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ÖZET 

 

Uzaktan eğitim, mektuplarla yapılan yazıĢmalar yolu ile baĢlamıĢ olup 

geliĢen teknolojilerle birlikte internet üzerinden kullanılabilen çok çeĢitli 

araçları içeren yeni iletiĢim biçimleriyle devam etmektedir. Özellikle 

bilgisayar kullanımının yaygınlaĢması, internetin sınırları aĢan esnekliği ve 

beraberinde getirdiği teknolojiler sayesinde uzaktan eğitim son zamanlarda 

büyük bir ivme kazanmıĢtır.  

 

Günümüzde geleneksel ortamlarda ders veren kuruluĢların dahi verdikleri 

derslerin bir kısmını ya da tamamını web-tabanlı uzaktan eğitime 

dönüĢtürme eğilimi içerisine girdikleri görülmektedir. Bununla birlikte 

internet üzerinden verilecek bir dersin tasarımının nasıl yapılacağı ve 

internet üzerinden öğrenmenin/öğretimin nasıl gerçekleĢtirileceği, üzerinde 

durulması gereken önemli konular olarak karĢımıza çıkmaktadır. Birçok 

öğretim elemanına yerleĢik derslerini ortama aktarma görevi verilmekte, 

fakat alanyazında bu konu hakkında yeterli çalıĢma olmadığından öğretim 

elemanları aradıkları yönlendirmeyi ve desteği bulamamaktadır. Bu yüzden 

ortaya uygun pedagojiyle harmanlanmamıĢ, etkileĢimden uzak elektronik 

içerikler çıkmaktadır.  

 

Bu çalıĢmada yerleĢik, bir baĢka deyiĢle halihazırda varolan, bir dersin 

ortama aktarılma süreci, bu süreçte ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların 

aĢılması için izlenen yöntemler ele alınıp tasarım sürecindeki otantik 

deneyimler derslerini internet ortamına taĢımayı düĢünen öğretim 

elemanlarına yol göstermesi için paylaĢılacaktır. 

 

GĠRĠġ 

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu‟nun 1997 tarihli kararı ile eğitim 

fakültelerinde yeniden yapılanma süreci baĢlamıĢ, 1998-1999 eğitim-öğretim 

yılı ile birlikte yeniden düzenlenen öğretmen yetiĢtirme programları takip 

edilmeye baĢlanmıĢtır. Gerek programdaki sorunları çözmek amacıyla 

gerekse Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 2003-2004 eğitim-öğretim yılından 

itibaren uygulanmak üzere ilköğretim programlarında değiĢiklik yapmıĢ 

olması nedeniyle öğretmen yetiĢtirme programları 2006-2007 eğitim-öğretim 

yılından itibaren uygulamaya girmek üzere güncellenmiĢtir.  

 

Bilimsel araĢtırma yapabilen ve yapılan araĢtırmalardan yararlanabilen çok 

yönlü bir öğretmen adayının çağdaĢ eğitimin gereklerini yerine getirmede 
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daha baĢarılı olacağı öngörülmüĢ, bu doğrultuda güncellenen öğretmen 

yetiĢtirme programlarında haftalık 2 teorik saatlik ve 2 kredilik “Bilimsel 

AraĢtırma Yöntemleri” (BAY) dersine yer verilmiĢtir (Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu, 2007). 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Lisans Programı 7. 

yarıyılında yer alan BAY dersi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Güz 

döneminde Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümünde ilk kez verilmiĢ olup 

dersi 45 öğrenci almıĢtır. 2010-2011 Güz döneminde BAY dersi ikinci kez 

verilmiĢ ve artan öğrenci sayısından dolayı dersi 55 kiĢi almıĢtır. Artan 

öğrenci sayısından dolayı BAY dersini bir sonraki sene 65 kiĢinin, daha 

sonraki senelerde ise 80 kiĢinin alması beklenmektedir. Bölümde öğrenci 

kontenjanlarının artması ile ortaya çıkan bir sıkıntı, dersler için kullanılan 

dersliklerin kapasitesi olup ilgili bölüm içerisinde 60 kiĢinin üzerindeki 

grupların öğrenme faaliyetlerini sağlıklı bir Ģekilde destekleyecek bir derslik 

ortamı mevcut değildir.  

 

Bu sıkıntıyı hafifletmek amacıyla BAY dersinin 2011-2012 Güz döneminde 

kısmen ya da tamamı ile web-tabanlı uzaktan eğitim formatında 

verilebileceği düĢünülmüĢtür. BAY dersini alan 4. sınıf öğrencilerinin 7. 

dönem ders programı çok yoğun olmadığından öğrenciler BAY dersi için 

kampüse geldiklerinde sadece bu ders için kampüse gelmiĢ olabilmektedir. 

Mezuniyetin eĢiğindeki bu öğrenciler bir taraftan öğretmenlik deneyimi için 

haftada 6 saat okullarda bulunduklarından, diğer bir taraftan da Kamu 

Personeli Seçme Sınavı‟na hazırlandıklarından mevcut zamanlarını en iyi 

Ģekilde kullanmak istemektedir. Bu nedenle öğrencilerin de BAY dersine 

kısmen ya da tamamı ile web-tabanlı uzaktan eğitim formatında devam 

etmeyi tercih edecekleri düĢünülmüĢtür. 

 

Bu çalıĢmanın amacı lisans düzeyinde yerleĢik olarak verilen “Bilimsel 

AraĢtırma Yöntemleri” dersini web-tabanlı uzaktan eğitimde 

kullanılabilecek Ģekilde yeniden tasarlamaktır. ÇalıĢmada tasarım süreci 

boyunca izlenen yol, süreçte ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların aĢılması 

için izlenen yöntemler ele alınmıĢ, elde edilen deneyimler ıĢığında öneriler 

sunulmuĢtur. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Uzaktan eğitim için genel bir ifadeyle zaman ve mekândan bağımsız eğitim 

tanımlaması yapılabilir. Eğitim alanında her geçen gün kullanımı 
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yaygınlaĢan uzaktan eğitim için farklı birçok tanımlama da yapılmaktadır. 

Uzaktan eğitim ya da uzaktan öğrenme tanımlarının bir kısmı öğretme ve 

öğrenmenin eĢ-zamansız olarak meydana gelmesi (Keegan, 1996), bir kısmı 

öğrenen(ler) ile öğretenin farklı zaman ve coğrafyalarda olması (Eastmond, 

1998; Moore & Kearsley, 1996; Williams, Paprock & Covington, 1999),  bir 

kısmı da öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin çeĢitli teknik medya araçları ile 

desteklenmesi (Locatis & Weisburg, 1997) üzerine yoğunlaĢmıĢtır. 

 

Uzaktan eğitim, öğrenmenin nasıl gerçekleĢtiğine ve aktarıldığına iliĢkin 

anlayıĢların önemli değiĢimlere uğradığı iki yüz yıllık bir tarihe sahiptir 

(Spector, Merrill, Merrienboer, & Driscoll, 2008). Uzaktan eğitim modelleri 

Nipper (1989) tarafından tarihi geliĢimlerine göre 3 kuĢak etrafında 

toplanmıĢ ve bu modeller uzaktan eğitimin birinci, ikinci ve üçüncü 

kuĢakları olarak adlandırılmıĢtır.  

 

Birinci kuĢak, öğrencilerin posta yoluyla yazılı materyalleri alıp 

gönderdikleri yazıĢmaya dayalı bir öğrenme ortamını ifade etmektedir. Bu 

yöntemde öğrenen ile öğreten arasındaki iletiĢimin yavaĢ olduğu 

vurgulanmaktadır.  

 

Ġkinci kuĢak, basılı materyallerin yanında radyo ve televizyon yayınlarının 

kullanılması ile sesli ve görüntülü kasetlerden oluĢan içerik paketlerinin de 

kullanıldığı uzaktan eğitim sistemlerini içermektedir. Bu modelde öğrenen-

öğreten arasındaki iletiĢimin tek taraflı baĢlatılan telefon görüĢmeleri ve 

bazen de yüz yüze görüĢmeler ile desteklendiği belirtilmiĢtir. Üçüncü kuĢak, 

öğrenen ve öğreten arasında çift yönlü iletiĢime olanak vermesi ile ilk iki 

kuĢaktan ayrılmaktadır.  

 

Üçüncü kuĢaktaki çift yönlü iletiĢim kavramı ile öğrencilerin bir kampüs 

havasında derslerine iĢtirak etmelerinin ve bir seminere katılır gibi 

eğitimlerini sürdürmelerinin sosyalleĢmelerine katkı sağladığı belirtilmiĢtir. 

Ġnternet teknolojilerinin kullanıldığı üçüncü kuĢak uzaktan eğitim 

sistemlerinde artık kurumlar derslerini uzaktan yürütürken öğrenen grup ile 

öğreten, internet teknolojilerini kullanarak bir sınıf ortamındaymıĢ gibi bir 

araya gelip eĢ-zamanlı tartıĢmalar yapabilmekte, öğrenen diğer öğrenenlerle 

değiĢik zamanlarda eĢ-zamanlı ya da eĢ-zamansız olarak iletiĢime 

geçebilmektedir.  

 

Kısacası, geliĢen internet teknolojileriyle birlikte bu kuĢakta artık esnek ve 

etkileĢime açık uzaktan eğitim ortamları tasarlanabilmektedir. 
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Uzaktan eğitim tasarımında ve uygulanmasında öğrenen, öğreten ve 

müfredat kavramlarının birbirleri ile etkileĢimi söz konusudur (Moore, 

1989). Bu bağlamda uzaktan eğitim ortamları tasarlanırken öğrenen, öğreten 

ve içerik ile bunların birbirleri arasındaki etkileĢim düĢünülerek uygun 

teknoloji ve pedagojinin bir araya getirildiği bir tasarımın yapılması 

gerekmektedir. 

 

Alanyazını incelediğimizde, özellikle üçüncü kuĢak uzaktan eğitim 

modelleri ile birlikte bu etkileĢimin iletiĢim ağları aracılığıyla 

gerçekleĢtirildiği ve e-öğrenme, web-tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, 

karma öğrenme ve eĢ-zamanlı öğrenme kavramlarının ortaya çıktığı 

görülmektedir.   

 

Moore, Dickson-Deane ve Galyen (2010) çalıĢmalarında bu kavramları 

alanyazın taraması ile incelemiĢtir. AraĢtırmacılar bu kavramların 

çoğunlukla tutarlı tanımlamalar olmadan kullanıldığına dikkat çekmiĢtir. E-

öğrenme web-temelli olarak kullanılan teknoloji araçlarına eriĢebilir olma 

olarak tanımlanabilir (Moore, Dickson-Deane, & Galyen, 2010; Nichols, 

2003). E-öğrenmenin sadece web‟e aktarılmıĢ ya da CD ile teslim edilmiĢ 

içerikten ibaret olmadığı; aynı zamanda ses, video-teyp, broadcast uydu 

yayını ve interaktif TV‟yi de kapsadığı görüĢü Ellis (2004) tarafından 

savunulmuĢtur.  Yine Ellis (2004) ile Triacca ve diğerleri (2004) belirli bir 

düzeyde öğrenme deneyimi tanımlarken tanımın gerçekten uygulanabilir 

hale gelmesi için etkileĢim öğesinin de dâhil edilmesi gerektiğini 

savunmuĢlardır. E-öğrenme ayrıca geleneksel eğitim olanaklarından 

yararlanamayan kiĢilerin eğitim fırsatlarına eriĢmesi için geliĢtirilmiĢ yeni 

nesil uzaktan eğitim sistemi olarak da tanımlanmaktadır (Benson, 2002; 

Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2010).  

 

GümüĢ‟e (2007) göre e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme ve web-tabanlı 

öğrenme aynıdır. Uzaktan eğitim bu kavramları içerisine alan daha geniĢ bir 

kavramdır. Akıncı ve Erdem‟e (2010) göre çevrimiçi öğrenme, uzaktan 

eğitim uygulamalarının yanında yüz yüze eğitime yardımcı olmak amacıyla 

da kullanılmaktadır. Ayrıca harmanlanmıĢ öğrenme olarak da isimlendirilen 

karma öğrenmenin, yüz yüze öğrenme ve çevrimiçi öğrenmenin birlikte 

kullanılması olarak ifade edilebileceğini belirtmiĢlerdir. Uluyol ve Karadeniz 

de (2009) karma öğrenmeyi; yüz yüze öğrenme ile elektronik veya uzaktan 

öğrenmeyi bütünleĢtirme, farklı öğrenme kuramları ile yöntem ve 

tekniklerini bütünleĢtirme, sınıftaki öğrenme sürecini çeĢitli çevrimiçi 

teknolojiler ile destekleme Ģeklinde tanımlamıĢlardır.  
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E-öğrenmenin bir türü olarak karĢımıza çıkan eĢ-zamanlı öğrenme ise farklı 

yerlerde bulunan öğreten ve öğrenenlerin eğitim ortamına eĢ-zamanlı 

katılımını ifade eder (Zhang & Nunamaker, 2003). Öğretim, uzakta bulunan 

öğrenenlere gerçek-zamanlı olarak ulaĢtırılır. Öğrenen-öğrenen ve öğrenen-

öğreten arasında çift yönlü ve hızlı bir iletiĢim söz konusudur.  

 

Authorware kurucusu Michael Allen, iyi bir e-öğrenme sisteminde 3 temel 

kriterin olması gerektiğini ifade edip bu kriterleri 3M olarak özetlemiĢtir: 

anlamlı, akılda kalıcı ve güdüleyici (Meaningful, Memorable, Motivational) 

(Ellis, 2004). E-öğrenmenin anlamlı olması ile ilgili olarak öğrenme 

deneyimi öğrenenin odağı ile örtüĢmeli, bu bağlamda öğrenen bu deneyimin 

kendisi için değerini görebilmeli, bu deneyim karĢısında korkuya, 

sabırsızlığa ve karmaĢıklığa kapılmamalı, öğrenenin amaçlarının farkına 

varılıp e-öğrenme ile ortaya konulan amaçlar bunlarla iliĢkilendirilmelidir. 

E-öğrenmenin akılda kalması ile ilgili olarak öğrenme deneyimi öğrenenin 

ilgili performansı ortaya koyması gerektiği zaman ihtiyaç duyduğu Ģeylerin 

kalıcılığını sağlayabilmelidir. E-öğrenmenin güdüsel olmasıyla ilgili olarak 

öğrenenler ilgili öğrenme deneyimini kendileri yaĢamak durumunda 

olduklarından içeriğin sunumunun yanında öğrenenlere ilham vererek 

onların öğrenme deneyimi ile ilgilenmelerini, bu deneyimi düĢünmelerini ve 

yapmalarını sağlamalıdır. 

 

YerleĢik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı 

konusunda yapılan çalıĢmalar arasında Tüzün (2001) ve Power‟ın (2009) 

çalıĢmaları dikkat çekicidir. Tüzün‟ün (2001) çalıĢması bu olgu ile ilgili ilk 

çalıĢmalardan olup, çalıĢmada bu iĢe yönelik öğretim tasarımı modellerinin 

eksikliğinden yola çıkılarak mevcut derslerin web-tabanlı formata 

dönüĢtürülmesi hususunda bir model önerilmiĢtir. Modele dayanak olarak 

gerek mevcut derslerin web-tabanlı formata dönüĢtürülmesi ile ilgili 

alanyazındaki bulgular gerekse mevcut bir dersin web-tabanlı formata 

dönüĢtürülmesi ile ilgili deneyimler kullanılmıĢtır. Alanyazındaki bulgular, 

dönüĢüm iĢine nasıl baĢlanmalı, öğrenci ve öğretmen desteği, tasarım 

hususları, insanlar arasında etkileĢim, ve değerlendirme olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Önerilen tasarım modeli 9 safhadan oluĢmaktadır:  

 

 Tasarım öncesi çabalar,  

 Ders geliĢtirilmesi için bir merkezin oluĢturulması,  

 Analiz iĢinin yapılması,  

 Öğretim yöntemlerinin/stratejilerinin belirlenmesi, 

 Yönetsel yapının sağlanması,  
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 Tasarım/GeliĢtirme iĢinin yapılması,  

 Dersin uygulanmasından önce teknolojik engellerin 

giderilmesi,  

 Öğrencilerin değerlendirilmesi (assessment),  

 Ders değerlendirmesi (evaluation). 

 

Power (2009), geleneksel öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının 

kampüste öğretim degerleri dizlerinden (paradigmasından) çevrimiçi 

öğrenme paradigmasına geçiĢine rehberlik sağlayacak uygun tasarım 

modellerinin eksikliğine dikkati çekmiĢtir.  

 

Öğretim tasarımcısı olarak üniversite öğretim elemanlarının derslerini web-

tabanlı uzaktan eğitim için tasarlamalarına yardımcı olmuĢ, bu konudaki 

tecrübelerini üç yıl boyunca bir alan defterine kaydetmiĢtir. Bu deneyimleri 

bir kitapta toplayarak 10 adet durum çalıĢmasında, olan biteni detaylı olarak 

aktarmıĢ, tasarım sürecinde ne olduğunu ve nasıl olduğunu paylaĢmıĢtır. 

Power‟ın modeli yerleĢik dersi web-tabanlı uzaktan eğitim için tasarlayacak 

kiĢinin ilgili dersin öğretim elemanı olacağını gözönüne almıĢ, dolayısı ile 

model konu uzmanı (dersin öğretim elemanı) ile öğretim tasarımcısı 

arasındaki etkileĢimi ön plana çıkarmıĢtır. Power, öğretim elemanlarının 

dönüĢtürme iĢine ayıracak çok fazla zamanları olmadığından dolayı bu iĢe 

koĢulacak tasarım modelinin anlaĢılması ve kullanımının kolay olması 

gerektiğine değinmiĢtir.  

 

Önerilen “Öğretim elemanı merkezli uygulama” yaklaĢımı ya da modeli 6 

safhadan oluĢmaktadır:  

 

 Analiz (öğrenci ihtiyaç analizi, ders gereksinimleri, öğretim 

elemanı istekleri gibi), 

 Modüllerin ortaya konulması (kaynaklar, okumalar gibi),  

 Öğretim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi (sınıf içi faaliyetler 

gibi),  

 Öğrenen destek faaliyetlerinin geliĢtirilmesi (biçimsel 

değerlendirmeye yönelik bireyselleĢtirilmiĢ ek kaynaklar),  

 Değerlendirme araçlarının geliĢtirilmesi (nihai 

değerlendirme için çeĢitli ölçme araçları),  

 Süregiden düzeltmeler için hususlar (daha sonra 

geliĢtirilebilecek bileĢenler için bir istek listesi). 
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Tüzün (2001) ve Power‟a (2009) ek olarak Balcı (2010) web-tabanlı eğitim 

ortamları için bir program tasarımı sürecini aktarmıĢtır. Süreç 6 safhadan 

oluĢmaktadır:  

 

 Karar verme süreci,  

 Programın geliĢtirilmesi süreci,  

 Yönetim, destek, teknik yapının hazırlanması,  

 Programın denenmesi,  

 E-öğrenme programının uygulanması ve güncellenmesi,  

 Programın yönetimi süreci.  

 

Balcı‟nın çalıĢmasında bir dersin tasarımının ötesinde derslerden oluĢan tüm 

bir e-öğrenme programının tasarımı ele alınsa da süreçteki belirli safhalar 

yerleĢik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı 

konusunda yol göstericidir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalıĢmada biçimlendirici araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Reigeluth ve 

Frick (1999) tarafından ortaya konulan biçimlendirici araĢtırma, tasarım 

kuramları, modelleri ve uygulamaları üretmek ve geliĢtirmek için izlenen 

eylem araĢtırması türündeki nitel bir araĢtırma yöntemidir. Betimleyici 

kuram araĢtırmalarında temel yöntemsel kaygı geçerlilik iken, tasarım 

kuramlarındaki temel kaygı farklı durumlar karĢısında “tercih 

edilebilirlik”tir.  

 

Biçimlendirici araĢtırma yönteminin amacı öğretimsel uygulamaları 

tasarlamak ya da iyileĢtirmek için gerekli modelleri ve ana noktaları ortaya 

koymaktır (Reigeluth, 1999). Bu araĢtırma türü, istenilen çıktılara ulaĢmak 

için: “Bilinenden farklı olarak neler yapılabilir?,” “Daha iyi nedir?,” “Neler 

iĢe yaradı?,” “Neler iĢe yaramadı?” gibi soruların rehberliğinde yürütülür. 

Belirli bir tasarımı ortaya koyarken yapılan uygulama, tasarımın güçlü ve 

zayıf taraflarını gösterir (Tüzün, 2010). 

 

Biçimlendirici araĢtırmanın durum (vaka) tasarımlarına göre temelde 2, 

toplamda 3 alt türü vardır. Vaka çalıĢmaları, vakanın araĢtırma sürecinde 

araĢtırmacı tarafından herhangi bir yolla manipüle edilip edilmemesine bağlı 

olarak tasarı vakaları ya da natüralist vakalar olarak sınıflandırılır. Bu 

araĢtırma kapsamında in-vivo natüralist tasarım vakası kullanılmıĢtır, yani 

tasarımcılar ortaya konan ya da gerçekleĢen bir vaka üzerinden 
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biçimlendirici verileri toplayıp tasarımlarını ĢekillendirmiĢtir. Tasarım, 

vakanın doğal seyrinden itibaren baĢlayıp sonuna dek gerçekleĢtirildiğinden 

in-vivo natüralist araĢtırma türü adını almıĢtır. Bu yönteme göre, BAY 

dersinin web-tabanlı uzaktan eğitim yoluyla verilecek Ģekilde yeniden 

tasarlanmasında aĢağıdaki adımlar izlenmiĢtir: 

 

 Tasarım için bir vakanın ortaya konması  

 Vakaya ait biçimsel verilerin toplanıp analiz edilmesi  

 Vakanın gözden geçirilerek geliĢtirilmesi  

 Tecrübelerin ortaya konması 

 

“Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri” Dersi 

BAY dersinin içeriği Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “Bilim ve temel kavramlar 

(olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlıĢ, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine iliĢkin 

temel bilgiler, bilimsel araĢtırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu 

yöntemlere iliĢkin farklı görüĢler, problem, araĢtırma modeli, evren ve 

örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri 

toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve 

raporlaĢtırılması” (Yükseköğretim Kurumu, 2008). 

 

2009-2010 Güz döneminde ders için Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel (2009) tarafından yazılan kitap takip edilmiĢtir. Derste 

takip edilen öğretim yöntemleri açısından öğrenciler 5 kiĢilik takımlar olarak 

ders kitabından bir bölümün sunumundan sorumlu olmuĢ, öğretim elemanı 

ilgili haftanın sunumu ile ilgili olarak takıma destek vermiĢtir. Kitapta 7 

bölüm yer almakta olup (Bilimsel AraĢtırmanın Temelleri, Problemi 

Tanımlama, Örnekleme Yöntemleri, Veri Toplama Araçları, Nicel 

AraĢtırmalar, Nitel AraĢtırmalar, RaporlaĢtırma), geniĢ içeriğinden dolayı 

Nicel AraĢtırmalar ve Nitel AraĢtırmalar bölümleri ikiye bölünerek kitap 

içeriğinin 9 ayrı haftaya yayılması sağlanmıĢtır. Öğrencilerden derse 

gelmeden önce kitaptan ilgili haftanın konusunu okumaları istenmiĢ, 

sunumlar sırasında sunumu dinleyen öğrencilerin etkileĢimde bulunmaları 

teĢvik edilmiĢtir. 

 

Öğrenciler dönem sonuna doğru eğitim alanından bir nicel ve bir nitel 

makale bulup bu makaleleri öğretim elemanı tarafından sağlanan kriterler 

doğrultusunda analiz ederek analiz raporunu final sınavı yerine öğretim 

elemanına iletmiĢtir. Ayrıca dersi geliĢtirmek üzere dönem sonunda 

öğrencilerden açık uçlu sorularla dersi değerlendirmesi istenmiĢtir. Öğrenci 

ders notunun %50‟si kitap bölümü sunumundan, %40‟ı bilimsel araĢtırma 
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analizinden, %5‟i dönem içinde yapılan bir quiz sınavından, %5‟i de dersi 

değerlendirme raporundan oluĢmuĢtur. Sunum yapan takımların 5 kiĢilik 

yerine 6 kiĢilik olması ve güncellenmiĢ ders kitabı (3. baskı yerine 6. baskı) 

dıĢında diğer özellikler dersin ikinci iterasyonu için de (2010-2011 Güz 

dönemi) aynı kalmıĢtır. 

 

Tasarım Ekibi 

Tasarım ekibi bu çalıĢmanın yazarlarından meydana gelmiĢtir. Ekip, ilk 

yazarın 2010-2011 Güz döneminde verdiği “Uzaktan Eğitimde Ders 

Tasarımı” lisansüstü dersi kapsamında bir araya gelmiĢ ve BAY dersini web-

tabanlı uzaktan eğitimde kullanılabilecek Ģekilde yeniden tasarlamak üzere 

16 haftalık dersin son 12 haftasında birlikte çalıĢmıĢtır. Ġlk yazar ayrıca BAY 

dersinin öğretim elemanı olduğundan bu çalıĢma kapsamında kendisinden 

daha çok konu alanı uzmanı olarak yararlanılmıĢ, bu kiĢi aynı zamanda 

müĢteri rolüne bürünmüĢtür. Ġlk yazar dıĢındaki tasarımcılardan üçü doktora 

öğrencisi, diğer üçü de yüksek lisans öğrencisidir. Bu altı kiĢiden dördünün 

bir BÖTE lisans programından mezuniyetlerinden dolayı öğretim tasarımcısı 

oldukları ve ikisinin uzaktan eğitim merkezlerinde görev yaptığı göz önüne 

alındığında tasarım ekibinin genel olarak öğretim tasarımı ve uzaktan 

öğrenme konularında tecrübeli oldukları söylenebilir. 

 

Veri Kaynakları 

Bu araĢtırma ile ilgili bilgilere öncelikle yazılı kaynakların taranması yoluyla 

ulaĢılmıĢtır. Bu yazılı kaynaklar tasarımdan bir yıl önce yüz yüze verilen 

BAY dersine ait ders izlencesi, ders kitabı, ders kapsamında ortaya çıkan 

öğrenci ürünleri ve dersin geneline iliĢkin öğrenci değerlendirmeleridir.  

 

Tasarım ekibinin kendi aralarında yaptığı görüĢmelerde ortaya konulan 

yazıĢmalar ve alan notları da önemli veri kaynaklarıdır. Yazılı kaynakların 

çözümlenmesinin yanı sıra verilerin toplanmasında kullanılan diğer bir 

yöntem de görüĢme tekniğidir. Bu teknikle sözlü iletiĢim yoluyla tasarım 

hakkında veri toplanmıĢtır.  

 

Nielsen (1993), kullanıcının bir ürün veya sistemle olan etkileĢimini 

etkileyen faktörlerin tasarım aĢamasında dikkate alınmasıyla daha 

kullanılabilir sistemlerin tasarlanmasının mümkün olduğunu söylemektedir. 

Bu amaçla, sistemi kullanacak öğretim elemanı ve potansiyel öğrencilerle 

tasarım sürecinde görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢ ve tasarım sürecinde öğretim 

elemanı ve öğrencilere kullanılabilirlik testleri uygulanmıĢtır. 
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ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢma grubunu Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE 

Bölümünde Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri dersini 2010-2011 Güz 

döneminde alan 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. GörüĢmeler ve 

kullanılabilirlik testleri için örnekleme tekniklerinden kolay ulaĢılabilir 

örnekleme tekniği ile 6 öğrenciye ulaĢılmıĢtır. Bu yöntem ile araĢtırmacı, 

yakın olan ve eriĢilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve ġimĢek, 

2008). Böylelikle sürecin daha verimli kullanılması sağlanmıĢtır. Bu 

öğrencilerden 4‟ü ile görüĢme yapılmıĢ, 3‟üne ise kullanılabilirlik testi 

uygulanmıĢtır. Bir öğrenci ile hem görüĢme hem de kullanılabilirlik testi 

yapılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 

Dersten Beklentiler 

Ders tasarımına baĢlanmadan önce öğrencilerin ve öğretim elemanının 

dersten beklentilerinin neler olduğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin 

beklentilerini öğrenmek için bir önceki yıl BAY dersini alan öğrencilerin 

yazılı olarak ilettiği belgeler incelenmiĢtir. Bunun yanında tasarımın 

yapıldığı dönemde BAY dersini alan öğrencilerle de görüĢmeler yapılmıĢtır. 

Öğretim elemanının beklentilerini öğrenmek için haftalık olarak düzenli 

toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Öğrencilerin Beklentileri 

Belgelerin incelenmesi sonucu öğrencilerin bir önceki yüz yüze gerçekleĢen 

ders süresince yararlı buldukları ve zayıf gördükleri hususların ve genel 

olarak derse iliĢkin beklentilerinin farkına varılmıĢtır. Öğrencilerin dersten 

genel beklentileri sunumlarda farklı anlatım yöntemlerinin kullanılması, 

konu içeriğinin otantik örnekler üzerinden anlatılması ve öğrendikleri konu 

hakkında uygulama yapabilmeleri olarak sınıflandırılabilir. Öğrenciler genel 

olarak konuların öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulmasından memnun 

olduklarını belirtmiĢlerdir.  

 

Ders sürecinin sonunda gerçekleĢtirdikleri makale analizi çalıĢması 

çoğunlukla yararlı bulunmuĢ ve bunun gerekçeleri olarak da makaleler 

üzerinde çalıĢırken bilgilerini daha rahat uygulamaya dökebilme fırsatı 

bulmuĢ olmaları ve ders süresince anlatılanların uygulamalı olarak görülmesi 

ile öğrenilenlerin pekiĢtirilme fırsatının yakalanmıĢ olması belirtilmiĢtir.Ders 

öncesinde ders hakkında bilgilendirme yapılmasının da ders için yararlı 

olduğu belirtilmiĢtir.  
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Konu anlatımında konu içeriğinin makalelerle desteklenerek anlatılmasının 

öğrenmeyi ve konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtırdığı da çokça 

vurgulanmıĢtır. Bu raporlarda ders hakkında belirtilen iyi yönlere ve 

beklentilere ek olarak derse dair bazı zayıflıklar da belirtilmiĢtir. Bazı 

öğrenciler sunumların öğrenciler tarafından yapılmasını etkili bulurken, 

sayıları nispeten az olan diğer bazı öğrenciler her hafta konuyu bir grubun 

anlatmasının sadece o grup için aktif öğrenmeyi sağladığını ancak 

diğerlerinin aynı seviyede konuya hâkimiyetini sağlamadığını 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğrenciler bazı anlatımların ve ders genelinin 

kuramsal bilgiye ağırlık vermesini ve gerekli seviyede uygulama 

bulunmamasını zayıflık olarak gördüklerini ve ders süresince daha fazla 

uygulama beklediklerini belirtmiĢlerdir.  

 

Makale analizlerinin ders sürecine dağıtılmamıĢ olmasından dolayı ilgili 

analizin tam olarak amacını gerçekleĢtiremediğini ileri sürmüĢlerdir. Buna 

karĢılık, makale analizi çalıĢmasının tüm öğrendiklerini içeren yararlı bir 

uygulama olduğunu ve biraz daha sürece dağıtılarak daha etkin olarak 

gerçekleĢtirilebileceğini vurgulamıĢlardır. Dersteki etkileĢim konusunda ise 

öğrenciler sürenin kısıtlı olmasından dolayı sorularını soramadıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

 

Tasarımın yapıldığı dönem içerisinde BAY dersini alan öğrenciler ise ders 

sunumunda zaman sıkıntısı yaĢadıklarını, bu açıdan bakıldığında çevrimiçi 

ortamın faydalı olacağını belirterek derste soramadıklarını ya da 

söyleyemediklerini bu ortamda paylaĢabileceklerini ifade etmiĢlerdir. Dersin 

bir sonraki iterasyonunda, eĢ-zamanlı görüntülü etkileĢimlerdeki öğrenci 

sunumlarının dönemin 3. haftasında baĢlamasının faydalı olacağını dile 

getirmiĢlerdir. Değerlendirmeye alınacak haftalık tartıĢmalar ve örnek olay 

incelemesi gibi etkinliklerin dersin çevrim-içi eĢ-zamanlı görüntülü 

etkileĢiminden sonra yapıldığında daha faydalı olacağını belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca paylaĢım ortamındaki tartıĢmalara ders öğretim elemanının 

katılımının, paylaĢımları daha nitelikli hale getireceği görüĢündedirler. 

Ayrıca bir önceki yıl dersi alan öğrencilere benzer Ģekilde, makale 

incelemenin dönem sonuna bırakılmadan dönem süresince yapılmasının 

faydalı olacağı kanısındadırlar. Son olarak okula gelmeden ders iĢlemenin 

farklı bir deneyim olacağını da söylemiĢlerdir. 

 

Öğretim Elemanının Beklentileri 

Öğretim elemanı ile yapılan görüĢmeler sonucu öğretim elemanı, bireylerin 

birbirleri hakkında ve kendisinin bireyler hakkında bilgi sahibi olabilmesi 
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için her bireyin bir kiĢisel web sayfasının olmasını, konuların gruplara 

paylaĢtırılmasını, video konferans sistemi ile her hafta bir sunumun olmasını, 

bu sunumun ders için belirlenen gün ve saatler içerisinde gerçekleĢmesini, 

her bireyin konferans sistemine girmesinin zorunlu olmasını, dönem 

boyunca en az bir kere yüz yüze bir toplantı yapılmasını istemiĢtir. Ayrıca 

sunumu yapacak grubun bölüme gelerek sunumlarını okulda 

gerçekleĢtirmelerinin süreci daha rahat kontrol edebilme adına faydalı 

olacağını dile getirmiĢtir. Değerlendirme konusunda dönem sonu yazılı bir 

sınav yapmak istemediğini, tüm süreci değerlendirmek istediğini söylemiĢtir. 

Ancak ilk haftalarda sunumu olmayan öğrencilerin sunulan konuyu 

okumalarını teĢvik etmek amacıyla küçük bir sınav (quiz) yapılabileceği 

önerisini getirmiĢtir.  

 

Öğretim elemanı artan öğrenci sayısı nedeni ile dersi alacak öğrenci 

sayısının bir önceki yıla göre daha fazla olacağından bahsetmiĢ ve haftalık 

etkinliklerin tasarımında bu etkinliklerin değerlendirilmesi için öğretim 

elemanı tarafından harcanması gereken süre faktörünün göz önünde 

tutulmasını istemiĢtir.  

 

Öğrenci ve öğretim elemanının bu dersten beklentileri ve dersin amacı 

gözden geçirilmiĢ ve dersin hazırlanmasında göz önüne alınması gereken 

noktalar belirlenmiĢtir. 

 

Ders Tasarım Süreci 
BAY dersinin amacı öğrencilere meslek yaĢamlarında yapmaları gereken 

araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini sistematik bir Ģekilde verebilmek ve 

araĢtırma yapabilecek bilgi düzeyine eriĢtirmek, yapılan araĢtırmalardan 

etkili bir Ģekilde yararlanmaya yönelik beceriler kazandırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda öğrenciler ve öğretim elemanı ile görüĢmeler yapılarak ve 

yazılı belgeler incelenerek tasarımda yer alması gereken unsurlar 

belirlenmiĢtir. Bu unsurlar: 

 

Ders İzlencesi 

Dersin amacı, haftalık konular ve görevler, değerlendirilme kriterleri ve ders 

ile ilgili tüm detaylar konusunda öğrenciye bir yol haritası (Parker, 1997) 

sunmak için oluĢturulmuĢtur. 

 

Kişisel Web Sayfalarının Paylaşımı 

Bireylerin birbirleri hakkındaki bilgiye kolayca eriĢebilmelerini sağlamak 

için her öğrenciden kiĢisel web sayfasını sistemde paylaĢması istenmiĢtir. 
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Yönergeler 

Dersin yüz yüze bileĢenlerinin az olması ve dersin uzaktan bileĢenlerle takip 

edilecek olması sebebiyle etkinlikler için yönergelerin hazırlanmasına karar 

verilmiĢtir. Öğrenci görüĢmelerinde ortaya çıkan öğrencilerin derste ne 

yapacaklarını bilmelerinin faydalı olacağı hakkındaki görüĢleri 

doğrultusunda dersin bileĢenleri ile ilgili ödevleri ve etkinlikleri içeren 

yönergeler eklenmiĢtir. Ayrıca her hafta için o hafta ile ilgili öğrenci 

sorumlulukları ve dersin iĢleniĢi hakkında bilgilendirme amaçlı düzenli 

yönergeler yerleĢtirilmiĢtir. Böylece öğrencilerin uzaktan eğitim olarak 

tasarlanmıĢ bu derste kendilerini kaybolmuĢ hissetmemeleri ve hem genel 

ders süreci hakkında hem de haftalık beklentiler ve görevleri hakkında 

bilgilenmeleri amaçlanmıĢtır.  

 

Örnek Durum Çalışması 

Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak birden çok etkinliğin sunulması ve 

öğrencilerin uygulama yapabilecekleri etkinlikler tasarlanması gerektiğine 

karar verilerek örnek durum çalıĢmaları oluĢturulmuĢtur. Durum-tabanlı 

etkinliklerle her hafta sunulan konunun devamında öğrencilere bilgilerini 

kullanabilme olanağı verilmiĢtir. 

 

Haftalık Paylaşım Ortamı 

Öğrencilerin çevrimiçi eĢ-zamanlı görüntülü sunumları sırasında yeterli süre 

olmamasından dolayı sorularını soramamaları dönütü üzerine öğrencilerin 

her konunun devamında sorularını sorabilecekleri, birbirlerinin 

öğrenmelerine katkıda bulunabilecekleri bir tartıĢma ve paylaĢım ortamı her 

hafta için oluĢturulmuĢtur. 

 

Makale İncelemesi 

Ders kapsamında öğrencilerin en çok yararlı bulduğu bileĢen olan makale 

analizi çalıĢması için daha uzun bir süre verilerek, öncesinde öğrencilerin 

hazırlık yapabilmeleri için makale araĢtırıp bulmaya yönlendiren etkinlikler 

tasarlanmasına karar verilmiĢtir. Böylece hem konuların devamındaki 

durum-tabanlı etkinliklerde hem de sürece dağıtılmıĢ makale incelemesi 

etkinliğinde öğrencilerin öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaları 

sağlanmak istenmiĢtir. 

 

Dersin Uzaktan Eğitim BileĢenleri 
Bu çalıĢmada harmanlanmıĢ öğrenme ortamında hem eĢ-zamanlı hem de eĢ-

zamansız bileĢenler kullanılmıĢtır. Bu bileĢenler bir Öğretim Yönetim 

Sistemi (ÖYS) kullanılarak sağlanmıĢtır. ÖYS‟ler öğrenci, öğretmen ve 
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sistem kayıtlarını tutma, içeriği paylaĢma ve tartıĢma, içeriği internet, 

intranet ya da laboratuvar üzerinden eĢ-zamansız sunma, öğrencilerin 

derslere kayıt olmasını, sınavlara girmesini, ödevlerini görmesini ve sisteme 

yüklemesini sağlayan yazılımlardır. Bu olanakları sağlayabilen Moodle 

programı ücretsiz bir açık kaynak kod sistemi olması ve hedef kitlenin bu 

platforma aĢina olması nedenleri ile ÖYS olarak seçilmiĢtir. 

 

Video Konferans 

Video konferans bileĢeni öğrenciler için çevrimiçi eĢ-zamanlı bileĢen olarak 

tasarlanmıĢtır. Öğrencilerin yüz yüze eğitimde ders süresince paylaĢtıkları 

sunumları, eĢ-zamanlı bir bileĢen kullanarak yine eĢ-zamanlı olarak diğer 

öğrencilerle paylaĢması sağlanmak istenmiĢtir. Böylece öğrenciler anlık 

etkileĢimle sunumlarını yapacaklar, sunumu takip eden öğrenciler de sunum 

sırasında sorularını sorarak sunumu yapan öğrencilerle etkileĢime 

geçebileceklerdir. EĢ-zamanlı bir bileĢen kullanmak yerine hazırlanan 

sunumların ses dosyası olarak kaydedilerek sisteme yüklenilmesi de bir 

seçenek olarak düĢünüldüğünde video konferans sistemi üzerinden yapılan 

sunumda hem sunum yapanların sunum becerilerinin geliĢtirilmesi hem de 

sunuma katılan öğrencilerin anlık olarak sorularını sorarak etkileĢimli bir 

paylaĢım ortamının yaratılması amaçlanmıĢtır.  

 

Bu çalıĢmada web ortamında anında konferans oluĢturması, web tarayıcı-

tabanlı çalıĢması, açık kaynak kodlu olması ve ücretsiz olarak dağıtılması, 

hem bir host hizmeti olarak hem de herhangi bir sunucuya hiçbir kullanım ve 

kullanıcı limiti olmaksızın yüklenebilen bir kurulum paketi olarak 

kullanılabilmesi gibi avantajları nedeniyle Openmeetings web konferans 

aracı kullanılmıĢtır. Ayrıca Openmeetings sayesinde öğrencilerin mikrofon 

ve web kameralarını kullanarak birbirleriyle çok yönlü iletiĢime geçmesi, bir 

beyaz tahta üzerinde belgelerini, ekran görüntülerini ya da görüĢme 

kayıtlarını paylaĢarak sanal bir sınıf atmosferinin oluĢturulması 

hedeflenmiĢtir. 

 

Haftalık Tartışma Forumu 

Haftalık tartıĢma forumları destek amaçlı olarak düĢünülerek tasarlanmıĢ eĢ-

zamansız çevrimiçi uzaktan eğitim bileĢenidir. Bu forumlarla öğrencilere 

haftalık konu çerçevesinde anlamadıkları konularda akranlarından destek 

almaları amaçlanmıĢtır.  

 

Ayrıca öğrenciler arasında etkileĢim sağlayarak, paylaĢım yapmaları, özgür 

bir alanda konu çerçevesinde sorularını paylaĢmaları, birbirlerinin sorularına 
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yanıt vermeleri ve ders kapsamında birbirlerine destek olmaları sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Böylece yüz yüze etkileĢim eksikliğinin çevrimiçi forum 

bileĢeni ile kapatılması amaçlanmıĢtır. 

 

Ortamın Kullanılabilirliği 
Süreç içerisinde geliĢtirilen çevrimiçi öğrenme ortamını test etmek amacıyla 

hem öğrencilerle hem de ders öğretim elemanı ile kullanılabilirlik testi 

yapılmıĢtır. Rubin (1994) kullanılabilirlik testinin amacını; ortamı kullanıcı 

açısından değerlendirmek, kullanımı daha kolay bir ortam geliĢtirmek, 

kullanıcıların memnuniyet düzeyini arttırmak ve sistemi iyileĢtirmek olarak 

açıklamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortamın kullanımında ortaya çıkan 

problemler tespit edilerek oluĢturulacak olan tasarım otantik kullanıma 

uygun hale getirilmeye çalıĢılır.  

 

Alaçam ve Ersoy‟a (2008) göre kullanılabilirlik çalıĢmasında süreç, istenen 

ara yüzün belirlenen hedef kitlede belirlenen görevlerin yaptırılması ve bu 

süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet değerlerinin 

alınması ve değerlendirilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Kullanılabilirlik 

testlerinin yapılmasında değiĢik yöntemler uygulanmaktadır. En çok 

kullanılan yöntem, sesli düĢünme ile kullanıcılara verilen görevleri 

bilgisayar baĢında tamamlamaları ve bu süreçte ekrandaki görüntülerle 

alınan ses kayıtlarının birlikte analizinin yapılmasıdır. Yapılan bu analizler 

ile kullanıcının yaĢadığı problemler ortaya konulur (Dalcı, Alaçam, 

Saatçioğlu ve Erdal, 2008). 

 

Katılımcılara geliĢtirilen ortam hakkında bilgi verilerek kullanılabilirlik 

testine baĢlanmıĢtır. Katılımcılara ortamdaki çevrimiçi öğeler ve etkinlikler 

tanıtılmıĢtır. Daha sonra BAY dersi için hazırlanan çevrimiçi öğrenme 

ortamının ara yüzünün kullanılabilirlik değerlendirmesinin yapılacağı 

belirtilmiĢtir. Bu araĢtırmanın bu ortamın geliĢtirilmesi ve kullanıcılar için 

kullanılabilirlik düzeyinin arttırılması açısından faydalı olacağı söylenmiĢtir.  

Katılımcılara çevrimiçi ortamda gerçekleĢtirmeleri için hazırlanan görevler 

araĢtırmacı tarafından sesli olarak okunmuĢ ve bunları gerçekleĢtirirken 

katılımcılardan sesli düĢünmeleri istenmiĢtir. Görevlerin yapılması sırasında 

araĢtırmacı katılımcıları gözlemleyerek gerekli notları almıĢtır.  

 

Görevlerin ardından hazırlanan yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formu 

çerçevesinde katılımcıların çevrimiçi ortam hakkındaki düĢüncelerini ve 

önerilerini almak için görüĢme yapılmıĢtır. 
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Öğrencilerle Yapılan Kullanılabilirlik Testi Analizleri 
Kullanılabilirlik testine tasarımın yapıldığı dönem BAY dersini alan, farklı 

akademik baĢarı seviyelerinde, iki erkek ve bir kız öğrenci katılmıĢtır. 

Katılımcıların hepsi yüksek seviyede Moodle tecrübelerinin bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. Çevrimiçi eĢ-zamanlı etkileĢim için kullanılan Openmeetings 

aracını ise daha önce kullanmadıklarını söylemiĢlerdir. Katılımcılardan 13 

adet görevi sırasıyla yerine getirmeleri istenmiĢtir. 

 

Görev Analizleri: Ġki katılımcı iki görevde, bir katılımcı üç görevde baĢarısız 

olurken, katılımcılar diğer görevleri oldukça hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirmiĢlerdir.  BaĢarı gösterilen görevler Moodle tecrübesine dayalı 

olan, haftalık tartıĢmalara katılma, dosya gönderme ve indirme, sisteme giriĢ 

yapan katılımcıları görme ve ortamdan çıkma gibi görevleri içermektedir. 

BaĢarısız olunan görevler ise ders yönergesinden bilgileri bulma, örnek 

olayları inceleme ve dersin nasıl iĢleneceğini anlama (yüz yüze veya 

çevrimiçi) ile ilgili görevleri kapsamaktadır. Katılımcılar özellikle ana 

sayfanın sol, orta ve sağ kısmındaki menüleri sıklıkla kullanma eğilimi 

göstermiĢlerdir. 

 

Görüşme Analizleri: Görsel tasarım konusunda katılımcılar ikonlar, resimler 

ve yazıların anlamları üzerinde durmuĢlardır. Kullanılan ikon ve resimlerin 

etkinliklerle uyumlu ve çağrıĢım yapıcı nitelikte olması gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. Haftalar içinde bilgi verirken önemli olan yazılara vurgu 

yapılmasının önemini de belirtmiĢlerdir.  

 

Ayrıca bir katılımcı ana sayfada yer alan menüler içerisindeki kullanılmayan 

baĢlıkların kaldırılabileceğini ifade etmiĢtir. Ġçerik konusunda dersin 

yönergesinin karmaĢık olduğunu, yönergede anlamlandıramadıkları 

baĢlıkların bulunduğunu söylemiĢlerdir. Ek olarak tekrarlanan bilgilerin 

kaldırılarak yönerge içerisindeki baĢlıkların azaltılabileceğini belirtmiĢlerdir. 

 

Ders Öğretim Elemanı ile Yapılan Kullanılabilirlik Testi Analizleri 
Katılımcı testin baĢlangıcında Moodle tecrübesinin bulunmadığını, 

Openmeetings aracını daha önce kullanmadığını belirtmiĢtir. Katılımcıdan 

12 adet görevi sırasıyla yerine getirmesi istenmiĢtir. 

 

Görev Analizleri: Katılımcı sadece bir görevde baĢarısız olmuĢ diğerlerini 

baĢarı ile tamamlamıĢtır. Katılımcı çoğu görevde uygun mantık yürüterek 

nasıl baĢarılı olabileceğini tahmin etse de Moodle kullanım tecrübesi az 

olduğu için bu görevlerin bazılarında çok vakit harcamıĢtır. Bunların aksine 
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görevlerin yarısını çok hızlı bir biçimde baĢarıyla tamamlamıĢtır. BaĢarısız 

olunan görev, öğrencilerin hazırladıkları sunumu sisteme yüklemeleri için 

bir etkinlik baĢlığı oluĢturulması ile ilgili görev olmuĢtur. Bu görevde 

ortamda düzenleme yapacağı konusunda doğru yaklaĢımı sergileyerek 

hazırlanmıĢ olan ödev gönderme baĢlıklarının güncellemesini açmıĢ fakat 

nasıl yeni bir baĢlık oluĢturabileceğini bulamamıĢtır. Öğrenciler tarafından 

örnek duruma ait gönderilen ödevleri kontrol etmekle ilgili olan görevi 

baĢarmasına karĢın fazla vakit harcamasının nedeni öğrencilerle aynı sayfayı 

göreceğini düĢünerek ilgili bağlantıya girmemesidir. 

 

Görüşme Analizi: Katılımcı ilk olarak etkinlikler isimlendirilirken herkes 

için aynı anlamı çağrıĢtıracak isimlerin verilmesinin önemli olduğunu 

belirtmiĢtir. Haftalar içinde yer alan bağlantıların hangi etkinlik baĢlığına ait 

olduğunun anlaĢılır olmasının gerektiğini ifade etmiĢtir. Etkinlikler için 

kullanılan ikon ve resimlerin etkinliği anımsatıcı nitelikte olması gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Ayrıca gereksiz ikon ve resim kullanmaktan kaçınılmasını 

önermiĢtir. Haftalar için eğer numaralandırma yapılacaksa hafta numaraları 

ile etkinlik numaralarının uyumlu olmasının gerektiğini belirtmiĢtir. Her 

hafta yapılacak etkinlikler hakkında öğrencileri bilgilendirici bilgilerin vurgu 

yapılarak verilmesinin önemine değinmiĢtir. Son olarak dönem baĢında ders 

öğretim elemanına ortamla ilgili bir oryantasyon eğitimi verilmesinin çok 

faydalı olacağını eklemiĢtir. 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Web-tabanlı uzaktan eğitim formatında verilecek bir dersin baĢarılı olması 

isteniyorsa dikkat edilmesi gereken noktalar vardır; dersin iĢleniĢi, öğrenci, 

öğretmen, plan ve program gibi. Dersin nasıl iĢleneceği sorusu tasarımcılar 

için önemli bir konudur. Çünkü seçilecek yöntem, dersin içeriğine ve hedef 

kitleye bağlı olarak farklılık gösterecektir. Her tasarım her öğrenci grubu ya 

da öğretim elemanı için uygun olmayabilir. Bu sebeple bu eğitimi alan ve 

veren kiĢilerin ihtiyaçları öncelikle belirlenmelidir. Tasarımcılar ders planını, 

derslerin yerlerini, zamanlarını, katılacak öğrencileri ve uzaktan eğitim 

araçlarını daha detaylı olarak planlamak zorundadırlar. Sonrasında, 

belirlenen ihtiyaçları karĢılayabilecek yazılımlara maddi boyut göz önünde 

bulundurularak karar verilmelidir.  

 

Uzaktan eğitim teknolojilerinin günümüzde gelmiĢ olduğu konuma 

baktığımızda birçok farklı sistem, sahip oldukları farklı özelliklerle 

karĢımıza çıkmaktadır.  
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Her sistemin sunduğu farklı olanaklar ile öğrencilere farklı öğrenme 

deneyimlerini yaĢatabilme imkânını sunabildiği unutulmamalıdır.Tasarımda 

önemli olan diğer bir husus öğrenciye sunulacak etkinliklerdir.  

 

Bu çalıĢmada dersin amacı ve öğrenci beklentileri doğrultusunda örnek 

duruma dayalı öğrenme etkinliklerinin kullanılmasına karar verilmiĢtir. 

Örnek duruma dayalı öğrenme öğrencilerin bilgiyi yapılandırması temeline 

dayalı, belli bir olgu üzerinde tartıĢma ve kendi yaĢantısı yoluyla anlamlar 

oluĢturmayı temel alan yöntemlerden biridir. 

 

Son olarak yapılan kullanılabilirlik testi ile tasarımda yer alan hatalar 

saptanmıĢ, gereken düzenlemeler yapılmıĢ ve sistem kullanıma hazır hale 

getirilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgular ve deneyimlere göre aĢağıdaki 

sonuç ve öneriler çıkarılabilir: 

 

 Öğrencilerin ve öğretim elemanının beklentilerini 

karĢılamak ve seçilen öğretim yönteminin gerektirdiklerini 

ortaya koymak teknik açıdan bir takım çalıĢmasını 

gerektirmektedir. 

 Tasarım için bir araya gelen takımın üyeleri arasında 

iletiĢim güçlü olmalıdır. Üyeler çevrimiçi görüĢmeler 

yanında mutlaka yüz yüze görüĢmeler gerçekleĢtirmelidir.  

Bunu sağlamak üzere teknik ekip fiziksel olarak birbirine 

yakın bulunmalıdır. 

 Üyeler ulaĢtıkları aĢamaları diğer üyelerle paylaĢmalı ve 

görüĢler alınarak süreç takip edilmelidir. 

 Bir ders tamamen uzaktan eğitim formatında verilecekse 

konunun salt sunumunun yanında farklı etkinlikler ile süreci 

desteklemek gerekmektedir. 

 Tasarım süreci boyunca potansiyel kullanıcıların görüĢleri 

alınmalıdır. 

 Uzaktan eğitim ortamlarında ders hazırlamak ve yürütmek, 

yüz yüze öğrenme ortamındakine göre farklılıklar 

göstermekte ve uzaktan eğitim için öğrenme materyallerinin 

geliĢtirilmesine önem vermeyi gerektirmektedir. 

 Sistemi kullanacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin bu 

sistemi nasıl kullanacaklarının anlatıldığı rehberler 

hazırlanmalı ya da seminerler verilmelidir. 

 Tasarımı yapılan dersin uzaktan eğitim yoluyla verilme 

süreci izlenmeli, bu süreçte öğrenciler ve öğretim elemanı 
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ile görüĢmeler yapılarak, tasarımın iyileĢtirilmesi adına 

biçimlendirici veriler toplanmalı ve ders tasarımı iteratif bir 

Ģekilde iyileĢtirilmelidir. 
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