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Öz

Web tabanl› uzaktan e¤itim kamu ve özel sektörün çeflitli alan ve disip-
linlerindeki e¤itim problemlerini çözmede düflük iflletim maliyeti ve
araçlar sunmakla birlikte, çal›flmakta olan bireyler için kiflisel ve mesle-
ki geliflme, akademik ya da sertifika programlar›na kat›lma gibi f›rsatlar
da  yaratmaktad›r. Böyle bir sistem veya e¤itim program› içeri¤inin,
sa¤lam bir yap›ya sahip olmas› gerekti¤i aç›kt›r. Bu yap›daki bir sistem,
içerik ve sistemin tekrar kullan›labilmesinde ve güncellenmesinde
önemli avantajlar sa¤layacakt›r. Bu çal›flmada web tabanl› uzaktan e¤i-
tim hakk›nda genel bilgiler verilmekle birlikte, sistemlerin sahip olmas›
gereken özellikler ve konuyla ilgili standartlar›n önemi  üzerinde durul-
maktad›r.

Anahtar sözcükler: Web tabanl› uzaktan e¤itim, Web tabanl› uzaktan
e¤itim sistemleri.

Abstract

Web-based distance education has been providing low operational cost
and means to solve problems of education in the various disciplines
and fields of public and private sectors. It also creates opportunities
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Girifl

Toplumlar›n gelifliminde e¤itimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak
zamanlar›n› yaflatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici unsur, büyük
ölçüde e¤itim olmufltur. Y›llar boyu pek çok farkl› yöntem ve yaklafl›m e¤itimi
etkilemifl, ö¤renmeyi en üst düzeye ç›karabilecek sistemler üzerindeki çal›fl-
malar aral›ks›z devam etmifltir ve etmektedir. E¤itimi temelden etkileyen tek-
nolojik yenilikler ve bulufllar, her defas›nda bir önceki sisteme göre üstünlük-
ler sa¤lamakta, yeni kavramlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Matbaan›n icad› ve kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ile e¤itim teknolojileri
o ana dek hiç yakalayamad›¤› bir ivme kazanm›fl, kitaplar yard›m›yla milyon-
larca kifli, binlerce kilometre uzaktan, içeri¤i oluflturan kifliyi belki de hayatla-
r›nda hiç tan›madan ve görmeden gerekli olan e¤itimi alabilmifl, ö¤renmeyi
gerçeklefltirebilmifllerdir. Matbaan›n e¤itime kazand›rd›¤› bu yeni ve o
zamanlar için büyüleyici tekni¤in toplumsal geliflime katk›lar› hiç de az›msa-
nacak gibi de¤ildir. Günümüzde de e¤itimin neredeyse temelini oluflturan ba-
s›l› kaynaklar, bu yaklafl›m› destekler niteliktedir.

Uzaktan e¤itimin temelini oluflturan sürecin, yaz›l› kaynaklar›n bas›l› kay-
naklar haline dönüflmesi, bu sayede rahat ço¤alt›lmas›, da¤›t›labilir ve kolay
eriflebilir bir hale gelmesi oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu yaz›da uzaktan e¤itim
ile ilgili önemli kavramlara de¤inilmekle birlikte, sistemin sa¤lad›¤› temel
avantajlar ve özelliklere de yer verilmektedir. Bu kavramlar; ço¤alt›labilir
olma, da¤›t›labilir olma ve kolay eriflebilir olma olarak özetlenebilir. Tüm bu
avantajlara bilgisayar destekli sistemlerin de entegre edilmesi, çoklu ortam
araç ve tekniklerinden yararlan›lmas›, internet üzerinden içeri¤e h›zl› ve

such as professional development, personal develepment, attending
certification or academic programs for the people who are already
employed. Obviously, the content of such a system or education
programs should have a robust structure. The structure would provide
significant advantages in re-using and upgrading of the content and
system. This particular study emphasizes the required features and
standards of web-based distance education as well as basic concepts
of it.

Keywords: Web-based distance education, Web-based distance
education systems.



uygun maliyetler ile ulafl›lmas›, kullan›c› etkilefliminin yeni teknolojiler yard›-
m› ile art›r›lmas›, günümüzde uzaktan e¤itimin kimi zaman örgün e¤itime
destek, kimi zaman ise bafll› bafl›na bir e¤itim tekni¤i olarak kabul görmesini
sa¤lam›flt›r.

Uzaktan E¤itim

Günümüzde varl›¤›n› sürdürebilmek, her alanda baflar›l› ve öncü olmak ile efl
de¤er bir yaklafl›m ortaya koymay› gerektirmektedir. Salt ekonomik, toplum-
sal, askeri, siyasal ya da kültürel geliflim yeterli olmamaktad›r. Tüm bu unsur-
lar›n birlikte geliflmesi, olgunlaflmas› ve üretime yans›mas› gerekmektedir.
Burada bilgiyi üretebilen toplumlar baflar›ya en yak›n olanlard›r. Toplumun
bilgiyi üretebilmesi, toplumu oluflturan bireylerin e¤itim düzeyleri ile do¤rudan
ilgilidir. Bilgi düzeyini sürekli art›rabilen ve güncel tutabilen bireyler ancak,
toplumsal bilgi üretimine katk› sa¤layabilirler. Yaflam boyu e¤itim kavram›
burada kendini göstermekte, temel e¤itim süreci ile genelde tamamland›¤›n›
düflündü¤ümüz kiflisel geliflimin sürekli olmas› fikri, bu sayede de¤er kazan-
maktad›r.

Yaflam boyu e¤itimin birey üzerine getirdi¤i yük, sorunlar›n da temelini
oluflturmaktad›r. Halihaz›rda tam zamanl› bir iflte çal›flmakta olan birey, kifli-
sel geliflimine yard›mc› olan e¤itim süreci için yeterli vakti ay›ramamaktad›r.
Burada örgün e¤itim olarak adland›rabilece¤imiz, ö¤renci – s›n›f – ö¤retmen
üçlüsünün ayn› fiziksel alan› paylaflt›¤› geleneksel e¤itim modelinden farkl›
bir yaklafl›ma ihtiyaç duyulmufltur. Bu ihtiyac› karfl›layacak e¤itim modelini
uzaktan e¤itim olarak tan›mlamak mümkündür.

Uzaktan e¤itimin geliflme sürecinde daha önceden de bahsetti¤imiz kitap-
lar, bunun yan›nda posta servisleri, radyo ve televizyon gibi araçlar kullan›l-
m›fl, e¤itim kalitesi ve yöntemleri tart›fl›labilecek sistemler ortaya konmufltur.
Bu sistemlere verilebilecek en güzel örneklerden biri Anadolu Üniversitesinin
ön lisans ve lisans e¤itimi veren Aç›k Ö¤retim Programlar›’d›r. Yine Aç›k
Lise olarak bilinen e¤itim programlar› ülkemizde uzaktan e¤itim ile ilgili örnek-
lerden bir kaç›d›r.

Uzaktan e¤itimin istenilen e¤itim kalitesine ulaflabilmesi, yeterli ö¤renci –
ö¤retmen, ö¤renci – e¤itim materyali etkilefliminin sa¤lanabilmesi, internetin
ortaya ç›k›fl› ve e¤itim platformu olarak da internetin kullan›lmaya bafllanma-
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s› ile mümkün olmufltur. Bu yeni nesil uzaktan e¤itim format›, internetin yay-
g›nlaflmas›, ucuzlamas› ve bant geniflli¤inin artmas› ile ‹nternete Dayal›
Uzaktan E¤itim’in ortaya ç›kmas›na ve internetin uzaktan e¤itim için uygun bir
platform olarak kabul görmesine neden olmufltur.

Uzaktan E¤itim ‹le ‹lgili Çeflitli Tan›mlar

Literatürde uzaktan e¤itim ile ilgili yap›lm›fl birçok tan›ma rastlamak mümkün-
dür. Genel hatlar›yla benzerlik gösteren bu tan›mlamalar kimi zaman farkl›
yaklafl›mlar da içermektedir.

Uzaktan e¤itime iliflkin California Distance Learning Project (CDLP 2004)
taraf›ndan yap›lan tan›mda, uzaktan e¤itimin ö¤renciyle e¤itsel kaynaklar
aras›nda ba¤lant› kurularak gerçeklefltirilen bir e¤itim sistemi oldu¤u belirtil-
mekte, uzaktan e¤itim programlar›n›n herhangi bir e¤itim kurumuna kay›tl›
bulunmayan kimselere de e¤itim imkan› sa¤lamas›n›n son dönemde ö¤ren-
cilere tan›nan e¤itim imkanlar›n› art›ran bir durum oldu¤unun alt› çizilmekte-
dir. Uzaktan e¤itim program›n›n bir baflka yönü de mevcut kaynaklardan
yeterince faydalanarak geliflen teknolojiyi de yak›ndan takip etmek zorunda
olmas›d›r.

United States Distance Learning Association (USDLA 2004)’›n tan›m› da
flu flekildedir:

Uzaktan e¤itim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam tekno-
lojisi gibi araçlar›n yard›m›yla, e¤itimin uzaktaki ö¤rencilere ulaflt›r›lma-
s›d›r. USDLA, ö¤retmen ve ö¤rencinin birbirlerinden co¤rafi olarak uzak
oldu¤unu belirterek bu e¤itim program›nda elektronik araçlar›n ya da
yaz›l› materyal ve matbu malzemelerinin kullan›lmas› gerekti¤inin alt›n›
çizer. Uzaktan e¤itim; ö¤retmenleri içine alan ö¤retim ile ö¤rencileri içi-
ne alan ö¤renim olmak üzere iki temel bölümden oluflmaktad›r.

Yukar›da yap›lan tan›mlar›n say›s›n› art›rmak olanakl› olmakla birlikte, bu
noktada öz bir tan›m vermek kan›m›zca yeterli olacakt›r. En basit tan›m›yla
uzaktan e¤itim, farkl› co¤rafyalardaki ö¤renci, ö¤retmen ve ö¤retim materyal-
lerinin iletiflim teknolojileri arac›l›¤›yla bir araya getirildi¤i bir e¤itim fleklidir.



‹nternete Dayal› Uzaktan E¤itim

‹nternete Dayal› Uzaktan E¤itim, internet altyap›s›n› kullanan tüm e¤itim
modellerini kapsayan genel bir yaklafl›m olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹nter-
net a¤›n› kullanan tele–konferans görüflmeleri, geleneksel postan›n yerini
alan elektronik postalar, bas›l› kaynaklara alternatif oluflturan elektronik kitap
ve süreli yay›nlar, ‹nternete Dayal› Uzaktan E¤itimin birer parças› olarak
kullan›lm›fl modellerdir. Bu modeller içerisinde günümüzde en yayg›n olarak
kullan›lan model ise Web Tabanl› Uzaktan E¤itim (WTUE) modelidir.

Web Tabanl› Uzaktan E¤itim Modeli

Web Tabanl› Uzaktan E¤itim Modeli’nde, ‹nternete Dayal› Uzaktan E¤itim ad›
alt›nda kullan›lan farkl› tekniklerin hemen hemen tamam›ndan yararlan›lmak-
tad›r. ‹çeri¤e eriflmek için HTML sayfa yap›lar› düzenlenmekte, iletiflimin sa¤-
lanmas› ve sa¤l›kl› olarak yürütülmesi için elektronik posta listelerinden
faydalan›lmakta, etkileflimin art›r›labilmesi için tart›flma listeleri ve sohbet
programlar› kullan›lmaktad›r.

WTUE’nin en önemli avantajlar› aras›nda sanal bir kampüs yarat›labilme-
si ve eflzamans›z (asynchronous) e¤itime olanak vermesi yer almaktad›r.
Ö¤renciler sistem dahilindeki içeri¤e istedikleri zaman ulaflabilmekte ve kay-
naklardan istedikleri ölçüde faydalanabilmektedirler. Sa¤lanan bu esneklik,
maliyet avantajlar› ile birleflti¤inde ideal bir model oluflmas›na olanak tan›-
maktad›r (Carswell ve Venkatesh, 2002, s. 477; Maly ve di¤erleri, 1998,
s. 660).

WTUE’nin günümüzde kabul görmesinin ve popülaritesinin giderek artma-
s›n›n en temel nedeni e¤itimin zamandan ve mekândan ba¤›ms›z olufludur.
WTUE’nin bu esnek ve ba¤›ms›z yap›s› ifl hayat› nedeniyle zaman s›k›nt›s›
çeken ya da e¤itimin verildi¤i yerde fiziki olarak bulunamayan kifliler için
önemli bir tercih nedeni oluflturmufltur (Aslantürk, 2002, s. 5).

WTUE’nin ön plana ç›kan zaman ve mekân avantajlar› di¤er önemli
üstünlüklerini kimi zaman gölgede b›rakm›flt›r. Bu üstünlükler sistemin tercih
edilmesinde önemli roller oynayabilecek niteliktedir (Aslantürk, 2002, s. 5).
Bu nitelikler kiflisellefltirilebilir e¤itim, ö¤renci merkezli e¤itim, ö¤renci yöne-
timli e¤itim ve düflük maliyetli e¤itim olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kiflisellefl-
tirilebilir e¤itimde, verilen e¤itimin flirket, bölüm, grup hatta kifliye göre özel-
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lefltirilmesi sa¤lanmaktad›r. Ö¤renciye verilecek e¤itimin, ö¤reticinin kapasi-
tesine göre de¤il, ö¤rencinin gereksinimlerine göre belirlenebilmesini ö¤ren-
ci merkezli e¤itim sa¤lamaktad›r. Ö¤renci yönetimli e¤itimin getirisi ise ö¤ren-
cinin çevrim içi topluluklar oluflturmas›na olanak tan›yarak, ö¤rencinin kendi-
si için içerik ya da program oluflturabilece¤i bir ortam haz›rlayabilmesidir.
Maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda WTUE’nin maliyetinin geleneksel örgün e¤i-
tim maliyetinin ortalama yar›s› kadar oldu¤u görülmektedir. Öte yandan
WTUE’nin etkileflimli e¤itim özelli¤i ve güncel içerik sunmas› da göz ard› edil-
memelidir (Docent Inc 2002).

WTUE ile ilgili örnekleri inceledi¤imizde temel olarak iki farkl› yaklafl›m
ortaya ç›kmaktad›r. Bu yaklafl›mlar akademik programlar ve sertifika prog-
ramlar› olarak ifade edilebilir. Üniversite ve özel sektör bünyesinde  verilen
çok çeflitli sertifika programlar› bulunmaktad›r. Say›ca üstün olan bu sertifika
programlar›n› lisans, ön lisans ve yüksek lisans programlar› izlerken, doktora
programlar›n›n say›s› di¤erlerine göre bir hayli düflüktür.

Biliflimin hemen hemen her alan›nda oldu¤u gibi uzaktan e¤itim konusun-
da da ülkemizde içerik s›k›nt›s› bulunmaktad›r. Bant geniflli¤inin yeni yeni
belirli standartlara ulaflabildi¤i ülkemizde, WTUE konusunda da yeterli ilerle-
meler kaydedilememifltir. En büyük s›k›nt›lardan biri içeri¤in yetersiz oluflu-
dur. Yurt d›fl›nda oluflturulan zengin içerik, dil sorunu ve müfredat farkl›l›klar›
yüzünden kullan›lamamaktad›r. Tüm bu olumsuz tabloya ra¤men say›lar› çok
az da olsa WTUE konusunda standartlar› yakalam›fl özel sektör kurulufllar›-
na ve üniversitelere rastlanmaktad›r.

Türkiye’de web sayfas› aktif olarak çal›flan toplam 79 üniversiteden sade-
ce 5’i WTUE olarak tan›mlayabilece¤imiz bir programa sahiptir.1 Bu üniversi-
teler ve programlar› Tablo 1’de yer almaktad›r.

1 19 May›s 2004 tarihinde YÖK’ün web sitesinde yer alan liste dikkate al›nm›flt›r.
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Üniversiteler haricinde özel sektör WTUE programlar›ndan baz›lar›na

Tablo 2’de yer verilmektedir.

Tablo 1. Türkiye’de WTUE Program›na Sahip Üniversiteler

Üniversite Program Ad› URL
Ahmet Yesevi Üniv. Türtep http://www.yesevi.net
Anadolu Üniv. E - MBA http://emba.anadolu.edu.tr
Anadolu Üniv. AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Program› http://www.bilgi.aof.edu.tr
‹TÜ UZEM http://www.uzem.itu.edu.tr
ODTÜ – IDEA Asynchronous Internet Education http://idea.metu.edu.tr
ODTÜ – Online METU Online http://online.metu.edu.tr
ODTÜ - Informatics Informatics Online - MSc Program http://ion.ii.metu.edu.tr
ODTÜ – DIL diL (Distance Interactive Learning) http://www.dil.metu.edu.tr
‹stanbul Bilgi Üniv. E - MBA http://www.bilgiemba.net

Tablo 2. Türkiye’de WTUE Hizmeti Veren Özel Sektör Faaliyetlerinden 
Baz›lar›

Kurulufl Program Ad› URL
IDEA e-learning solutions Microsoft E¤itimleri http://www.ideaegitim.com

Ö¤retmenler Sitesi Teknoloji E¤itimleri http://www.ogretmenlersitesi.com

Enocta Mesleki E¤itim http://www.meslekegitimleri.com

Netron E-LearnCampus http://www.netron.com.tr

Web Tabanl› Uzaktan E¤itim Sistemleri (WTUES)

WTUE’den bahsedebilmemiz için birçok fonksiyonu içinde bar›nd›ran bir e¤i-
tim yönetim sisteminin bulunmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda sadece ders
içeri¤inin elektronik ortamda bulunmas› yeterli de¤ildir. Ders içeri¤ine web
üzerinden eriflilebilmesi WTUE’nin önemli unsurlar›ndan biridir, ancak hiçbir
zaman tamam› anlam›na da gelmemektedir.

E¤itim Yönetim Sistemi, ders içeriklerinin haz›rlanmas›ndan ö¤renci kay›t-
lar›n›n tutulmas›na, sistemin kullan›m saatleri ve s›kl›klar› gibi istatistiki bilgi-
lerden, ö¤rencilerin baflar› durumuna kadar birçok bilginin sistem üzerinden
al›nmas›na ya da web ortam›na aktar›lmas›na olanak sa¤lamal›d›r. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda WTUES’lerin sahip olmas› gereken özellikler sistemin gene-
lini de tan›mlar niteliktedir.



Web Tabanl› Uzaktan E¤itim Sistemleri’nin Sahip Olmas› Gereken Özellikler

WTUES’lerin web üzerindeki basit e¤itim içeriklerinden ayr›labilmesi için sa-
hip olmas› gereken temel özellikler vard›r. Bu özelikler e¤itim sisteminin ama-
c›na ve hedef kitlesine göre kimi zaman de¤ifliklikler gösterse de genel hat-
lar›yla afla¤›daki fonksiyonlar› içermelidir (Aslantürk, 2002, ss. 11-13; Carr ve
Farley, 2003, ss. 408-413; Özen ve Kahraman 2001, ss. 94-97).

1. Kullan›c›lar›n tan›mlanmas› ve yönetilmesi: Genifl alan a¤lar›, yerel a¤-
lar ya da internet üzerinden yay›n yapan WTUES’ler genel eriflime aç›k
bir yap›ya sahip olabilmektedir. Ancak e¤itim içeriklerinin herkes tara-
f›ndan görüntülenmesi istenmeyebilir. Belirli kullan›c› grup ve haklar›
do¤rultusunda sisteme girifl yetkisi verilmek istendi¤i durumlarda
WTUES’lerin kullan›c› tan›mlayabilir ve yönetebilir bir yap›da olmas›
gerekmektedir.

2. Ders içeriklerinin haz›rlanmas›: WTUE’nin temelini oluflturan ders içe-
riklerinin haz›rlanmas› ya da haz›rlanm›fl içeriklerin web ortam›na
aktar›lmas› sistem içerisinden yap›labilmelidir. Haz›r bir flablon kullan›-
labilece¤i gibi, içeri¤in oluflturulmas›nda farkl› programlar› da kullan-
mak mümkündür.

3. Derslerin yönetilmesi: Ö¤renci ders yüklerinin kontrol edilmesi, hangi
dönem hangi dersi almalar› gerekti¤i ya da hangi dersi ald›klar› gibi bil-
gilerin takip edilebilmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda ö¤ren-
cinin belirli bir program› takip etmesi ve bitirmesi sa¤lanabilir. Bu saye-
de sistem genelinde aktif olan derslerin kullan›m yo¤unlu¤u da takip
edilmifl olmaktad›r.

4. Ö¤renciye özel programlar›n aç›lmas›: WTUE’nin en önemli avantajla-
r›ndan birinin esneklik oldu¤undan daha önce bahsetmifltik. Bu esnek-
lik ö¤renciye özel programlar›n oluflturulabilmesiyle ön plana ç›kan bir
özellik haline gelmektedir. E¤itim program› zamandan ba¤›ms›z olarak
tasarlanabildi¤inden, dönemlik, ayl›k hatta haftal›k ders yükleri farkl›
flekilde belirlenebilir. Seçmeli derslerin s›n›f mevcuduna göre aç›l›p
aç›lmama durumu gibi sorunlar bu sistemde yer almaz.

5. Ödev ve proje verilmesi/teslimi: Ö¤rencilere ödev ve projelerin verilme-
si, bu çal›flmalar ile ilgili içerik ve aç›klamalar›n ö¤rencilere aktar›lma-
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s›, tamamlanan çal›flmalar›n toplan›p de¤erlendirilmesi gibi ifllemlerin
yap›labilmesi gerekmektedir. Tüm bu ifllemlerin tek bir merkezden ya-
p›lmas›, sorumlu kiflilerin üzerindeki ifl yükünü azaltaca¤› gibi, sürece
de h›z kazand›racakt›r.

6. S›nav ve testlerin haz›rlanmas› ve uygulanmas›: WTUE uygulamalar›n-
da dönem içinde aktar›lan bilginin ö¤renci taraf›ndan ne derecede al›na-
bildi¤i ortaya konmal›d›r. Bütün e¤itim sistemlerinde oldu¤u gibi
WTUE’de de bu çal›flma s›nav ve testler yoluyla yap›lmaktad›r.2 Bu  ça-
l›flmalarda iki farkl› yöntem genel olarak tercih edilmektedir. Bunlardan
biri dönem/e¤itim sonunda ö¤rencilerin bir merkezde toplanarak s›nava
tabi tutulmalar›d›r. Bu sistem farkl› ülkelerden sisteme dahil olan kullan›-
c›lar için uygun bir yöntem de¤ildir. Bu durumda çevrimiçi s›navlar dev-
reye girmektedir. Ö¤renciler terminaller yard›m›yla merkezden gelen so-
rular› yan›tlamaktad›rlar. ‹ki yöntemin beraber kullan›ld›¤› sistemler de
mevcuttur. Her iki yöntemde de (ya da ikisini de uygulayan sistemlerde)
e¤itim süresince ö¤rencinin kendi bilgi düzeyini test etmesi gerekmekte-
dir. Genel de¤erlendirmede kullan›lacak testlerin yan› s›ra, sadece de-
neme amaçl› olarak testlerin oluflturulabilmesi ve bu testlerin e¤itim sis-
temi üzerinden ö¤renciye sunulabilmesi de gerekmektedir.

7. Ö¤renci davran›fllar›n›n izlenmesi ve incelenmesi: WTUES’leri baflar›-
ya tafl›yacak en önemli çal›flmalardan biri flüphesiz sistemin ne dere-
ce etkin kullan›ld›¤›n›n gözlenebilmesidir. Bunun yolu kullan›c›lar›n sis-
tem içerisinde davran›fllar›n›n izlenebilmesinden geçer. Ö¤rencilerin
günün hangi saatinde sistemden ne ölçüde yararland›klar›, hangi ders
içeriklerinde ne kadar vakit geçirdikleri gibi bilgilerin sistem üzerinden
takip edilebilmesi gerekmektedir. Elde edilen verilerin belirli istatistiki
bilgiler halinde sorumlu kiflilere aktar›lmas› yine sistemin sorumlulu-
¤unda olmal›d›r.

8. Ö¤rencilerin baflar› durumlar›n›n de¤erlendirilmesi: E¤itimin sonunda
hem sistemin baflar›s›n›, hem de ö¤rencinin baflar›s›n› ö¤renci baflar›
durum de¤erlendirmesi ortaya koyacakt›r. Bu de¤erlendirme ayn›
zamanda, diploma, sertifikasyon ya da baflar› belgesine ö¤rencinin

2 Proje teslimi fleklinde de¤erlendirilecek ders programlar›nda bu yöntemler uygulanmayabilir.



hak sahibi olup olmad›¤›n› da belirleyecektir. Baflar› durumlar›n›n
de¤erlendirilmesi e¤itim program›nda daha sonraki aflamalarda ön ko-
flulun yerine getirilip getirilmedi¤inin de bir göstergesi olacakt›r. Tüm
bu çal›flmalar sistemin sorumluluklar› aras›nda yer almaktad›r.

9. Etkileflimli iletiflim ortamlar›n›n oluflturulmas› ve yönetilmesi:
WTUE’nin önemli avantajlar›ndan birisi de birçok de¤iflik internet
tabanl› iletiflim sistemini kendi bünyesinde bar›nd›r›yor olmas›d›r. Tar-
t›flma gruplar›, sohbet odalar›, ak›flkan video ve ses aktar›m›, Flash
gibi kullan›c› etkileflimi sa¤layabilecek ara yüz teknolojilerinden en üst
düzeyde fayda sa¤lanmas›, sistemin sahip olmas› gereken özelliklerin
bafl›nda gelmelidir.

Web Tabanl› Uzaktan E¤itim Sistemleri’nde Standartlar

WTUE’de içeri¤in oluflturulmas› sistemin genel ifl yükünün büyük bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. E¤itimin verilece¤i sistemin altyap› çal›flmalar› tamamlan-
d›ktan sonra, birçok farkl› uygulamada bu altyap› kullan›labilir ya da entegre
edilebilir. E¤itim içeri¤i için ise ayn› fleyi söylemek oldukça zordur. Bu nokta-
da standartlar›n devreye girdi¤i görülmektedir. Dünya üzerinde kabul görmüfl
standartlar çerçevesinde içerik oluflturmak, içeri¤in farkl› e¤itim sistemlerinde
de rahatl›kla kullan›labilmesi anlam›na gelmektedir. Bu durum, ayn› içeri¤in
yeniden üretilmesini engellemekte, bu sayede emek ve para aç›s›ndan
önemli bir fayda elde edilmifl olmaktad›r (Pahl, 2003, ss. 110-111; Song ve
di¤erleri, 2004, s. 380).

Standartlar sadece e¤itim içerikleri için geçerli de¤ildir. Ö¤renci bilgileri
gibi önemli verilerin sisteme kaydedilmesinde de standartlar›n dikkate al›n-
mas› gerekmektedir. Çok uluslu bir flirketin hizmet içi e¤itimlerinde kulland›¤›
Web Tabanl› E¤itim Sistemi’ni de¤ifltirmesi, tüm personel kay›tlar›n›n ve geç-
mifl bilgilerin yeniden sisteme girilmesini gerektirmemelidir.

Standartlar›n WTUE’lerde kullan›m›n› genel bir yaklafl›mla de¤erlendire-
cek olursak, kaynak, zaman ve para israf›n› önleyebilmek için içeri¤in, veri
girifllerinin ve bu bilgilerin tümünü yorumlayacak sistemin belirli standartlar
çerçevesinde oluflturulmas› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Standartlar, sistemi kullanan kurum ya da kurulufllar kadar içerik sa¤lay›-
c›lar›n› da yak›ndan etkilemektedir. Dünya üzerinde önemli bir pazar pay›na
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sahip ClassServer3 ya da WebCT4 gibi Web Tabanl› E¤itim Sistemleri’ne içe-
rik haz›rlayan firmalar, bu sistemlerin öngördü¤ü ve destekledi¤i standartlar-
da içerik üretmek zorundad›rlar. Haz›rlanan e¤itim materyallerin genifl bir
platformda kabul görmesini ve en yüksek düzeyde fayda sa¤layabilecek bir
yap›ya kavuflabilmesini isteyen her üretici, mutlaka standartlar çerçevesinde
çal›flmalar›n› oluflturmal›d›r.

WTUES’lerde yaflanan yeniden kullan›labilirlik ve güncelleme sorunlar›,
e¤itsel içeri¤i ve e¤itim yönetim sistemini farkl› bir model üzerine oturtma
ihtiyac›n› ortaya koymufltur. Sadece kendi içinde uyumlu ve sisteme ba¤›ml›
içeri¤in ve veri kümelerinin, birbirinden ba¤›ms›z ancak birbiri ile haberlefle-
bilen bir yap›ya kavuflturulmas› hedeflenmifltir. Bu hedef çerçevesinde
WTUES’lerin, e¤itsel içerik ve e¤itim yönetim sistemi olarak iki farkl› bölüm-
den oluflmas› uygun bir çözüm olarak uygulamada kendine yer bulmaktad›r.
Bu sayede sistemden ba¤›ms›z ancak sistemle haberleflebilen e¤itim içeri¤i-
nin oluflturulmas› mümkün hale gelmektedir. Bu çal›flmalar beraberinde,
standartlar›n da temelini oluflturacak kavramlar› ortaya ç›karm›flt›r. Bu
kavramlar:

■ Ö¤renme nesneleri (learning objects),

■ Üst veri (metadata),

■ ‹çerik paketleme (content packaging),

■ Ö¤renci profili (learner profile),

■ ‹çerik iletiflimi (content communication) olarak s›ralanabilir (Liu, El

Saddik ve Georganas, 2003).

Her bir kavram ile farkl› firmalar›n farkl› standartlaflma çal›flmalar› bulun-
maktad›r. Bu çal›flmalar ço¤u zaman IMS, ADL, IEEE / LTSC gibi büyük
kurulufllar›n ortaya koyduklar› standartlar›n uyumu konular›nda olmaktad›r
(Torres da Silva, Lucena ve Fuks, 2001, s. 274). 

3 Microsoft’un Web Tabanl› Uzaktan E¤itim Sistemi. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.         
http://www.microsoft.com/turkiye/akademik/msclass.asp 
4 Dünya üzerinde birçok üniversitenin tercih etti¤i e¤itim yönetim sistemi. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
http://www.webct.com
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WTUE’lerin h›zla kabul görmesi ve yayg›nlaflmas›, standartlaflma ihtiyac›-
n› karfl›layacak oluflumlar›n ve kurulufllar›n da ortaya ç›k›fl›n› tetiklemifltir. Bu
kurulufllardan belli bafll› olanlar›;

■ IMS5, üst veri, içerik paketleme ve ö¤renci profili konular›nda, 

■ IEEE / LTSC6, yine üst veri, içerik paketleme ve ö¤renci profili konula-

r›nda,

■ ADL7 ise üst veri, içerik paketleme ve içerik iletiflimi konular›nda çal›fl-

malar›n› sürdürmektedir.

Sonuç

Zamandan ve mekândan ba¤›ms›z e¤itim fikrinin ilk ortaya ç›k›fl›ndan günü-
müze dek, birçok farkl› yöntem ve araç, insanlara daha etkin bir ö¤renme
ortam› sa¤layabilmek amac›yla de¤iflik kombinasyonlar içinde kullan›lm›flt›r.
Bu kombinasyonlardan günümüz teknolojileri ›fl›¤›nda en etkin olan›
WTUE’dir. WTUE, s›n›f e¤itimi olarak da adland›rabilece¤imiz örgün e¤itime
hiç bir zaman rakip olarak düflünülmemelidir. Söz konusu e¤itim fleklini des-
tekleyecek bir yap› oluflturulabilece¤i hiçbir zaman unutulmamal›d›r. Örgün
e¤itimi destekleyici ya da ba¤›ms›z olarak WTUE’nin gelece¤i, e¤itim içeri¤i-
nin kalitesine ve sistemin genelinin standartlara uygun olufluna ba¤l›d›r.

WTUES’lerin baflar›s›nda bu çal›flmada sözü edilen avantajlar›n rolü her
ne kadar büyük olsa da, belirleyici unsurun sistemi kullanan kifliler oldu¤u
hiçbir zaman unutulmamal›d›r.
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