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Abstract: In this study, the usability of the “3 Dimensional Library Orientation” system, which is designed in 
the Active Worlds (AW) environment for the library of  Hacettepe University in Beytepe Campus, is 
investigated. Nine students from the department of Computer Education and Instructional Technology who have 
had no or little prior information about the library gave their opinions about this new environment.  For data 
collection, users were initially observed while they were examining the environment (by using the observation 
form which was prepared before) and later users were asked to fill in a usability survey about this new 
environment. As result of data analysis, it was found that while users agreed upon that the 3D environment has 
introduced Beytepe Library adequately, some of the users who previously experienced the real environment, 
indicated that the objects were not representing their originals.   
Key Words: 3D virtual environment, orientation, usability V����
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��������� ���	�
 �� ���������� �������� �
osyoloji, ����������� �� ������ ��������� ���� ��������� �� ����
������ ������� �������� �������
 �� ��������� ����). �
��� �� ��������� ���� ! �nsan-bil������� ��
���������, ����� ��
����� ������� ������ ����������� ��"�
#������������ ������ �� 
#���������� ����������� ��"�

uygun sistemler üretilmesi konusu ile ilgilenen bir 
alan �����
 �������� $  %������ ��
����������� ���������� "�&�� ��
��������������� ������� ����������
� ��
 ������ ���������
����� �������� �� ����� ��� ��&� �'����-������� ��������'������
 ���� ����� ����� ����������� �����
��
#�������� ������������
����� �(���� )����� ��
�� ��%������
��� ���*� �
� $ +&������ ������ ve Somyürek,  ��� !$ %# �#�#� '&����
�� �������� �����
 ������ �#��
������������ ��������������������� �
�� ����������� $)������� ����������� ����������� �� �# ����������
biridir.  

, ���#��# ��������� ������� ������������������������� ����
 ��"� ����� 
�������� ��"� ��
��������� #�����
 ��
� ������������ $ ����
 �#���������� �����
 �������� 
���� ��
��� ��������si için ���������� ����������� ������ �� 
#���������
���������� ���������� ����
��
����� $ 
 
Oryantasyon -'&�
 �����
 �����������. ���������� ������������������� �'��������� ����������� �����
�����
(Vikipedi, 21 Temmuz 2009). Üniversitede 
düzenlenen oryan

������ "�&����� '���������������������� '������ �����������
� ��
 ������
�������������$ /���� ��� ��������� ����������� ����������������������� ���� �������� '���������� ������������
��# ���� ����� �� 
��#����� #�#� ��������������
��������������
���� ���
����� ��� ���������������'����������� ��������� '���������� ���������������������� ����������� ������� ���#��#�#
������������
 
������������� ������������ �#��#�#�����
 �� "�&������ "�

���� ����� ��"��� �����������
üniversitenin ilkele�� �� 
#������� "�

���� ������������������ ��������� ������ ���#��� �
���� ������# 
���� ������������� ���� ����
�� ��������� ����
etmelerine, üniversitenin kampüslerini, bölümlerini, �#��������� 
��"���������� ��
�� ��������� ���#�#��#
���� ��"�� ������������ �������� ����
 �����#�#��� ���
�����
 ������� �� ��"�����
 ���������� yer 
alan hizmetlerdir (Kutlu, 2004). 0���������� ������������� ����
�� ������������������������ �������������� ������� �� ����
�����#�#�# ������ 
����
����� (Sevim ve Yalç��, 2006; 
Kaufman-Everett ve Backlund, 2009). 

%#�� �����
olarak günümüzde oryantasyon hizmetleri giderek '��� 
�&����
�����$ %# 
������� ����������� ����	��
�� ����������� ������������
����� $ )� ����������������� ������ ������
��� fiziksel ortamlar ����
�� �����
�� 1�� ������� ����� �� çevrim-içi ����������� ��������� �� �#�#���
����� $ 2�����
���
fiziksel ����� ��
�������� ��� �������� �� '���������������� '����������� �� 	�
��� �������������� �����������

�����
 �������
����� �3���#��� 2007). Bununla 
birlikte, maliyeti ve harcanan zaman göz önüne ����������� fiziksel ����������� ����������� #��#� ������
 �������� �'���������� �2���"���� 2007). +����������� '������ ������� ���#��� ��
 ��
����#����
���� 
��"�������� �������� ��
üniversitelerin o���������� "�&������� ����������� $(��"��� ����������� ���������� ��
 ������
�������� �
�� '����������� ������������� 
��
����������
 #��#� 
����
����� 	��
�����������������
��� $ 4
���� ������ '����������� 
��"������������ �� ����� ����
���� �����m program� için ����
�� ���� ����� ������ ��5���� �����
� ��������������������� ����
��� ���� ��������� ����������������������
���
(http://www.actcollege.edu/cs/pdf/lirn_orientation.pdf, ���6!$ )�
�������� ����� �������������� ����������#��#������ ������������ ���#����� ����
�� ���#��������� $ (#������� ������� ��"����
�� ��������
������������ ���������� ���� �� �����
�����70����� 
#������
��n ����#� ���#� �#�#�7 8�
�������� "�����& �����7 9�� ���� "�������� �����������������7 4��� �# ���#����� ������ 4���� %���������)�
������i a

������� �� '����� 
������ ����
#��������������
�� ������������������� $ :;<<=>?<=@A<AB<AC (#��������������
� "���	 
������
� 
#������������ ���
ürünü veril�� �'������ ����#��#�#��� 
������ �� "�&����� ��
���� 
#��������������� $ DE������ ��
#��������������
 ������������� ���������� �������������� ������
� �#�#������ ��
����� � 
#������
���'������
���� ������������ ������ ��
����
 �����
������������� $ F��� 

E������ GHH*I�� 
#�����������������
#������ 
��������� '��������������
� ���������
�"���������������
� ������� "��� �������� �&������ ����
#������ �� 
#������� ����#������ �����
���������
�����J �+&������ ������ ve Somyürek, 
2007). K�#��������� -��������&����� (#�#�#�# �L-0! ���D
#����������������J �L-0 H�*G–11); bir sistemin 
#���������� ���������� �������� �� ������#������������ ���
�����
!� ���������� ��������� ������������ ���� "��������� ����
�� &����� �����&�"����� ���� ��$ 
����
����� �verimlilik ), ve 
#���������� ������� 
��#� ���������� �#��� ����������������#�����! ��� '��� �����
 ���������
�������
���� ve ��������� ���M!$ (#����������������� �������������������� ���������� ,�'���� ��� ����
����� N sorgulama, inceleme ve 
kull������������
 �����. 
Sorgulama �'�������� ������� 
������ ��������� ������
����� ���������� 
#������������ �� "�

����
��'������ ������
����� $ OPQRSRTR yönteminde ise ürün #&������ ����	����� ���������
����� $ UVSSWPXSWYZSZ[SZ\
testinde 

��� 
#���������r ürünle ilgili gerçek görevleri ������ �������
�� �'&��������
����� �(���� ve Güngör, 
2007). Bu yöntemlerden� 
#���������� ���	���������
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en iyi gösterecek olan otantik 
������������ ��	 
���������	��	� ���� ����������������� �	����� � ����������������� �	����� � �	�	� ��	����� ������

(Dumas ve Redish, 1999): � �����	�� ������� ����
� ��������� ���	������ � � ������������ otantik 
������������� �	��� 	�	� � � ������������ otantik görevleri yaparlar. � ������������ ����	��	��� �	 �
�	����	�� ��
�������� ������ � � �	���	� ������ 	������ ������� ����
� ��������� �	�������� ����� �	���	�	� ��	���	� �	�� ������� � 

 !"#$%&"'$' "&"($
 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
)	��	 �	�nde ���	��� ���	� ���	����	� ���� * ��
���� Active 

Worlds (AW
+ ��������� ��������� ���� ,* Boyutlu 

Kütüphane Oryantasyonu” sisteminin �������������������� ��� ������ �� ���� ����� ���������� ����������� � -�������� ��	� ��������������������� �	�� �
���������� ����
� ����������	��	� �	��� 	����� �	 ��	��� ���������������������
� 	��	��	
	� �	
� 
������� ���� �������������� �	����	��	
	 ���� ���� ��	���	� ������ ��� � 
Active Worlds ./ 0�������� ��	����� �	 1��	��	�2	 ��������� ����3	��		 ���� ���� ���� �	��	���� ������ .���0
Dünyalar (Active Worlds) olarak isimlendirilmektedir. 4� ���� ����� �	�� ��� ���� 	��	��	� 5�����������	�	+ ��� ����� �	 �� ���� 	��	� �	 ��� �������
����� 5������� 6����+ ��	��	��	��� � �� ��	� ������ 	��	��	 ��� ���� ������� 3	��� 5�����	�+������ ���	��	����� ����
� ��
������� ���� ���
����
içerisinde gezebilecekleri gibi bu sanal evren ��	�����	 �	��� ���� ���
������� �� ���������	� � 4����� ���
���� �	������	��� ���	��	��	�� ��� �	�� ������	� �	���	��� ���	�	��	�� ���	� ��������� � �������
�������� ������ ��� 	��	� �	 �����	� ���� �	�� ��������� ���� �������������� (Tüzün, 2005). 

Beytepe Kütüphanesi Oryantasyon Sistemi 

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe 
)	��	 �	� Kütüphane 

Oryantasyonu AW ��������� 47-8 ���	����	������0����� 4-7*9: �	�� ��������� ��������� ��� �
Ortam gerçek kütüp

3��	 ��	 ���	��� �
����� ������� ���. ;������ �������������� �� �������� ��	���	� ��� ��������	��	� ������ � 4� ���	��	� ���	
�	��� �����3��	�	��� �	
� � ���	�	����	�	�� �	 ���	� �
	���	 ��3� 	�������	��	�	��� �	��	��	 �	� ���� ��� ������� ��� �
Göre��	� 3��������� 
��	��	�	� : ��
���� ������ 
	����������� � <��	��	� ������ �� ��� �	��	� �	���	�	����	��	��� ����� ������ ��������������� � 

=	���� * ��
���� �����3��	 ������������������������������ ��� ��������� ���� ���� ���	����	
mevcut sistem incelenerek ve gerçek kütüphane ������ 
	���	� ����	� �	�����	�	� ��	��	 ������	�������	� �	 3������ �	��� 	����� ��� � * ��
���������3��	 ��������� �	��� 	���	� 	�������	� �	3������ �	��	�	���	 ��� ����� �	�� ������	� �		��	�	�	� 
������ ��� �  

3 boy
���� �����3��	 �������� ���������� ���	
�	���

kütüphanenin 
	��	 �	 içindeki yerini belirleyen �����3��	 ���� ���	�� 3����� �	�	���� � -������	��	�	� ���	� ��� ��	����> �������������� ��	����	����	�� �������	�	��	��� ��	��	�� ���	�� ��������� �����	�� ���	���	�	��	��ni gösteren 
����� �	���	��	��� ��� � .
���� ��� ����������� ��	���	 �	��	������3��	 ��������� ������ ���� ������� �����������	����� ��� �  ?@##"'$#"AB#BC#B? "'?DEB
 * ��
���� ������� 3��������� 4	
�	�	 �����3��	;�
����
�� F��������� G ��� 8 erkek olmak üzere ������ H �� � ������� ��� � )� ���� GH-

:� ������� ������������������� biri 
��	� ����� ���	��	�� �������	�������� ��������������� �	 � daha önce böyle 
s���� ��� ��
����
�� �������� �������������� �0��		��� ��� 5Ek-1). Bireylerin sanal bir oryantasyon �������� � ��� �������� 3 boyutlu ortamdaki �����3��	 ;�
����
�� ;�������� �	����	���� ��3��3�	��	�	�� �	 ������ �	�	��	�����	�	�� ��������
önemli bir 

���� �������� � ��������������� 
������� ������	���� ��3� ���	 4	
�	�	 �����3��	��� ��������	�	�	�	� ��
����
�� 3���	���	 ������� ������ *��
���� 4	
�	�	 �����3��	 ��
����
����� �������
bireylerin daha önce Beytepe Kütüphanesini yeterince �������������  	�����	 
������������� � * ��
���� �����3��	 ��
����
�� ��������������������� ���� ��������������� ��	����������������������� ����	
	 ����� I ���	 Likert ������	� G ���	 ����	� 0���� 	�	�	�� � ��	��	
	���	�	��
çoktan seçmeli, 2 tane de nitel ������ ��� �� ������	� ������������ ��	��� ��� � .��	��	 Likert 
türündeki sorular 1’den 53�� �������
����+ �’e 5�����	� ������
����+ ����� ��� ������ 
����������� 	����	 ��� ������� ��� � �������������� �� ��������	����� �������� ���	 3	� ��� ���
� �	���	� ������������������ ������ ��� 5Ek-2). 

BULGULAR .��	��	 ������ ������������ ���	> � * ��
���� ��
����
�� ��������� 4	
�	�	�����3��	�2�� 
	�	����	 ��������� �
�	�	�����
(4,22). � �������������� ��	��	 ��3�� 3��	�	�
edebildikleri söylenebilir 5J��K+ � .���� ��� �� ���
�� ������������ ���������� .

-W-S-
L �� �������������� 	�������	 ����� �	���� � 
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� �������������� 	
�
���� ��������� ������	�������������� ����� �������� ������	�� �����������	���� ������������ ������  !"����	�� 	����
arama görevini� ��	 ������� ���� 	�������������� ��	���� #�	���������   � �������������� � ������� $�� ��������	������������ ����� �����	 ��������� �����	���������������� �%����  ������������ �� 	������������������ 	����������� ������������#�	������������ �������� ������	�� ���������������������   � �������������� ������ ��������� ���#�	#������	���� ������������ �%����  &������ �����	�����#�	 ������ ��� ���� ����
� ����	������������� �������	� ��������� ���#�����������" �"�	 ������������ �!������� ���������#������� ��� ������ 	��� �� �����������#������� ����" '��	�� ����������  � (������ ����� ���#�	��	 �"������ ��������
söylenebilir (4,56). Sanal gerçeklik, 	�������������� ���#�	��� ���� ������������������� ����'����� ��������� ������	 ���������� 	������	�� �������� ������� �������� 
#
boyutlu bir benzetim modelidir. Bu ise �������������" ���������� 	������ �� ���������
�
�
"
 ������ ��#
�� ���������	��� �&����	��� 
ve Kaleli, 2007). � ������� 	
�
���� ������ ������� ���#�	��	 �"�������� ��������� &������	
�
�������� �������	 �������� �"������� ��
sistemin

)������� 	����������� �������)������	������ �� �������� �
�
�
 �� ���t�������
söylenebilir. � 
������������� 
������������ ����� bölümlerinin �������� �#�� �� ����� ��� ��������� ������	�������� ���
����� ������������ �
�
	#������	 �%�*+� ������ ���
� ������������. Bu ����� 	������������� � ������� 	
�
������������ ������� �����	���� �� �� ������������������	���� ��	����� ����mlanabilir.   � ������� ������ 	����������� ������� �������	����������� ���#�	������������ �#�� ��� ����������������� ���� ������������ ���
� �������	������ ������
����� �������� �������� ����	��� �������� ���������������	���� �����������  ,������� 	����� �#����������������� �		����	� �������� ������ �����	 �� ��		��������	������ �� �� ����
	���� ���� ��	����	���������� �� 	����� ������ ������ ����	 �������	��������������������� -�������� ���#�	�������������� 	��	�����������	 ����� ������ ������������ �#�� ��� ��������������� �� �� ���������� ��������������  -���������	 ����������� ������ ��������������� ���������������� ������������� ������ ���
��� ��������  !������� �������� ��� ������� ������ 	�������� ��������
"������ ����� ��� ������ ��������� 	�������� ��	�������
��
��
�  .�	 �������� ������� �����	��� ����� ���	���� �������� ������� ����	�� ���� ���� �
���� ��� ��������	������� �#��� ���������  /���	 �������� '��	����	������� ������������������ �#�� 	�������� ��������

nesneleri bu���	�� "�����������  /����� ��������

��������� ����� �������� ���� ���������� ���� 	����������	������� �� ������ ������ ����������#�	�������������	������ �'��� ����������� 0�������������������� ������ �������� ��� �������� �#�����
(hangi konularda ya������ �������� ��	�� ��������������� ���
��
�
 �� � �� "����� 	���������� ��������  &�"� 	����������� ����� modülünü kullanarak ortamda ������� ����� ����������� ����	���� ������� ������	���������� ������� ���	� ����� �������� �#��	����������� 	������������ �� 	��� �		�������
����� ������������ ����� 	��������� ������ ����	������	������ ���������������  �������������� �������������� ���������� �"����	�� ��� ��	�� ������������#�	���������� ������ � ������� 	
�
��������������� �������� 	����������������� �#�����������	#� ���������  �������������� ��������� �������������� �������������� ���
��� ��������	 #�������������	 ������	���  �������������� � ������� 	
�
���� ��������� �	��	�����	���� ���� ������� ����������� ������	����
özelliklerin ise genel olarak yönergelerin ����������������� �� ������ �������������� ����	������������� �������� ������������  /����� 3 boyutlu ��������� ����� ��� ���� #�	��� ��� ��������������������� ����	�� ���������� ��������������  &��������� �������� ����������mesi konusundaki #����������� ��		��� �����������   12345 67 8379:;79

 �������������� ������ ����	�� ������ �
�
����������������� '�	�� ������� ��� ��	�� �������������������� �������� 	������������������� ����	�� �����	�� �������� �������� ������ 	�������r. Bunlara ������	 �������� ��������� < =
 -���� ���������� ���������� ��������� ��������	������ �������������� ��� ���������������  &������� ���������� ��� �����	� ����� ���������

verilebilir. =
 

��������� �#�	 	���� �
������ �"�����������   =
 

������� �������������� ������� �		���� �����
verilmelidir. =

 
����� ����� ��������� ���	� ��� 	����
seçilmelidir. =

 Kitap bulma ve inceleme görevlerinde 	����������� ������	���� ���������� �� 	������ ��
görevleri yapabilmelidir. =

 
�
�
���� 	��������� 	�� ��	��� �"��������
harita���� ������� ������������   =

 2 
������� �������	� ���������� ��� �#�	���������������   &������� ������� ������	��	� #��������� �#����������	 �������� ��������� < 
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�� ��  
5 Evet � ����� ��������� �������
���
� ��
����������	���
 ��� ����
�����
 �	��
�� ��  
1 Evet � ����� 

  

Ek 2. Verilerin Analizi 

  
Ortalama 

1  
� �����	� �������
� ������
�
 ������� �������
���
� ������
����
������
� ����
������  

4,22 

2  
� �����	� �������
� ������
�� ��	���� ��	�����	���  4,56 

3  
� �����	� �������
� ������
�� ��������� �!��"	���
 
�	���	����
� �
	��������  

2,33 

4  
� �����	� �������
� ������
�� ��� �!	���� ��	�
�
 # �����	� $��������
�
 �!
����	���
� ���� "� �
	���	�� ��	������  

4,33 

5  
� �����	� �������
� ������ ������
�� �����������  4,22 

6  
� �����	� �������
� ������
�� ��
���� ����������� ���� ���������  4,56 

7  
� �����	� �������
� ������
� ��
��� �����	�� �
�"������
�
 ������!	��	��� ���
 �� �	��	�   

4,78 

 

Ek 3. Ekran Görüntüleri 
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	İşlem

	BULGULAR
	ÖNERİLER

	195
	YÖNTEM
	Bu çalışmada mobil cihazlarla eş zamanlı uzaktan eğitim ortamlarının kullanılmasını sağlayacak bir uygulama geliştirilmiştir. Ortam teknik senkronizasyon açısından ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmiştir.
	Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD’nda öğrenim görmekte olan 8 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır.
	Veri Toplama Araçları
	İşlem

	Ortam geliştirilirken Adobe Flash CS4, Adobe Flash Media Server 3, Adobe Flash Media Live Encoder, Apache Server, PHP ve MySQL yazılımları kullanılmıştır. Ortamın mobil cihazlarda uygun şekilde görüntülenebilmesi için tasarım 2 ayrı çözünürlükte (240x...
	Uygulamanın geliştirme aşamasında ise Adobe Flash Lite 3.1 platformundan yararlanarak ActionScript 2.0 kod yapısı kullanılmıştır. Kullanıcılar ortama kullanıcı girişi yaptıktan sonra girebilmektedirler. Ortamda 3 farklı bölüm yer almaktadır. Bunlar Eş...
	Hazırlanan ortam 8 KTÜ FBE BÖTE Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi tarafından bir telekonferans uygulaması esnasında kullanılmıştır. Telekonferans esnasındaki video ve ses Adobe Flash Media Live Encoder 3 programı kullanılarak stream edilmiştir. Öğ...
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	ÖNERİLER
	Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:
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	Mülakatta yöneltilen “Kurumunuzda e-öğrenme tasarım ve geliştirme sürecinde aşağıdaki görevlerden hangileri yer almaktadır?” sorusuna hemen hemen tüm katılımcılar tarafından verilen cevap aynı olmuştur. Elde edilen verilere göre kurumda söz konusu sür...
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	Çalışmanın Amacı
	0TBu çalışmada matematik öğretmenlerinin matematiği öğrenme ve öğretme ile ilgili görüş ve düşünceleri hakkında bir kesit sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:
	0T1)Matematik öğretmenlerinin etkili öğretmen hakkındaki görüşleri nelerdir?
	0T2) Matematik öğretmenlerinin ders işlenişleri nasıldır?
	0T3)Matematik öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?
	0T4)Matematik öğretmenlerinin ideal sınıf ortamı hakkındaki görüşleri nelerdir?
	0T 5)Matematik öğretmenlerinin öğretim materyalleri ve öğretim teknolojileri hakkındaki görüşleri nelerdir?
	YÖNTEM

	Katılımcılar
	Veri Toplama Araçları ve İşlem Basamakları
	Verilerin Analizi
	1. Etkili Öğretmen Kimdir?
	2.  Ders İşlenişi
	Katılımcı, tipik bir ders işlenişini şöyle özetlemektedir:
	“… Sınıfa girdiğimde çok otoriter, aşırı derecede0T disipline, efendim öğrenciler kimseyle konuşmayacak, kimse ses çıkarmayacak… Bunlar yanlış şeyler. Öğrenci sınıfta rahat olacak, dersle ilgili olmasa bile ders içinde sessiz bir şekilde arkadaşıyla k...
	3. Öğretim Yöntemi
	“… İlk görev yaptığım zamandan beri yaptığım uygulama öğrenci0T merkezli zaten. Ondan farklı bir şey yapmıyorum. Ben sadece ders anlatıp çıkıp gitmiyorum. Öğrencileri mutlaka derse katıyorum. Ama bu sınıftan sınıfa değişiyor. 11fen-e ‘ye gittiğin zama...
	4. Öğrenme Ortamı
	5. Öğretim Materyalleri
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	Bu çalışmada 10 adet ÖYS  incelenmiş, kullanıcılarla görüşülmüş, eğitimcilerin görüşleri alınmış ve  ÖYS değerlendirme araçları  oluşturulmuştur.
	ÖYS Değerlendirme ve Kullanım Araçları
	1. Çevrimiçi İletişim ve Ders Araçları
	2. Verimlilik Araçları
	3. Öğrenci Araçları
	4. Yönetici Araçları
	5. Ölçme Araçları
	6. Değerlendirme Araçları
	7. İçerik Geliştirme Araçları

	Eğitim içerikleri oluşturmak için kullanılan yazılımlardır. Web tabanlı eğitimler herhangi bir HTML sayfa editörü kullanılarak oluşturulabilir. Fakat eğitim geliştirme hızını artırmak ve teknolojik bilgiye gereksinim duymadan eğitimler oluşturmak için...
	(Enocta, 2009). İçerik Geliştirme Araçları; Eğitim içeriklerini oluşturmak için kullanılan, özellikle konu uzmanları veya eğitimcilerin kullanabileceği şekilde hazırlanmış, hazır eğitim şablonları kullanılarak kolaylıkla içerik geliştirmeyi sağlayan, ...
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	ICONTREE: UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİKLERİ TRANSFER ARACININ İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ, KULLANILABİLİRLİK İLE VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
	USedat BAYRAMUP1P,  Meltem Huri BATURAYP2
	P P Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Uzaktan Eğitim İçerik Grubu, bayramsedat@gazi.edu.tr
	P2P Dr. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, baturay@gazi.edu.tr
	Özet: Verimli bir eğitim iyi planlanmış ve tasarlanmış bir program ve içerikle gerçekleşmektedir. İçeriğin planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve yazılması her zaman için yoğun emek gerektirmekte ve buna paralel olarak da zaman almaktadır. İnter...
	Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, içerik tasarımı, içerik ağacı, öğrenme yönetim sistemi, kullanılabilirlik
	ICONTREE: THE EVALUATION OF DISTANCE EDUCATION INSTRUCTIONAL CONTENT TRANSFER TOOL FROM THE POINT OF ITS FUNCTIONAL FACILITIES, USABILITY AND EFFICIENCY
	USedat BAYRAMUP1P,  Meltem Huri BATURAYP2
	P P Gazi University, Institute of Informatics, Distance Education Instructional Design Team, bayramsedat@gazi.edu.tr
	P2P Dr. Gazi University, Institute of Informatics, baturay@gazi.edu.tr
	Abstract: An effective education is carried out with a well-designed program and content. The planning, design, development and edition of an instructional content requires a great deal of effort, therefore, it takes time. To prepare a content for Int...
	Key Words: Distance education, Instructional content design, content tree, usability
	GİRİŞ
	Günümüzde artık teknolojinin eğitimde kullanılması verimli mi değil mi tartışmaları yerini eğitimde teknoloji kullanılmalı ancak en verimli şekilde nasıl kullanılmalıdır tartışmalarına bırakmıştır. İyi bir eğitim iyi planlanmış ve tasarlanmış bir prog...
	UZAKTAN EĞİTİM’DE İÇERİK TASARIMI
	Günümüzde bilişim teknolojileri alanında genel eğilim uzaktan eğitimde bir standardizasyona geçilmesidir. Web-tabanlı paylaşılabilir öğrenme kaynaklarının standart yazım dilleri ile yazılarak hem kullanılabilirlik hem de farklı platformlara entegrasyo...
	Uzaktan eğitim dersleri çoğunlukla bir öğrenme yönetimi sistemi üzerinden yürütülmekte ve geliştirilen içerikler de bu sistemin içine adapte edilmektedir. Burada izlenen yol sırasıyla şu şekilde ilerlemektedir: öncelikle öğretim elemanlarından verecek...
	“İyi bir içerik tasarımının temelinde iyi tasarlanmış bir “senaryo” vardır. Senaryo, öğrenci açısından; ekran karşısına oturduğunda göreceği, duyacağı ve yapacaklarını içeren bir dizi resim, animasyon, metin vb. den oluşur. Tasarımcılar açısından bakı...
	Eğitim teknologları hikâye tahtası ile gelen içeriği kararlaştırılan senaryoya göre işlerler üzerinde çalışırlar. Hikâye tahtasının yanı sıra öğretim elemanlarından dersin içerik ağacının hazırlanması istenir. Bundan sonraki aşamada içerik tasarımcısı...
	NEDEN ICONTREE?
	Yazılımın Geliştirilme Süreci
	Yazılımın İşlevsel Özellikleri
	Tanımlanan içerik ağacı standardını saniyeler içerisinde ÖYS Sisteminin kullanabileceği şekle dönüştürmek,
	Dönüştürülen içeriğin kaynak html yollarını içeriğe tanıtmak ve aynı anda kaynak senkronizasyonunu sağlamak,
	Ağaçta tanımlanan tüm başlıkların html dosyasını kendisinin oluşturması ve sahip olunan başlıkların ilgili html içeriğine yerleştirilmesini sağlamak,
	Değerlendirme sorularının tanımlı dosyasının ilgili html içeriğine yerleştirilmesi ve quiz dosyasının oluşturulması sağlanıyor. Bunun nedeni yeniden dosya oluşturmak yerine mevcut dosya üzerinde çalışmaktır.
	LRN Editör ile oluşturulan içerik ağaçlarının içerikte gözden kaçırdıkları imsmanifest dosyasındaki hataların tespiti ve bunların giderilmesi ve yeniden onarılması işlemlerinin gerçekleştirmesi,
	İçeriklerde oluşan hataları dönüştürme işleminden önce hata ayıklama modunda çalıştırması.
	İnternet üzerinden kendi güncelleştirmesini bularak kullanıcılara sürekli çevrim içi bilgi akışı sağlamasıdır.
	Yazılımın Çalışma Prensibi
	Karşılaşılabilinecek Sorunlar ve Çözümleri
	Yazılım, kullanım sırasında standartlar uygulandığı sürece sorunsuz çalışmakta ve görevini yerine getirmektedir. Karşılaşılabilinecek muhtemel sorunlar ve bunlara getirilen çözümler ise şu şekildedir:
	Sorun 1: Farklı dosyanın sürükle-bırak özelliğinin yanlış dosya formatlarında kullanılmaya çalışılması.
	Çözüm: Eğer text (metin) dosya biçiminden farklı bir dosya seçilirse yazılım kullanıcıya uyarı verecektir. Uygun dosya seçimi ile kullanıcı işlemine kaldığı yerden devam edebilmektedir.
	Sorun 2: Bilgisayarım çöktü ve lisans bilgilerim sıfırlandı.
	Çözüm: Kullanıcının kurulum yaptığı sistem çöktüğünde ya da herhangi bir program tarafından IConTRee’nin kullandığı “key” dosyası silinirse, program yeni lisans anahtarı almadan kullanılamaz. Yetkili kişi ile iletişim kurularak ya da ÖYS yöneticisine ...
	Sorun 3: İçeriğimi çeviriyorum fakat oluşturduğu dosyalara ulaşamıyorum.
	Çözüm: IConTRee oluşturduğu dosyaları masaüzerine “IconTRee_” dizini(klasör) içerisine kullanıcının yazılıma tanımladığı dizin ismi ile açacak ve dosyaları buraya oluşturacaktır. Dosyalara buradan ulaşabilir.
	YÖNTEM
	Preece ve diğerlerinin belirttiği gibi bir sistemin yazılımdan öte kullanıcılarının insan olduğu gerçeği unutulmamalıdır (Hemard, 2006). Burada ifade edilen bir yazılımın her zaman için kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlayacak kullanıcı dostu bir...
	ÖRNEKLEM VE VERİ TOPLAMA ARACI
	Niteliksel veri toplama yöntemi kullanılarak 6 açık uçlu sorudan oluşan anket Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim İçerik Geliştirme Grubu’nda çalışan 7 eğitim teknoloğu üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcısı olan eğitim teknologları özellikle t...
	Katılımcılara yönlendirme yapılmadan sorulan açık uçlu sorular ile bir ders içeriği tasarımında karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümü, IConTRee yazılımının kullanılabilirliği ve verimliliği, kullanıcı dostu olup olmadığına ilişkin görüşleri alınmış...
	BULGULAR
	İçerik Tasarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
	İçeriği sağlayan eğitimcilerden kaynaklanan sorunlar
	Katılımcıların tümünün (s=7) ortak olarak belirttikleri en büyük sorun içeriği sağlayan eğitimcilerin hazırladıkları tasarımın(senaryonun) yeterince etkili olmaması, eksik olması, uzaktan eğitimde uygulanacak gibi değil de sanki bir kitap gibi hazırla...
	Çoğu zaman bu sorunların çözümü için eğitim teknologları kendileri uğraşmak zorunda kalmaktadır çünkü içerikleri tamamlamaları gereken zamanı verimli kullanmaları açısından buna mecbur kalmaktadırlar.
	İçeriği tasarlamakta gereken görselleri bulmakta yaşanan sıkıntılar
	K6’nın belirttiği gibi “Ders içeriğine uygun lisanslı görselleri bulmada zorluk.” yaşamaktadırlar. Aynı zamanda etkileşimsiz içerik hazırlamaktan tatminsizlik hissetmektedirler.
	İçerik tasarımında ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin görüşler
	Katılımcıların hemen hemen tümü (s=6) içerik tasarımındaki problemlerin çözümünde öncelikli olarak içeriği (senaryoyu) hazırlayan eğitimcilerin öğretim tasarımı konusunda eğitilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Aynı zamanda içerik hazırlamada be...
	IConTRee yazılımının kullanılabilirliği
	Katılımcıların tümü (s=7) IConTRee’nin hızlı çalışarak onlara zaman kazandıran, işlerini “yüksek doğruluk oranı”(K2) ve “hatadan sıyrılmış”(K1) olarak yapmalarını sağlayan bir yazılım olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle yazılımın onlara zaman kazand...
	“Program gerçekten çok seri çalışıyor… Ve saatler süren bir işi tek başına toplamda 5 dakikalık bir emek sonunda bitirebiliyor. Üstelik ortaya çıkan ürün tamamen standartlara uygun ve düzenli bir şekilde geliştirilmeye açık bulunuyor...”.
	IConTRee yazılımının kullanıcı dostu olup olmadığı
	Katılımcıların tümü(s=7) IConTRee’yi kullanıcı dostu olarak kabul etmektedirler ve görüşlerini, kullanımı çok basit, kullanışlı ve basit bir arayüze sahip, hızlı çalışan bir yazılım olarak belirtmişlerdir. Buna ilişkin olarak, “Basit ve kullanışlı ara...
	“En güzel olanı da hata ayıklayabilmesi. Kullanıcının işine yarayacak her şeyin programın ara yüzünde yazıyor olması büyük kolaylık sağlıyor. İnternet üzerinden güncellenebiliyor olması da kullanıcı için ayrı bir avantaj.” (K5)
	şeklinde ifade etmişlerdir. Bir başka katılımcı yazılımı kullanıcı dostu bulmasının yanı sıra bu konuda öneride bulunmuştur:
	“Arayüzü son derece basit olan bu yazılım çok tecrübesi olmayan bir kullanıcı tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. Benim tek önerim ara yüzdeki renklerin ve yazı karakterlerinin yeniden düzenlemesidir. Böylelikle yazılım göze daha güzel görünebili...
	Tractinsky’nin (1997) de belirttiği gibi bir sistemin ara yüzünün estetik olması o sistemin kabul edilebilirliğini ve kullanılabilirliğini önemli derecede etkilemektedir. Katılımcıların görüşlerine göre IConTRee bu bakımdan oldukça başarılıdır zaman i...
	IConTRee yazılımının verimliliği
	Katılımcıların çoğu (s=6) bu yazılımın içerik tasarımında kendilerine sağlayacağı süre ile iş gecikmesini ve gereksiz zaman harcanmasını önleyeceğini belirtmişlerdir. Katılımcılar bu konuya ilişkin görüşlerini “Eğitim tasarımı anlamında çalışma süremi...
	“Kuşkusuz bu tip programlar geliştirilmesi, belki de iş geliştirme süreci içerisinde en önemli kavram ve kaynaklardan biri olan zaman açısından inanılmaz bir teknolojidir. Çünkü tüm planlama bu zaman dilimi üzerine kurulmakta olup, işin gecikmesi çok ...
	Bir diğeri ise,
	“Bu tür araçların kullanılması eğitim teknologlarına ekstradan zaman sağladığı için gereksiz şeylere enerji tüketmelerini önleyerek... Hazırladıkları eğitimin kalitesini daha verimli kılıyor... Böylece uzaktan eğitim gibi alanlarda çok daha etkili son...
	şeklinde ifade etmişlerdir. Yine bir diğeri görüşlerini
	“Eğitim teknologlarını tabir-i caizse angarya işten kurtarıyor. Böylece esas yapmamız gereken işlere yani bir ders içeriği, senaryosu nasıl olmalı; nerelerde hangi animasyonlar, görseller kullanılmalı gibi sorulara odaklanmamızı sağlıyor. Bu[nun] geti...
	SONUÇ ve TARTIŞMA
	Eğitsel içerik tasarımı emek isteyen ve zaman alan bir süreçtir. Bu süreçte eğitim teknologlarının işini kolaylaştıracak yazılımlar ile kısa sürede, daha verimli ve hatasız içerikler hazırlamaları sağlanabilir. Bu çalışmada tanıtılan yazılım kullanıcı...
	KAYNAKLAR
	Gülbahar, Y. (2008). Uzaktan eğitim için öğretim tasarımı.  30 Aralık 2008 tarihinde 1TUhttp://www.baskent.edu.tr/~gulbahar/dersler/bote309.phpU1T ‘den alınmıştır.
	Hakkari, F., İbili, E., Kantar, M. , Boy, Y., Bayram, F. ve Doğan, M. (2008).   Uzaktan Eğitimde Ders Materyallerinin Hazırlanmasında Ders İçeriklerinin Tasarımı ve Senaryolaştırılması. 27-29 Mart, 2008. Future Learning Konferansı. TBV-UzEP ve İstanbu...
	Hemard, D. (2006). Design issues related to the evaluation of learner-computer interaction in a web-based environment: Activities v. Tasks. Computer Assisted Language Learning, 19(2), 261-276.
	Mutlu, M. E. (2004). E-öğrenmede içerik üretimi ve yönetimi. III. E-Learning Zirvesi, İstanbul: HR Dergi.
	Tractinsky, N. (1997). Aesthetics and apparent usability: Emprically assessing cultural and methodological issues, CHI 97 Conference Proceedings, Atlanta (s. 115-122). New York:US.
	Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
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	Olay Tabanlı Öğrenme Modeli
	Olay, bireylerin ya da toplulukların karşılaştıkları durumların bir araya getirilerek sıralı bir şekilde sunulmasıdır. Öğrenenlerin daha önce karşılaştıkları durumlar ile yeni olayları bütünleştirebilmeleri için olaylar üzerinden öğrenme çevreleri olu...
	Olay tabanlı öğrenme; öğrenci merkezli, işbirlikli, farklı durumlarda günlük hayattan seçilmiş olayların tartışıldığı, sadece soruların yanıtlanmadığı aynı zamanda araştırma yapılan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde, eğitim hedefleri doğrultusunda, ...
	“Öğrencilerin gerçek dünya problemlerini çözmelerini kolaylaştırmak için teknoloji tabanlı öğrenme kaynaklarını nasıl tasarlayabiliriz?” sorusu olay tabanlı e-öğrenme için kritik önem taşımaktadır. Choi ve Lee (2008), gerçek sınıf yönetimi problemleri...
	Choi ve Lee (2008) beş basamaktan oluşan olaya dayalı problem çözme modeli geliştirmişlerdir. Modelde, Jonassen (1999)’ın geliştirdiği problem tabanlı öğrenme modelini temel almışlardır. Olay tabanlı öğrenme modeli için şu basamakları belirlemişlerdir:
	1. Birçok problemin bulunabileceği durumları ve bağlamları anlama
	2. Değişik bakış açılarını dikkate alarak problemleri tanımlama
	3. Mümkün çözümler üretme
	4. Mantıklı bir şekilde uygun çözümleri seçme
	5. Çözümleri uygulama ve değerlendirme
	Şekil 1: Çevrimiçi Olay Tabanlı Öğretim Yönteminde Kullanılan Araçlar (Voigt, 2008)
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	Haber Tabanlı Çevrimiçi Öğrenmede İşbirlikli Öğrenme
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	Bu çalışmada BT dersi öğretim programındaki kazanımlar kullanılarak 50 soruluk bir test geliştirilmiş, Bursa-Büyükorhan ilçesindeki iki ilköğretim okulunda 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bu yönüyle ele incelendiğinde, araştırma, bir ö...
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