama aşama değişimini görerek daha rahat anlar. Öğrenci, 

video kasetteki programları istediği zaman geriye alıp, yeniden izleyebilir ya da 

görüntüyü dondurabilir. Bu ortamın sağladığı böylesi avantajlardan ders programları 

hazırlanırken yararlanılmalıdır. Sınıf ortamında yapılan derslerin ses ve görüntü 

kalitesi sağlanarak çekilmesi ve video kaset olarak öğrenciye posta veya 

'videostreaming' yoluyla aktarılması da özellikle asenkron sunum uygulamalarında 

izlenen bir yoldur.  

4.1.4 Kompakt Disk (CD) ve DVD 

Etkileşimsiz sunum amaçlı ders malzemeleri arasında en güncel olanları, ses 

(audio) CD, video CD ya da DVD gibi optik kayıt ortamlarına aktarılanlar 

oluşturmaktadır. Bu türden malzeme için de, Bölüm 4.1.2 ve 4.1.3'de belirtilen 

pedagojik yaklaşımlar ve kayıt koşulları tümüyle geçerlidir. Bunun yanı sıra sözü 

edilen optik kayıt formatlarının aşınmazlık, eskimezlik, yüksek ses ve görüntü 

kalitesine sahip olma gibi özelliklerinin yanı sıra çalınabilmeleri ya da 

gösterilebilmeleri için yalnızca çoklu-ortam destekli bir bilgisayar gerektirmeleri gibi 

diğer baskı malzemesine göre avantajları mevcuttur.  
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4.2 Etkileşimsiz Sunum Amaçlı Sistemler  

4.2.1 Televizyon Yayını  

Televizyon kanallarından yayınlanmak için hazırlanan eğitim programlarının 

üretiminde öncelikle teknik yayın standartlarına uygun araç ve gereç kullanılmalı ve 

profesyonel kalitede yayın standardında çalışılmalıdır. Televizyon programı 

hazırlamak farklı uzmanlık alanlarından gelen bir çok kişinin çalıştığı, bir ekip işidir. 

Eğitim programları söz konusu olduğunda yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı, sanat 

yönetmeni, görüntü yönetmeni, sesçi, kurgucu, ışıkçı, sunucu, oyuncu vb. gibi 

çalışanların yanı sıra, ele alınacak dersin uzmanı, yazarı ve editörü de ekip içinde 

görev alır. Dersin uzmanı, yazarı ya da editörü alanında yaptığı çalışmalarla kendini 

kanıtlamış ve televizyon yapım sürecinden bilgisi olan kişilerden seçilmelidir.  

Hangi dersin, hangi konularının televizyon programı olarak üretileceğine 

önceden karar verilir ve buna bağlı olarak senaryo yazımı çalışması yapılır. Burada 

kullanılan en önemli kriterlerden biri program süresidir. Yapılan araştırmalar, bir 

eğitim programının süresinin 15 ile 20 dakika arasında olması gerektiğini ortaya 

çıkarmıştır. Bir diğer kriter de programın "kimin için" veya "kime yönelik" 

hazırlandığıdır. Başka bir deyişle, programın hedef kitlesinin kim olduğu 

saptanmalıdır. Bu iki kritere bağlı olarak programın öğretime yönelik ana ve alt 

amaçları saptanır.  

Programın içinde tekrar ve özet verilmeye dikkat edilir. Kullanılan konuşma 

ve yazı dili anlaşılır olmalı ve kısa cümleler kurulmalıdır. Görselleştirmeye uygun 

program tasarımı yapılmalıdır. Programda anlatım türü olarak; sohbet, tartışma, 

doğrudan anlatım, drama, belgesel, örnek olay gibi yöntemler kullanılabilir. Anlatım 

türünün saptanması doğrudan anlatılacak konuya bağlıdır. Ancak, hangi tür 

kullanılırsa kullanılsın, konunun günlük yaşam içindeki örnekleri titizlikle 

saptanmalı ve programa konulmalıdır.  

Programda hareketli grafik, animasyon vb. gibi hareketli görsel malzemeler 

kullanılmalıdır.  

Programın yapım süreci tamamlandığında, hedef kitle arasından seçilecek 

küçük bir gruba program izletilmeli ve onlardan gelen tepki göz önüne alınarak, 
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gerekirse programda değişiklik yapılabilmelidir.  

Program yayına hazır olduğunda, bunun ne zaman ve kaç kere yayınlanacağı 

konusunda yayın planı çalışması yapılmalıdır. Ayrıca televizyon yayınının öncesinde 

yayın kitapçığı hazırlanarak, yayınlanan programın ne zaman izlenebileceği bilgisi 

ve bunun yanı sıra, yayın anında, hangi programın yayında olduğu bilgisi öğrenciye 

ulaştırılmalıdır.  
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EEkk--88..  UUzzaakkttaann  YYüükksseekkööğğrreettiimm  UUyygguullaammaa  SSüürreeccii  
 

14 Aralık 1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde, 2000-2001 öğretim yılı ikinci yarıyılından 

itibaren uzaktan yükseköğretim uygulamalarına başlanacaktır. Uzaktan 

yükseköğretim uygulamaları, 1 Mart 2000 tarih ve 23980 sayılı Resmi Gazete' de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde 

faaliyet gösteren Enformatik Milli Komitesi (EMK) tarafından yürütülmektedir. 

Uzaktan yükseköğretim uygulamaları, ilk aşamada aşağıda sunulan süreç ve takvime 

göre gerçekleştirilecektir.  

[1] Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde ders almak isteyen istemci üniversiteler, 

İstemci Üniversite Talep Formu'nu doldurarak Yükseköğretim Kurulu'na başvurur. 

 

[2] Enformatik Milli Komitesi, istemci üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda 

öncelikle hangi alanlarda ve konularda ders ve program açmaya ihtiyaç olduğunu 

belirler. 

[3] Yukarıda belirlenen ya da bunun dışındaki program ve dersleri hazırlamak 

isteyen sunucu üniversiteler, önerilerini İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı 

Ders Hazırlama İlkeleri'ne göre projelendirerek Yükseköğretim Kurulu'na 

başvurur(Sunucu Üniversite Öneri Formu). Bu başvuruda verilecek derslerin geniş 

içeriği, kredisi, programı, uygulamaya ilişkin özellikleri, kullanılacak kaynaklar, 

akademik takvim ve varsa çoklu ortam uygulamaları, video çekimleri, özel 

yazılımlar ve benzeri için istenen maddi destek belirtilir [Üniversitelerarası İletişim 

ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği, Madde 9], 

örnek bir bölüm sunulur. 

[4] Sunulan proje, Enformatik Milli Komitesi tarafından incelenir ve değerlendirme 

sonuçları ilgili sunucu üniversitelere bildirilir. 
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[5] Proje önerileri kabul edilen sunucu üniversiteler, projelerini tamamlayarak 

Yükseköğretim Kurulu'na gönderirler. 

[6] Gönderilen projeler İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders Hazırlama 

İlkeleri'ne uygunluğuna göre kredilendirilir. Kredilendirilen derslere (A) ve (B) ya da 

(C) notlarından biri verilir. Bu not, ders niteliği, niceliği, düzeni, etkileşimli örnek ve 

soruların kullanımı ve ayrıca öğrenmenin denetlenmesine yönelik öğelerin 

etkinliğinin EMK tarafından konunun uzmanlarını da içeren alt komisyonlarca takdir 

edilmesiyle oluşturulur. 

[7] Kredilendirilen dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından tüm üniversitelere 

duyurulur. Daha önce talepte bulunmayan üniversiteler, istemci üniversite olarak 

Yükseköğretim Kurulu'na başvurarak kredilendirilen dersleri talep edebilir. Bu talep, 

sunucu üniversitenin olanaklarına göre değerlendirilir. 

[8] Kredilendirilen dersler, sunucu üniversite tarafından kredilendirmeyi izleyen en 

çok iki dönem içerisinde açılmak zorundadır. Sunucu, Yükseköğretim Kurulu'ndan 

destek alarak hazırladığı dersleri, yine Enformatik Milli Komitesi'nce belirlenecek en 

az sayıda eğitim-öğretim dönemi için açmakla yükümlüdür. 

 

2001/2002 Ders Yılı Uzaktan Yükseköğretim Uygulama Takvimi 

27 Nisan 2001 Sunucu üniversitelerin, önerilerini iletişim ve Bilgi Teknolojilerine 

Dayalı Ders Hazırlama İlkeleri’ne göre projelendirerek 

Yükseköğretim Kurulu'na başvurusu için son gün. 

NOT: 15 Haziran 2001’e kadar uzatılmıştır. 

1 Temmuz 2001 Sunulan projeye ilişkin değerlendirme sonuçlarının ilgili sunucu 

üniversitelere bildirilmesi. 

15 Temmuz 2001 İstemci üniversitelerin, İstemci Üniversite Talep Formu'nu 

doldurarak Yükseköğretim Kurulu'na başvurusu için son gün. 

22 Agustos 2001 Proje önerileri kabul edilen sunucu üniversitelerin, projelerini 

tamamlayarak Yükseköğretim Kurulu'na göndermeleri için son gün. 
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7 Eylül 2001 Gönderilen projelerin İletisim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders 

Hazırlama İlkeleri'ne uygunluğuna göre kredilendirilmesi ve tüm 

üniversitelere duyurulması. 

14 Eylül 2001 Daha önce talepte bulunmayan istemci üniversitelerin talep 

başvurusu için son gün. (Bu talep kontenjan kalması durumunda 

karşılanacaktır)  

2001 Güz Dönemi 

1. Yarıyıl 
Uzaktan yükseköğretime başlanması 
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EEkk--99..  ÜÜnniivveerrssiitteelleerraarraassıı  İİlleettiişşiimm  vvee  BBiillggii  TTeekknnoolloojjiilleerriinnee  DDaayyaallıı    

UUzzaakkttaann  YYüükksseekkööğğrreettiimm  PPrroojjeessii    

İİsstteemmccii  ÜÜnniivveerrssiittee  DDeerrss  TTaalleepp  FFoorrmmuu  
 

İstem Tarihi:  
 

Birimi  Kodu (1)  Adı  

Üniversite  
  

Fakülte/En
stitü    

Bölüm/Pro
gram    

 

 

 

 

 

 

Dersin Adı:  

Öğrenci Sayısı (2) Dersin Kredisi (3) Zorunlu / Seçimlik (4) Dönemlik / Yıllık (5) 

  
Z

zorunlu
 

S
secmeli

  

D
donemlik

 

Y
yillik

  

Dersin Verileceği Öğrenim Yılı/Dönemi (6)  
 

 

 

 

Dersin İçeriği (7) :  
 

 

 

 

Dersi Alacak Üniversitenin Altyapısı (8):  

 

 

 

 

 

 

Derste Beklenen Özellikler (9):  
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Dersi Başka Üniversiteden Alma İsteğinin Gerekçesi (10) (11):  

 

Gönder Temizle
 

 
 

AÇIKLAMALAR: 
 
1. Birim Kodlarında birlik sağlanması için ÖSYM'nin yayımladığı Yükseköğretim 
Program Kodu esas alınacaktır. 
 
2. Öğrenci sayısının mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın belirlenmesi gerekir. Aksi 
taktirde uygulamada sorunlar yaşanabilir. 
 
3. Dersin kredisi, sunucu tarafından belirlenecek ve ilgililer tarafından 
onaylanacaktır. Ancak, istemci üniversitenin bu dersin kaç kredilik olmasını 
istediğine ilişkin bir bilginin bu talep formunda yer alması gerekmektedir. 
 
4. Ders, bir üniversitede veya bölümde seçimlik bir başkasında zorunlu olabilir. 
Ancak dersin seçimlik olması halinde; kaydolacak tahmini öğrenci sayısının gerçeğe 
yakın olması, sunucu üniversite açısından büyük önem taşır. 
 
5. Dersler genellikle dönemlik olacaktır. Gerekiyorsa yıllık veya iki dönemlik dersler 
de açılabilir. 
 
6. Dersin verilmesi planlanan öğrenim yılı ve dönemi 2000-2001 Güz, Bahar veya 
Yaz Okulu biçiminde belirtilmelidir. 
 
7. Dersin içeriği, bir katalogda yer alacak detayda olmalıdır. İstemci üniversite bu 
alanı doldurmakla beraber, eğer gerekiyorsa bir ek sayfada, daha detaylı açıklama 
yapabilir. 
 
8. Dersi alacak üniversitenin, Ulaknet'e hangi hızla bağlı olduğu, bu öğrencilere 
tahsis edilecek bilgisayar veya gerektiğinde diğer ekipmanın sayısı ve özellikleri, 
öğrencilerin zaman uyumlu (Senkron) çalışmaları için bu ekipmanın belli saat ve 
günlerde bu öğrencilere tahsis edilebilirliği , kiralık hattı ve/veya ISDN bağlantısı olup 
olmadığı ya da, radyolink terminalinin bulunup bulunmadığı gibi konular 
açıklanmalıdır. 
 
9. Derste beklenen eğitsel özellikler kısmı, genel olarak tüm derslerde olması 
gereken özellikleri değil, bu derse özgü olan özellikleri kapsamalı, eğer böyle bir 
durum yoksa bu kısım boş bırakılmalıdır. 
 
10. Dersi bir başka üniversiteden almanın gerekçesi kısaca özetlenmeli ve varsa bu 
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dersten klasik eğitim yöntemlerine göre beklenen farklılık belirtilmelidir. 
 
11. İstemci üniversitenin talebi eğer hazır bir ders varsa hemen karşılanacaktır. Eğer 
uygun bir ders yoksa geliştirilmek üzere değerlendirilip, istemci üniversiteye en kısa 
zamanda hangi dönemde hazır olabileceği konusunda bilgi verilecektir. 
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EEkk--1100..  ÜÜnniivveerrssiitteelleerraarraassıı  İİlleettiişşiimm  vvee  BBiillggii  TTeekknnoolloojjiilleerriinnee  DDaayyaallıı    

UUzzaakkttaann  YYüükksseekkööğğrreettiimm  PPrroojjeessii  

SSuunnuuccuu  ÜÜnniivveerrssiittee  DDeerrss  ÖÖnneerrii  FFoorrmmuu  
 

 

FORMUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :  
 
1. İstenen bilgileri tam ve eksiksiz olarak veriniz. Ayrıntılı bilgi için sayfayı genişletebilirsiniz.  
2. Proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların özgeçmişlerini ve yayın listelerini bu forma ekleyiniz.  
3. Her ders için ayrı bir form doldurunuz.  
4. Sunuma ilişkin en az bir ünitelik örnek dersi ekleyiniz, ya da ulaşılabileceği adresi belirtiniz.  
5. Mümkünse, dersin tüm bölümlerini içeren haliyle gönderilmesi önerilir. Ancak tüm bölümleri 
gönderemeyenler, bir bölümü göndererek nasıl bir tasarım yapmayı planladıklarını 
belgelendirmelidirler.  
6. Bir bölüm göndererek teklifte bulunanların projelerinin kabul edilmesi halinde, diğer bölümlerin 
tamamlanması için kendilerine yazılı bilgi verilecektir. Bir projenin toplam bütçesinin ödenebilmesi için 
dersin kredilendirilmiş olması gerekir.  
Projesi kabul edilmeyenlerin gönderdikleri materyaller kendilerine iade edilmez.  
 

Form soruları için: E-mail EMK  

 

 

 

 

Sunum Tarihi:  
 

Sunulacak Dersin 
 

 

Adı 
 

Kodu Kredisi Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati 

    
Dersi Verecek Olan Yüksek Öğretim Kurumu ve 
Birimi  

 

Projenin Toplam Bütçesi (TL) 

 
 

Proje Yöneticisinin 
 

Ünvanı Adı Soyadı  Tel No. Fax No. 

    

Adresi 
 

E-posta  
 

mailto:aeozkul@anadolu.edu.tr
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Yönetici Yardımcısının 
 

Ünvanı Adı Soyadı  Tel No. Fax No. 

    

Adresi 
 

E-posta 
 

 
Proje Kapsamı 

 

Dersin Amacı (Hitap edeceği öğrenci kitlesi, eğitim hedefleri)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ön Koşul Bilgisi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dersin Ana Sunum Teknolojisi 

senkron
Senkron (videokonferans) 

sunum 

asenkron
Asenkron (web tabanlı) sunum  

diger
Diğer (Açıklayınız):  

 

 

 

 

Kullanılan Diğer Teknolojiler (Bu kesimde ders sunumunda yararlanılması 
öngörülen teknolojiler ve kullanılma biçimi konusunda bilgi verilecektir. Birden fazla 
sunum teknolojisinden yararlanılıyor ise her biri için açıklama yapılmalıdır.) 
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ON
Kitap  

ON
İnternet 

(ISDN,Kiralık Hat)  
ON

Ses (Kaset, CD)  

ON
Radyo  

ON
Video (Kaset, 

VCD, DVD)  
ON

Televizyon 

ON
Telefon  

ON
Faks   

Açıklayınız:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ders Kitabı ve Ek Kaynaklar  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Örnek Ders (Buraya İnternet adresi veya CD ROM gibi, dersin verileceği 
ortamı kullanan ve kendi içerisinde anlamlı bir bütün oluşturan bir ünitelik ders 
materyali örneği eklenmelidir ya da posta ile iletilmelidir.)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dersin İçeriği (Konu başlıkları ve haftalık sunum planı)  
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Dersi Gerektiğinde Verebilecek Öğretim Elemanları(Ünvanı, Adı Soyadı)  
 
 
 
 

 

 

 

 

Proje Aşamaları ve Zaman Planı 

Proje Süresi Başlama Tarihi Tamamlanma Tarihi 

   
Başlıca Aşamalar Açıklama Zaman Planı 
1.  
 

 

 
2.  
 

 

 
3.  
 

 

 
4.  
 

 

 
5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Ekibindeki Elemanların Nitelik ve Görevleri Konuyla İlgili Deneyimi  
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Projenin Yürütüleceği Birim  
 

 

 

Birimde Varolan ve Ders Sunumunda Yararlanılacak Yazılım  
 
 
 
 

 

 

 

 

Birimde Varolan ve Ders Sunumunda Yararlanılacak Donanım  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Açıklamalar  
(Bu kesimde sunucunun Ders/Program Tasarımı ve Organizasyonunda 

Uyulması  
Gereken İlkeler paralelindeki açıklamaları ve gerekli gördüğü ek bilgiler  

yer alacaktır)  
2.1 Ders/Program Organizasyonunun Yeterliliği  

2.1.1 Sunucu/İstemci Altyapı Organizasyonu  

 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 İletişim/Etkileşim  
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3 Öğrenci Destek Hizmetleri  
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2.1.4 Ölçme Değerlendirme  
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Ders/Program Sunumunun Teknolojik Uygunluğu  
2.2.1 İçerik ve Sunum Teknolojisi 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 Eğitsel Tasarım  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3Ders/Program Etkinliğinin Değerlendirilmesi  
 
 
 
 
 
 

 

Diğer  
 
 
 
 

 

GÃ¶nder Temizle
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EEkk--1111..  22000011  SSoonnbbaahhaarr  DDöönneemmii    SSuunnuuccuu  ÜÜnniivveerrssiittee  DDeerrss  ÖÖnneerriilleerrii  11  
 

Yapay Sinir Ağları Ve Uygulamaları Fırat Üniversitesi  

Dijital Lojik Sistemler Sakarya Üniversitesi  

Tiroid Hastalıkları, Hipofiz Hastalıkları, Osteoporoz, Adrenal Gland 

Hastalıkları Ankara Üniversitesi 

Bilim Tarihine Giriş Ankara Üniversitesi  

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akdeniz 

Üniversitesi 

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Fırat Üniversitesi 

Mimari Eleştiri Dersi Ve Proje Uygulaması Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Temel Bilgisayar Bilimleri 1 Sakarya Üniversitesi  

Information Systems (Bilgi Sistemleri) Ege Üniversitesi  

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Sakarya Üniversitesi  

Temel Bilgisayar Bilimleri 2 Sakarya Üniversitesi  

Dijital Elektronik (Mantık Devreleri) Sakarya Üniversitesi  

Enstrümental Analiz Sakarya Üniversitesi  

Bilgisayar Destekli Teknik Resim Sakarya Üniversitesi  

Coğrafi Bilgi Sistemleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Mekanizma Tekniği ODTU  

Elektromanyetik Teori 1 ODTU 

Optoelektronik – 1 ODTU) 
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EEkk--1122..UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  vvee  BBiirr  UUyygguullaammaa  DDookkttoorraa  TTeezzii  ÖÖğğrreettiimm  ÜÜyyeessii  

AAnnkkeett  FFoorrmmuu  SSoorruullaarrıı  
 

Uzaktan Öğretim ve Bir Uygulama Doktora Tezi 

Öğretim Üyesi Anket Formu Soruları 

 

1. Yaşınız .......... 

2. Cinsiyetiniz  Erkek               Bayan 

3. Doğum Yeriniz Köy .................... İlçe.......................... İl ........................... 

4. Yerleşim Yeriniz Köy .................... İlçe.......................... İl ........................... 

5. Medeni Durumunuz  Evli              Bekar        Dul   Boşanmış 

6. Akademik Ünvanınız? 

 Prof.Dr      Doç.Dr.   Yar.Doç.Dr.         Öğr.Gör.      Okutman          Diğer 

7. Bölümünüz  

 Tıp Fak.    Fen-Edebiyat  Mühendislik  İşletme-İktisat 

 Eğitim Fak.     Güzel Sanatlar   Eczacılık Hukuk       Mimarlık         Diğer 

8. Aylık Geliriniz 

 300.000.000 – 500.000.000     500.000.000 – 700.000.000 

 700.000.000 – 900.000.000     900.000.000 ve üzeri 

9. Kendinize ait bilgisayarınız var mı ?   

 Hayır    Evet    

10. Bilgisayarı nerede kullanıyorsunuz ? 

 Evde  İşte  Diğer 

11. Herhangi bir bilgisayar eğitimi aldınız mı ? 

 Hayır            Eğitim  Kurs  Ders  Diğer 

12. Günlük bilgisayar kullanım saatiniz ? 

 1 saatten az         1-3 saat            3-5 saat   5-7 saat  7 saatten fazla 

13. Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz ? 

 Web      Sohbet (Chat-IRC)            Oyun       e-mail    Video konferans 

 Akademik çalışmalar      Ders notu hazırlama    Öğretim 

14. Internet kullanıyor musunuz ? 

 Hayır            Evet Evde         Evet İşyerinde         Evet, diğer yerlerde 
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15. Uzaktan öğretim (e-learning, distance learning) hakkında bilginiz var mı? 

 Hayır  Evet az          Evet Orta       Evet Çok 

16. Size göre aşağıdakilerden hangi/hangileri Uzaktan Öğretim metodudur? 

 Mektupla  Açıköğretim          Internet        TV/Radyo 

  Web Sayfası Sohbet (Chat)          CD-ROM/kitap        Video Konferans 

17. Uzaktan eğitim veya öğretim aldınız mı? 

 Evet            Hayır 

18. Uzaktan eğitim veya öğretim verdiniz mi? 

 Evet            Hayır 

19. Uzaktan eğitim veya öğretim almak ister misiniz? 

 Evet            Hayır 

20. 19. soruya evet cevabını verdiyseniz hangi metotla almak istersiniz ? 

 Mektupla   Açıköğretim            Internet           TV/Radyo 

       Web Sayfası  Sohbet (Chat)            CD-ROM/kitap        Video Konferans 

21. Sizde kendi üniversitenizde vaya başka bir üniversitede uzaktan öğretim yoluyla 

ders vermek ister misiniz? 

 Evet            Hayır 

22. 21. soruya evet cevabı verdiyseniz; hangi metotla vermek istersiniz ? 

 Mektupla   Açıköğretim            Internet           TV/Radyo 

       Web Sayfası  Sohbet (Chat)            CD-ROM/kitap        Video Konferans 

23. Uzaktan öğretimin faydasına inanıyor musunuz ? 

 Evet            Hayır 

24. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Internet üzerinden uzaktan eğitim yada 

öğretimin faydalarından olabilir? (Cevabınız birden fazla ise öncelik sırasına göre 

numaralandırınız.) 

 Derse devam imkanı olmayan (zaman ve yer problemi olan) kişiler için idealdir 

 Bedensel özürlü kişiler için idealdir 

       Belirli bir konuda eğitim almış çalışan, ama kendini yenilemek isteyen veya 

yapmış olduğu işle ilgili branşı dışında öğretim almak isteyen kişiler için idealdir. 

       Kalabalık sınıf ortamında ders almak yerine; sınıf ortamında olmaksızın evinden 

bu dersin öğretimini Internet web sayfası üzerinden almak isteyen kişiler için 

idealdir. 
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       Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders almak yerine; 

başka üniversitelerdeki konunun uzmanı veya kariyerli biri tarafından sınıf ortamında 

Internetten etkileşimli video konferans yoluyla ders almak idealdir. 

       Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders almak yerine; 

başka üniversitelerdeki konunun uzmanı ve daha kariyerli biri tarafından, öğretim 

üyesi tarafından hazırlanmış ders notlarının Internet web sayfası üzerinden istenilen 

zamanda ve istenilen yerde bu dersi almak idealdir. 

       Bir üniversite eğitimi almış, çalışan veya çalışmayan kişilerin master veya 

doktora eğitimleri için idealdir. 

25. Sizce hangi bölüm/bölümlerin dersleri uzaktan eğitim veya öğretimle verilebilir?  

 Tıp Fak.    Fen-Edebiyat  Mühendislik  İşletme-İktisat 

 Eğitim Fak.     Güzel Sanatlar   Eczacılık Hukuk       Mimarlık         Diğer 

26. Sizce hangi dersler uzaktan eğitim veya öğretim yöntemiyle verilebilir? 

 Mesleki dersler        Uygulamalı dersler      Yabancı Dil/Atatürk İlk.Ink.T. 

       Seçmeli dersler        Bilgisayar dersler                  Diğer 

27. Bölümünüzdeki öğretim üyesi sayısı nedir? 

1-5             6-10         11-15         16-20           21-25          26 ve üzeri 

28. Bölümünüzdeki öğretim üyeleri veya yardımcılarının kaçı ders verdikleri konuda 

uzman değildirler? 

 Hepsi uzman     1-2            2-3              3-4                 4- üzeri 

29. Siz sadece uzmanı olduğunuz derslerimi veriyorsunuz ? 

       Evet. 

       Hayır, dersi verecek konunun uzmanı olan öğretici olmadığı için veriyorum. 

       Hayır, maddi açıdan bana faydası olduğu için dersi veriyorum. 

       Hayır,diğer ............................................................................................................. 

30. Üniversitenize veya bölümünüze başka üniversitelerden kaç öğretici geliyor mu? 

       Hiç gelmiyor         1-2            2-3              3-4               4- üzeri 

31. Başka bir üniversiteden gelen öğreticinin üniversiteniz veya devlete olan ek 

maliyetini biliyormusunuz? 

 Evet    Hayır 

32. Yol mesafesi uzak olan bir öğreticinin üniversitenize gelip gitmek için yolda 

geçireceği boş zaman, kaza riski ve yorgunluktan sonra ders süresi ve dersteki 

performansını verimli ve yeterli görüyor musunuz? 

     Evet   Hayır, verimli ve yeterli olamaz          Hayır, gerektiği kadar değil 
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33. Başka üniversitelerden; konunun uzmanı veya daha yüksek akademik kariyerli 

insanların üniversiteniz veya bölümünüzde ders vermesini ister misiniz? 

  Evet, üniversitemizde konunun uzmanı öğretim üyesi yoksa isterim. 

  Evet, eğitimde kalite açısından daha yüksek akademik kariyerli eğiticilerin ders 

vermesini isterim. 

  Hayır, bölümümüzde veya üniversitemizde bir şekilde bu dersi verebiliriz. 

       Hayır, maaşlarımız zaten az ve ek ders ücretinden zarar etmek istemem. 

34. Sizce uzaktan öğretimde hangi fayda/faydalar sağlanır ? 

       Daha fazla insana öğretim imkanı tanınabilir. 

       Bedensel özürlülere de öğretim imkanı tanınabilir. 

       İnsanlar zaman ve mekan problemi olmadan eğitim alabilirler. 

       Öğretim maliyeti düşürülebilir. 

       Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilir. 

       Herkesin kendi zeka düzeyine göre; istediği kadar ders tekrarı yaparak, aynı 

eğitimi almaları sağlanabilir.  

35. Internet üzerinden web sayfası aracılığı ile verilen uzaktan öğretim dersinde 

hangi problemler yaşanır ? 

       Ders notlarının telif (Copyright) hakkı 

       Ders notlarının diğer eğitimcilerce görülmesinin ve kullanılabilecek olmasının 

tereddütü 

       Ders ücreti problemi 

       Ders notlarını web ortamına aktarmanın kolay olmaması, teknik bilgiye sahip 

olmak zorunluluğu ve gerek aktarmanın gerekse öğrenmenin zaman alacak olması 

 

36. Uzaktan öğretime bakış açınız. 

    Uzaktan öğretim bir öğretim yöntemi değildir ve olamaz. 

    Başlı başına bir üniversite eğitimi olarak kullanılabilir. 

    Klasik öğretime destekleyici olarak kullanılabilir. 

    Bazı dersler için kullanılabilir. 

    Öğretim üyesi eksiğini gidermek için kullanılabilir. 

    Diğer ......................................................................................................................... 

37. Üniversitenizde konunuzla ilgili bir bilgi bankasının olmasını ister misiniz? 

      Evet   Hayır 

Ankete ayırmış olduğunuz vakit ve vermiş olduğunuz cevaplar için çok 

teşekkür ederiz. 
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EEkk--1133..UUzzaakkttaann  ÖÖğğrreettiimm  vvee  BBiirr  UUyygguullaammaa  DDookkttoorraa  TTeezzii  ÜÜnniivveerrssiittee  

ÖÖğğrreenncciissii  AAnnkkeett  FFoorrmmuu  SSoorruullaarrıı  

 

Uzaktan Öğretim ve Bir Uygulama Doktora Tezi 

Üniversite Öğrencisi Anket Formu Soruları 

1. Yaşınız .......... 

2. Cinsiyetiniz  Erkek               Bayan 

3. Doğum Yeriniz Köy .................... İlçe.......................... İl ........................... 

4. Yerleşim Yeriniz Köy .................... İlçe.......................... İl ........................... 

5. Medeni Durumunuz  Evli              Bekar        Dul   Boşanmış 

6. Lise türünüz? 

Normal lise        Teknik yada Meslek Lisesi        Anadolu Lisesi           Fen Lisesi  

Özel Lise           Öğretmen Lisesi       İmam Hatip Lisesi      Diğer 

7. Bölümünüz  

 Tıp Fak.            Fen-Edebiyat      Mühendislik  İşletme-İktisat 

 Eğitim Fak.        Güzel Sanatlar      Eczacılık   Hukuk       Mimarlık       Diğer 

8. Şu anda gelir getiren bir işte çalışıyormusunuz ? 

 Hayır    Evet  

9. Aylık harçlığınız veya geliriniz ne kadar? 

 30.000.000 – 50.000.000        50.000.000 – 75.000.000 

 75.000.000 – 100.000.000    100.000.000 ve üzeri 

10. Kendinize ait bilgisayarınız var mı ?   

 Hayır    Evet    

11. Bilgisayarı nerede kullanıyorsunuz ? 

 Evde            Okulda  Internet Kafede Yurt  Diğer 

12. Herhangi bir bilgisayar eğitimi aldınız mı ? 

 Hayır            Eğitim  Kurs  Ders  Diğer 

13. Günlük bilgisayar kullanım saatiniz ? 

 1 saatten az         1-3 saat            3-5 saat   5-7 saat 7 saatten fazla 

14. Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz ? 

 Web      Sohbet (Chat-IRC)            Oyun       e-mail    Video konferans 

 Öğrenmeye çalışma      Derslerimi hazırlama    Uzaktan Öğretim   
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15. Internet kullanıyor musunuz ? 

 Hayır            Evet Evde         Evet İşyerinde         Evet, diğer yerlerde 

16. Uzaktan öğretim (e-learning, distance learning) hakkında bilginiz var mı? 

 Hayır  Evet az          Evet Orta       Evet Çok 

17. Size göre aşağıdakilerden hangisi Uzaktan Öğretim metodudur? 

 Mektupla  Açıköğretim          Internet        TV/Radyo 

 Web Sayfası Sohbet (Chat)          CD-ROM/kitap       Video Konferans 

18. Uzaktan eğitim veya öğretim aldınız mı? 

 Evet            Hayır 

19. Uzaktan eğitim veya öğretim almak ister misiniz? 

       Evet, almak isterim.Maddi yönden daha uygun olur. Başka şehirlerde okumak 

maddi ve manevi açıdan bir çok problem yaratıyor. 

 Evet, almak isterim öğretim alırken aynı zamanda da çalışabilirim, derslerimi de 

hafta sonları veya akşamları evimden Internet üzerinden izleyebilirim 

 Hayır, almak istemem. Bence öğreticinin olmadığı sınıf ortamında yapılmayan 

bir ders verimli olmaz. 

 Hayır, almak istemem. Çünkü bu tür üniversite mezunlarının diğer üniversite 

mezunları ile eşdeğer sayılabileceğini sanmıyorum. 

20. 19. soruya evet cevabını verdiyseniz hangi metot/metotlarla almak istersiniz ? 

 Mektupla   Açıköğretim            Internet           TV/Radyo 

       Web Sayfası  Sohbet (Chat)            CD-ROM/kitap        Video Konferans 

21. Uzaktan öğretimin faydasına inanıyor musunuz ? 

 Evet            Hayır 

22. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Internet üzerinden uzaktan eğitim veya 

öğretimin faydalarından olabilir? (Cevabınız birden fazla ise öncelik sırasına göre 

numaralandırınız.) 

 Derse devam imkanı olmayan (zaman ve yer problemi olan) kişiler için idealdir 

 Bedensel özürlü kişiler için idealdir 

       Belirli bir konuda eğitim almış çalışan, ama kendini yenilemek isteyen veya 

yapmış olduğu işle ilgili branşı dışında öğretim almak isteyen kişiler için idealdir. 

       Kalabalık sınıf ortamında ders almak yerine; sınıf ortamında olmaksızın evinden 

bu dersin öğretimini Internet web sayfası üzerinden almak isteyen kişiler için 

idealdir. 
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       Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders almak yerine; 

başka üniversitelerdeki konunun uzmanı veya kariyerli biri tarafından sınıf ortamında 

Internetten etkileşimli video konferans yoluyla ders almak idealdir. 

       Üniversitede konunun uzmanı olmayan öğretim üyesinden ders almak yerine; 

başka üniversitelerdeki konunun uzmanı ve daha kariyerli biri tarafından, öğretim 

üyesi tarafından hazırlanmış ders notlarının Internet web sayfası üzerinden istenilen 

zamanda ve istenilen yerde bu dersi almak idealdir. 

       Bir üniversite eğitimi almış, çalışan veya çalışmayan kişilerin master veya 

doktora eğitimleri için idealdir. 

23. Sizce hangi bölüm dersleri uzaktan eğitim veya öğretimle verilebilir?  

 Tıp Fak.    Fen-Edebiyat  Mühendislik  İşletme-İktisat 

 Eğitim Fak.     Güzel Sanatlar   Eczacılık Hukuk       Mimarlık      Diğer 

24. Sizce hangi ders/dersler uzaktan eğitim veya öğretim yöntemiyle verilebilir? 

 Mesleki dersler        Uygulamalı dersler      Yabancı Dil/Atatürk İlk.Ink.T. 

       Seçmeli dersler        Bilgisayar dersleri      Diğer 

25. Üniversitenize veya bölümünüze başka üniversitelerden öğretici geliyor mu? 

  Hayır   1-2                3-4                   5-6  7- üzeri 

26. 25.soruya cevabınız hayır değilse vevaplayınız. Yol mesafesi uzak olan bir 

öğreticinin üniversitenize gelip gitme için yolda geçireceği boş zaman, kaza riski 

ve yorgunluktan sonra ders süresi ve dersteki performansını verimli ve yeterli 

görüyormusunuz? 

       Evet   Hayır, verimli ve yeterli olamaz          Hayır, gerektiği kadar değil 

27. Başka üniversitelerden; konunun uzmanı veya daha yüksek akademik kariyerli 

insanların size ders vermesini ister misiniz? 

       Evet, üniversitemizde konunun uzmanı öğretim üyesi yoksa isterim. 

       Evet, eğitimde kalite açısından daha yüksek akademik kariyerli eğiticilerin ders 

vermesini isterim. 

       Hayır, mutlaka üniversitemizde ki öğreticilerin  bize ders vermesini isteriz. 

 

28. Sizce uzaktan öğretimde hangi fayda/faydalar sağlanır ? 

       Daha fazla insana öğretim imkanı tanınabilir. 

       Bedensel özürlülere de öğretim imkanı tanınabilir. 

       İnsanlar zaman ve mekan problemi olmadan öğretim alabilirler. 

       Öğretim maliyeti düşürülebilir. 

       Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilir. 
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       Herkesin kendi zeka düzeyine göre; istediği kadar ders tekrarı yaparak, aynı 

öğretimi almaları sağlanabilir.  

 

29. Internet üzerinden web sayfası aracılığı ile verilen uzaktan öğretim dersleri almak 

veya böyle bir öğretimi veren üniversitede okumak istermisiniz ? 

       Evet       Hayır 

30. Uzaktan öğretime bakış açınız. (Birden fazla şık seçebilirsiniz) 

    Uzaktan öğretim bir öğretim yöntemi değildir ve olamaz. 

    Başlı başına bir üniversite öğretimi olarak kullanılabilir. 

    Klasik öğretime destekleyici olarak kullanılabilir. 

    Bazı dersler için kullanılabilir. 

    Öğretim üyesi eksiğini gidermek için kullanılabilir. 

 

 

Ankete ayırmış olduğunuz vakit ve vermiş olduğunuz cevaplar için çok 

teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 247 

ÖÖzzggeeççmmiişşiimm  

 

Zehra Alakoç 1968 yılında Sivas’ta doğmuştur. İlk orta ve lise eğitimini 
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başladığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim 

Dalında doktora öğrencidir. 

Çalışma hayatına, 1988 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem 
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Hazırlamış olduğu programlar 

 Üniversite ve diğer kuruluşlar için Maaş-bordro sistemi 

 Üniversite Ayniyat-Ambar-Stok programı 

 Üniversite öğrenci işleri otomasyonu 

 Hastane otomasyonu istatistik modülü 

 Üniversite bütçe-ödenek sistemi 

 Üniversite tıp fakültesi sınavlarının optik form aracılığıyla 

değerlendirilmesi için optik form programı 

 

Yayınları 

 Ms-Dos, Windows, Ms-Word ve Ms-Excel Ders Notları  (Murat Bozbıyık 

ve Ayhan Özdemir ile birlikte) 

 Internet Kullanım Kılavuzu (Murat Bozbıyık ve Ayhan Özdemir ile 

birlikte) 

 Cumhuriyet Üniversitesi EARN-TÜVEKA-Internet klavuzu (Murat 

Bozbıyık ve Ayhan Özdemir ile birlikte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


