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ÖNSÖZ
Eğitime yönelik teknoloji ve materyaller uzun süredir vardır ve sürekli de
gelişmektedir. Bilgiler, etkileşimli eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için daha
etkili teknolojilere uygun şekilde artmaktadır. Genellikle çözümü zor görünen
eğitim sorunlarının çoğu öğretim teknoloji ve materyalleriyle çözülebilmektedir.
Öğretim teknolojileri ve materyalleri önemli kapasiteler sunmaktadır. Bunlardan
başlıcaları şunlardır:


Bireylerde hızla etkileşime girmek,



Çeşitli şekillerde çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemek,



Geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya
araçlarıyla birlikte kullanmak.

Bunlar, teknolojinin öğretimde potansiyelini ortaya koymaktadır.
Teknolojinin bilgisayarlarda temeli vardır. Teknoloji, görsel-işitsel araç-gereç
üretiminde çeşitli yararlar sunmaktadır. Çeşitli medya araçlarında kullanmak
üzere grafikler ve şemalar üretilebilmektedir. Bilgisayarla üretilen bazı grafik
sistemleri hızla, üç boyutlu nesnelerin çeşitli görüntülerini üretebilmektedir. Bu
da kullanıcılara görüntü seçme olanağı verir. Az maliyetle hızlı bir şekilde
bilgisayar sistemi kullanarak çekici slaytlar üretebilmektedir. Video ve filmlerin
yayına hazırlanması ve birleştirilmesi için bilgisayarlar kullanabiliriz.
Günümüzde çoğu basılı araç-gereç üretiminde, bilgisayara dayalı sözcük işlemci
sistemleri yaygınlaşmıştır.
Eğitim alanında çalışacak olanlar ile çalışanların öğretim teknoloji ve
materyallerini daha yakından tanımalarında yararlı bir kaynak olacak bu
çalışma, yukarıda temel nedenleri belirtilen eğitimde teknoloji kullanımı ve
materyal geliştirme gereksinimlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Zeki KAYA
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1
ÖĞRETİMDE İLETİŞİM, ETKİLEŞİM,
YÖNTEM, TEKNİK, TEKNOLOJİ VE
MATERYALLER
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ öğretim teknoloji ve materyalleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilecek,
☺ eğitim, öğretim, öğrenme, iletişim, etkileşim,yaşantı alanı, yöntem, teknik, teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi ve
öğretim materyali kavramlarını tanımlayabilecek,
☺ öğrenme, iletişim, etkileşim, yaşantı alanı, yöntem, teknik, teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi ve öğretim materyali kavramlarının öğretim ile ilişkilerini açıklayabilecek,
☺ iletişim öğeleri arasındaki ilişkileri kavrayabilecek,
☺ iletişim türlerini örneklerle açıklayabilecek,
☺ eğitim iletişimiyle ilgili bazı araştırmaların sonuçlarından haberdar olabilecek,
☺ bazı öğretim yöntem ve tekniklerini tanıyabilecek,
☺ teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, materyal kavramları arasındaki ilişkileri açıklayabilecek,
☺ materyal geliştirme sürecinin temel bileşenlerini tanıyabilecek,
☺ öğretim teknolojileri ve materyallerinin işlevlerini açıklayabileceksiniz.
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Giriş
Günümüzün gereksinimlerini karşılamak ve yarının dünyasına daha iyi hazırlayabilmek için öğrencilerimizi; nasıl öğrenecekleri, nasıl
düşünecekleri ve bunlar için gerekli teknolojiyi nasıl kullanacakları
konusunda bilinçli yetiştirmek gerekmektedir1. Öğretimin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan teknolojiler ve materyaller öğrenmenin tam
olarak gerçekleştirilmesinde yardımcı araç olurken, her geçen gün teknolojide meydana gelen yeni gelişmeleri izleyebilmek ve bunları günlük
yaşamın gereği içerisinde doğru şekilde kullanabilmek kazanılması
gereken bir beceridir. Bu beceriye öncelikle eğitimciler sahip olmalı;
ardından öğrencilere kazandırabilmelidirler.
Sınıf ortamında etkili öğrenmenin gerçekleşmesi; öğrenciöğretmen, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik ve öğrenci-ortam etkileşimlerinden en az birinin yüksek bir düzeyde olabilmesiyle sağlanabilmektedir2: Bu etkileşim türlerinin yüksek düzeyde olmasını sağlamak için
öğretim teknolojilerinden ve öğretim materyallerinden yararlanılabilir.
Daha iyi öğrenme, farklı algılama şekillerine sahip öğrencilerin bireysel
öğrenme gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmış teknolojiler ve materyallerle sağlanabilir.
Bu bölümde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye yönelik
temel kavramlara yer verildikten sonra öğretimde teknoloji ve materyallerin temel işlevleri açıklanmaktadır.

Eğitim
Eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında bir değişme olması beklenir. Eğitim yoluyla insanın amaçları, bilgileri, davranışları,
tutumları ve ahlak ölçülerinin değiştiği bilinmektedir. Eğitimin birçok
tanımı yapılmıştır. Bu tanımların bazılarında eğitimin genel ve kapsamlı
anlamı, bazılarında ise daha çok belli bir plan ya da program uygulanarak oluşan anlamı öne çıkarılmıştır. Eğitimin genel ve kapsamlı tanımlarından başlıcaları şunlardır:
 Genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir.
 Geniş anlamda bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.
 Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve
diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.
 Bireyin yaşadığı toplumda uygulama değeri olan yetenek, yöneliş ve diğer davranış örüntülerini kazandığı süreçler toplamıdır.

3

4

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

 Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin, özellikle de okulun etkisi
altında sosyal yeterlik ve en iyi şekilde bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir3.
Genel ve kapsamlı eğitim tanımları arasındaki temel benzerlikleri ve
farklılıkları belirleyiniz.
Eğitimin belli bir plan ya da program uygulanarak oluşan anlamının öne çıktığı tanımlardan başlıcaları da şunlardır:
 Önceden saptanmış ilkelere göre insanların davranışlarında
belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesidir4.
 Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak
istendik değişme oluşturma sürecidir5.
Yukarıdaki eğitim tanımlarının ortak bazı özellikleri vardır. Bu
özelliklerden en belirgin olanları, eğitimin bir süreç olduğu ve bu sürecin sonunda insanın davranışlarındaki değişmedir6.

Öğretim
Genel anlamda öğretim, öğrenmeyi oluşturmak üzere bilgi ve çevrenin düzenlenmesidir. Çevre yalnızca öğretimin olduğu yeri değil, aynı
zamanda bilgileri aktarmada ve öğrencinin çalışmasına yön vermede
gerekli yöntemleri, teknikleri ve araç-gereçleri de içerir. Bilgi ve çevre
de programda yer alan öğretim hedefine bağlı olarak değişebilir.
Sınıf ortamında bilgi ve çevrenin düzenlenmesinden öğretmenler
sorumludur. Öğretmenlerin programın hedefi doğrultusunda seçtiği
öğretim stratejisi, bilgilerin kullanılma yolunu ortaya koyar. Öğretim
stratejisi öğretmen kontrollü ya da öğrenci kontrollü olabilir.
Öğrenmenin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi, kolaylaştırılması ve gerçekleştirilmesi sürecine öğretim diyebiliriz.

Öğretimde İletişim, Etkileşim, Yöntem, Teknik, Teknoloji ve Materyaller
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Öğrenme
İnsanların kişiliklerindeki son değişimler, olgunlaşma, öğrenme
ya da her ikisinin birleşimi süreçleri ile ortaya çıkar. Genel anlamda
öğrenme, bireyde kalıtımdan bağımsız olarak değişiklik oluşmasıdır.
Bu değişiklik, bakış açısında, davranışta, algılamada, güdülenmede ya
da bunların birleşiminde ortaya çıkabilir. Öğrenme, her zaman, belli bir
durum karşısında kazanılan deneyim sonucu davranışlarda sistematik
bir değişiklik olmasını gerektirir7. Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten
kalıcı izli davranış değişikliğidir8. Yolda giderken düşen birinin düşme
davranışı öğrenme olarak nitelendirilmez. Bu durumda, davranış değişikliği vardır, tekrar ya da yaşantı sonucu edinilir, ama kalıcı olmadığı
için öğrenme denemez. Öğrenme, belli bir yaş döneminde yapılıp bitirilen, belli bir sürede sonuçlanan bir olay değildir. Öğrenme süreklidir.
Öğrenme her zaman, doğru olanı öğrenmek değildir. İnsanlar yanlışları
ve kötü davranışları da öğrenirler9.

Genel anlamda
öğrenme, bireyde
kalıtımdan bağımsız olarak değişiklik oluşmasıdır.

Öğretmenler, öğrencilerin olgunlaşma biçimleri üzerinde çok az
etkide bulunabilirler. Öğretmenlerin en etkili oldukları alan öğrenmedir. Öğrenme insanları doyuma ulaştırır.
Öğrenmenin insanları nasıl doyuma ulaştırdığını örnekler vererek açıklayınız.
Her tür öğretim durumunda iletilecek bir ileti vardır. Bu, derse
özgü materyal, öğrencilere çalışmanın yönü konusunda verilen yönlendirmeler, işlenen konuyla ilgili sorular, öğrencilere yardımcı olmak için
verilen dönütler olabilir.

İletişim
Yeni öğrenme genellikle yeni bilgi alımına dayandığından iletişim
olmazsa etkili öğretim gerçekleşememektedir. Öğretim teknolojisi ve
materyalleri ile iletişim kavramını birlikte incelemek de önemlidir.
Çünkü, öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler
temelde birer iletişim etkinliğidir. Genel anlamda, iletiyi gönderen ve
alan arasında oluşturulan bir alışveriş ilişkisi içinde paylaşılan, ortaklaşa
yararlanım ile oluşan bir sürece iletişim denilir10. Bu süreç, kaynak
tarafından iletinin oluşturulup, alıcıya gönderilmesi ile başlar ve alıcının
bu iletiyi alıp değerlendirmesi ve uygun tepkide bulunması ile son bulur. İletişimin gerçekleşmesi için bir dizi davranışın gerçekleşmesi gerekir. İletişim sürecinin incelenmesinde dikkate alınması gereken beş
temel öge vardır. Bunlar; kaynak, mesaj (ileti), kanal, alıcı ve dönüttür.
İletişim sürecinde bu öğelerin birbirleriyle ilişkileri aşağıda gösterilmiştir.

Genel anlamda,
iletiyi gönderen ve
alan arasında
oluşturulan bir
alışveriş ilişkisi
içinde paylaşılan,
ortaklaşa
yararlanım ile
oluşan bir sürece
iletişim denilir.
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Kaynak

Kanal

İleti

Alıcı

Dönüt

İletişim Sürecinin Öğeleri
Kaynak, bir şeyler
iletmek isteyen
bireydir.
İleti, kaynağın
iletmek istediği
görüştür.

Kanal, iletiyi
iletme aracıdır.

Kaynak, bir şeyler iletmek isteyen bireydir. Kaynağın görevi, iletinin hedefine yönelik olarak alıcıyı bilgilendiren ya da etkileyen ileti
hazırlamaktır. Geleneksel eğitimde kaynak öğretmendir.
İleti, kaynağın iletmek istediği görüştür. Bu görüş, sözcükler ya da
resimler gibi semboller de içerebilir. Semboller, iletimin anlamına ilişkin ipucu işlevini görür. Alıcıya ne kadar çok gerçekçi ya da bildiği
semboller verilirse, iletişim süreci o kadar başarılı olur.
Kanal, iletiyi iletme aracıdır. İki tür kanal vardır. Bunlar duyusal
ve teknolojik kanallardır. Duyusal kanallar, beş duyuyu içerir.

Örneğin; öğretmenler sınıfa karşı konuşur, aşıklar duygularını göstermek
üzere dokunur.
Bu kanallar genellikle sınırlıdır. Sesler, çok uzak olmayan yerlerden duyulabilir ve mimikler yalnızca sınırlı anlam taşır. Dokunma, tat
alma ve koku alma değişkenlik açısından sınırlıdır. Görme, en karmaşık
duyudur. Gözler ileti alır ve ses, ileti göndermede kullanılır.
Teknolojik kanallar, duyuları genişletir. Radyo dalgaları, uzak
alanlara ses, görüntü ya da veriler gibi bilgi aktarılmasında kullanılır.
Sözcük ve resimler, bilgilerin depolanmasını ve aktarılmasını sağlar.
Manyetik teknolojiler ve materyaller farklı yer ve zamanda kullanmak
için sesleri, resimleri ve bilgileri değiştirmeksizin depolayabilir. Teknolojiler ve materyaller, öğretmen ve öğrencilerin ileti verme kapasitesini
büyük oranda genişletir.

Alıcı, iletişim
sürecinin hedefidir.
Dönüt, öğretimsel
iletişim sürecinin
önemli bir özelliğidir. Dönüt, alıcının
gönderilen iletiye
verdiği yanıttır.

Alıcı, iletişim sürecinin hedefidir. Çoğunlukla alıcı ve kaynağın
rolleri özellikle dönütte olmak üzere değişir.
Dönüt, öğretimsel iletişim sürecinin önemli bir özelliğidir. Dönüt,
alıcının gönderilen iletiye verdiği yanıttır. Dönüt iletişim sürecinde
kontrol sağlar. Çünkü kaynak, iletişim sürecinin ne ölçüde başarılı olduğu konusunda bilgi alır. Dönüt, ölçüm ya da soru sorma gibi formal
ya da informal olabilir. Genellikle dönüt testlerle bağlantılı olarak düşünülür. Ancak pek çok başka teknikte öğretmene öğrencinin öğretimi
nasıl aldığını gösterir. Yüz ifadesi, beden dili ve tartışma yanıtları gibi
durumlar, öğrenci toplantıları, ev ödevleri, günlük sınavlara verilen
yanıtların tümü dönüttür. Dönüt yalnızca öğretimin başarılı olup olma-
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dığını anlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yükü öğrenciden alıp, olması gereken yere taşır.
Eğitimde iletişim sürecinin işleyişinde kaynak öğretmen, alıcı da
öğrencilerdir. İleti program içeriği, ders kitabı ya da öğretmenin sesi,
kanal da öğretim süreçleri ya da süreçte kullanılan yöntem, teknik araç
ve gereçlerdir. Buna göre eğitimde iletişim süreci şöyle gösterilir.
Kaynak
Öğretmen

İleti
İçerik

Kanal

Alıcı

Yöntem

Öğrenci

Dönüt

Öğrenci Tepkileri

Eğitimde İletişim Süreci
Öğretmen-öğrenci iletişiminin temelinde, öğretmenin yaşantıları
yolu ile edindiği düşünce, bilgi, tutum, duygu ve becerileri, öğrenci ile
paylaşımı vardır11.
Öğretmenler üç tür iletişim yönteminden yararlanmaktadırlar. Bu
iletişim türleri, sözlü, sözsüz ve diğer teknolojik araç ve gereçler yardımı ile yapılan iletişimdir. Bunların öğretmen tarafından etkili kullanımı
iletişimin başarısını artırır12.
Öğretmen, içerik, yöntem, öğrenci ve dönüt arasındaki ilişkileri
açıklayınız.
Sözlü İletişim: Sözlü iletişimde, temel öğe konuşulan dildir. Alıcıya ulaştırılmak istenilen bilgi, duygu ve düşünceler için, sözcük ve
diğer sözlü semboller kullanılır. Bu iletişim biçiminde kullanılan sözcüklere, rakam ve her türlü sözlü ve yazılı işarete sembol adı verilir.
Alıcı da bunları ya doğrudan ya da belirli kanallar aracılığı ile alır, kendine göre anlamlandırır. Sözlü iletişimin sağlıklı olabilmesi için, iletişimde kullanılan sembol ve işaretler önemlidir. Anlamlarının alıcı tarafından bilinmesi iletişimi kolaylaştırır.
Sözsüz İletişim: Bu tür iletişim, jestler, mimikler, ya da ses nitelikleri gibi sunumsal kodlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Sözsüz iletişim;
alıcıya konuşmacının durumu hakkında bilgi verir ve iletişimi yönetir.
İnsan vücudu sunumsal kodların başlıca taşıyıcısıdır13. Bunlar; yönelme, yakınlık, bedensel temas, görünüş, baş hareketleri, yüz ifadeleri,
jestler, duruş, göz teması, konuşmanın sözsüz görünümleri olabilmektedirler.
Teknolojik Araç ve Gereçler Yardımı İle Yapılan İletişim: Bu
tür iletişimde ileti; alıcının duyu organlarına etki yapan optik, mekanik,
termik ya da kimyasal uyarıcılardır. Kanal ise, sembol ya da şifre çeşitlerini alıcıya ileten müzik, plak, teyp, hareketsiz, hareketli, yansıtılan,
İletişimde teknolojiden yararlanarak
durumlar ve
konuları açıklamak daha kolay
olmaktadır.

Öğretmeni ile
olumlu iletişim
kurabilen, beklediği iletileri ve

Sözsüz iletişim;
alıcıya konuşmacının durumu
hakkında bilgi
verir ve iletişimi
yönetir. İnsan
vücudu sunumsal
kodların başlıca
taşıyıcısıdır
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yansıtılmayan fotoğraflar ve resimler iletici araç ve yöntemlerdir. Kaynaktan gelen iletinin bir araç ya da yöntem yardımı ile, alıcının duyu
organlarından en az birisine iletilmesi gerekmektedir. Gönderilen ileti
alıcının ne kadar çok duyu organına hitap ediyorsa, ileti o kadar kolay
algılanır. İletişimde teknolojiden yararlanarak durumlar ve konuları
açıklamak daha kolay olmaktadır. Öğretim teknolojisi, öğrenme nesnelerini, bir başka deyişle öğrenme öğretme sürecinde yer alacak her türlü
materyal ve aracı anlatmaktadır14. Öğrencilerle, televizyon, hareketli
resimler, kasetler, diskler, kitaplar, yazı tahtası gibi donanımlar kullanılarak iletişim kurulabilmektedir.
Öğretmen ve öğrenci iletişimindeki nitelik hem sınıf yönetimi
hem de öğrenme bakımından olumlu sonuçlar doğurur. Öğretmenin
sınıfta olumlu bir hava yaratması ve öğrenciler ile iyi bir iletişim sağlaması öğrencilerin derse etkin katılımına katkıda bulunur. Öğretmeni
ile olumlu iletişim kurabilen, beklediği iletileri ve dönütleri alabilen
öğrenciler olumlu davranışlarını artırırlar. Öğrenciler ile arasında
empatik bir iletişim örüntüsü oluşturan öğretmen, onların bireysel yeteneklerini tanıma şansı yakalar. İletişimde empati; bir insanın, kendisini
karşısındaki insanın yerine koyarak onu duygu ve düşünceleri bakımından doğru olarak algılamaya çalışmasıdır.
Öğretmen sınıfta öğrencileri ile iletişim kurarken kendi yaşantılarına benzer bir yaşantının, öğrencinin zihninde canlanmasına çalışmalıdır. Bir zihnin başka bir zihinde kendi yaşantılarına benzer bir yaşantının canlanmasını sağlayabilmesi de iletişim olarak görülmektedir15.
Öğretmenler öğrenci ile iletişimde, onların dilek ve düşüncelerine
önem verir, katılımlarını destekler ve onları anlamaya çalışırsa aralarındaki etkileşim daha güçlü olmaktadır16. Sınıfta öğretmenin daha çok
sunucu konumunda olması öğrencilerle iletişimde zorluklar ortaya çıkarabilmektedir. Böyle bir sınıf ortamında öğrenciler tepkilerini ya sessiz
kalarak ya da gürültü yaparak ortaya çıkarmaktadırlar17.
Öğretmenleri ile kurdukları iletişimde öğrencilerin, öğretmenlerinin
en çok beden hareketlerinden, daha sonra ses ve konuşma özelliklerinden
ve son olarak onların sözel davranışlarından etkilendikleri anlaşılmıştır18.
Ayrıca, sınıfta öğrencilerle kurulan iletişimde, derse hazırlıklı gelen öğretmenlerin yüz ifadeleri konuşmadaki etkililik ve kararlılığı, jest ve mimikleri, gülümseme biçimleri, iletişimde derse hazırlıksız gelen öğretmenlerinkinden iki kat daha etkili olmaktadır19.
Öğretmenler öğrencileriyle konuşurken en uygun terim, sözcük ve
deyimleri seçmeye, bunları doğru kullanmaya özen göstermelidirler. Ayrıca
ders anlatırken, soru sorarken, açıklama yaparken ses tonu ile baş, el, kol
hareketlerinin, üzerinde konuşulan konu ya da sorunun niteliğine göre düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Sınıf içinde öğretmenle öğrenciler arasında sözel olmayan iletişimden de söz etmek gerekir. Sözel olmayan iletişi-

Öğretmenleri ile
kurdukları iletişimde öğrencilerin, öğretmenlerinin en çok beden
hareketlerinden,
daha sonra ses ve
konuşma özelliklerinden ve son
olarak onların
sözel davranışlarından etkilendikleri anlaşılmıştır.
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min en az sözel iletişim kadar sınıf içi etkileşiminde etkili olduğu söylenebilir.
Eğitim sisteminde iyi bir eğitimci olabilmek için iletişim sürecini çok
iyi bilmek gerekir. Öğretme-öğrenme sürecinde de bir eğiticinin bir konuyu etkili bir şekilde öğretebilmesi için öğrencileriyle sağlıklı bir iletişim
kurması gerekir.
Teknolojik araç ve gereçlerle yapılan iliteşimin sınırlılıkları neler olabilir?
Eğitim İletişimi İle İlgili Bazı Araştırmalar: Bu araştırmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:
Öğrencilerin öğretim elemanlarının kullandıkları iletişim biçimlerini
nasıl algıladıklarını ortaya koymak amacıyla 1998-1999 öğretim yılında bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim, Fen –
Edebiyat, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Tıp ve Hukuk Fakültesi
öğrencilerinden toplanan görüşler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; temel olarak öğretim elemanlarının kullandıkları iletişim biçimlerini öğrenciler nasıl algıladığı ve bu algı ile üniversitedeki sınıf içi öğretimi
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorusundan
hareket edilmiştir. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi 3., 4. ve 5.sınıf öğrencilerine öğretim elemanı iletişim biçimleri, öğretim elemanlarının öğrenmeöğretme süreçlerinde yapılması gereken etkinliklerden oluşturulmuş anket
ve sınıf içi öğretimi değerlendiren bir envanter uygulanmıştır. Öğretim
Elemanı İletişim Biçimleri Anketi; saydamlık, saygı ve sosyal rahatlık
olarak üç boyuttan oluşturulmuştur. Öğretim Elemanları Değerlendirme
Envanteri ise etkileşimli yönetim ve ilgi olarak iki boyutta toplanmıştır.
Öğrencilerin, öğretim elemanlarının iletişim biçimleri ile ilgili en
çok katıldıkları davranışlar “öğretim elemanlarımız kendilerini savunmakta zorluk çeker” ile “öğretim elemanlarımız konuşurken gözlerimizin içine bakar” olmuştur. Etkili bir iletişim için göz temasının sağlanması olumlu değerlendirilebilirken öğretim elemanlarının kendini savunmakta zorlanması ilginç bir sonuçtur.
Ayrıca öğrencilerin en az katıldıkları davranışlar da “öğretim elemanlarımız öğrencileri kendileriyle eşit görerek iletişim kurar” ile “öğretim elemanlarımız gerektiğinde kendilerini bizim yerimize koyar”
ifadeleri olmuştur. Bu durumun öğretim elemanlarının iletişim biçimlerini olumsuz etkilediği söylenebilir. Ayrıca öğrenciler “öğretim elemanlarımız onu gerçekten tanımamıza olanak sağlar” ve “öğretim elemanlarımız öğrencilerle söyleşirken yalnızca söylediklerini değil söylemediklerini de dikkate alır” ifadelerine de düşük oranda katılmışlardır.
Öğretim elemanlarını değerlendirme envanterinden elde edilen sonuçlara göre ise öğrenciler; “öğretim elemanlarımız konuyu ilginç hale
getirerek sunuyor”, “verilen dersler hedeflere etkili bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlıyor”, “öğretim elemanlarımız fikirlerinde açık olduğu
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için öğrenciler de kendini rahatlıkla ifade ediyor” davranışlarına en alt
düzeylerde katılmıştır. En çok katıldıkları davranış ise “sınav soruları
derste önemle durulan konulara ilişkindir” ifadesi olmuştur. Öğrenciler
genel olarak tüm envanterde bulunan davranışların orta düzeyde gerçekleştirildiğini düşünmektedir.
Öğretim elemanlarının iletişim biçimleri ve öğretim elemanlarını
değerlendirme envanterindeki faktörlere göre inceleme yapıldığında
öğrenciler; öğretim elemanlarını saydam olma, sosyal ortamlarda rahat
olma ve öğrencileriyle ilgilenme açılarından orta düzeyde algılarken,
öğretim elemanlarının öğrencilerine karşı saygılarını ve etkileşimli
yönetim düzeylerini düşük olarak algılamaktadırlar.
Öğretim elemanlarının iletişim biçimleri ile ilgili öğrenci görüşleri
çeşitli değişkenlere göre incelendiğinde; cinsiyetin, öğrencinin bulunduğu sınıf değişkenlerine göre önemli bir etmen olmadığı görülmüştür.
Öğrencilerin bulundukları fakülteler açısından incelendiğinde Tıp Fakültesi öğrencilerinin en yüksek değerlendirmeyi yaptığı Mühendislik
Fakültesi öğrencilerinin en düşük değerlendirmeyi yaptıkları görülmüştür. Ayrıca fakültelerine göre öğrencilerin değerlendirmeleri belirgin
farklılıklar göstermiştir. Öğretim elemanlarının iletişim biçimleri öğrencilerin not ortalamaları açısından incelendiğinde düşük not ortalamasına
(50’nin altı) sahip öğrencilerin olumsuz değerlendirme yaptığı notları
yükseldikçe olumluya doğru değerlendirme yaptıkları görülmüştür.
Öğrencilerin değerlendirmeleri not ortalamalarına göre anlamlı farklılıklar ortaya çıkarırken ortalaması 86-100 arasında olan öğrenci grubunun değerlendirmeleri ile diğerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Envanteri ile ilgili sonuçlar
çeşitli değişkenlere göre incelendiğinde kız öğrencilerin daha olumlu
değerlendirme yaptıkları ve bu farkın .05 düzeyinde anlamlı olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin okudukları fakülteye göre nasıl değerlendirdiği incelendiğinde sonuçların öğretim elemanlarının iletişim biçimlerine ilişkin değerlendirmeye paralellik gösterdiği görülmektedir. Tıp
fakültesi öğrencileri öğretim elemanlarını olumlu değerlendirirken Mühendislik Fakültesi öğrencileri daha olumsuz değerlendirmektedir. Öğrencilerin okudukları sınıflara göre değerlendirmelerinde bir farklılık
görülmezken not ortalamalarına göre farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Buna göre not ortalaması 50’nin altında olan öğrenciler ile 66-70 arasında alanlar ve 50-65 not ortalamasına sahip öğrenciler ile 71-85 arasında olanlar arasında anlamlı farklar bulunmuştur.
Öğretim elemanlarının iletişim biçimleri ile öğretim elemanlarını
değerlendirme envanteri arasındaki ilişki .51’dir. Bu durum iki ölçme
aracı arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğretim
elemanlarının iletişim biçimleri anketinde yer alan “ilgi” değişkeni ile
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öğretim elemanı değerlendirme envanteri arasındaki ilişki en yüksek
ilişkidir.
İki aracın birbiriyle ilişkilerini değerlendirmek amacıyla etkileşimli yönetim ve ilgiyi yordayan faktörler incelenmiş ve öğrencilerle iyi bir
iletişim kurmayı vurgulayan etkileşimli yönetim, saydamlık, sosyal
rahatlık ve saygı puanı ile olumlu yönde ilişki olduğu görülmüştür.
Diğer yandan öğretim elemanlarının öğrencilerine ilgi göstermesi de
sosyal rahatlık ve saygı ile olumlu yönde ilişki göstermektedir20.
Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri araştırılmıştır. Etkili öğretmenlerin; düşünen, soru
soran, eleştiren, gelişme ve yeniliklere açık kendini sürekli yenileyen,
mesleğini seven kişiler olarak tanımladığı araştırmada Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri
alınmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak ayrı ayrı iki adet “etkili öğretmen özellikleri”
anketi hazırlanmıştır. Geliştirilen araçlar ulaşılabilen 82 öğretim elemanı ve 150 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada literatür taramasıyla elde edilen bulgular ve yapılan ön denemeler sonucunda etkili
öğretmen özellikleri 95 maddeden oluşmuştur. Bu özellikler genel kültür, konu alanı bilgisi, plan yapma ve derse hazırlık, öğrenme- öğretme
stratejileri, öğretim araç ve gereçleri, iletişim, sınıf yönetimi, ölçmedeğerlendirme, kişisel özellikler olmak üzere dokuz boyutta toplanmaktadır.
Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde
tüm boyutlar açısından öğretmen adaylarının daha olumsuz bir değerlendirme yaptıkları ve aralarındaki bu görüş farklılığının .05 düzeyinde
anlamlı olduğu bulunmuştur.
Genel kültür, öğretme-öğrenme stratejileri, iletişim, ölçmedeğerlendirme boyutlarında öğretim elemanları kendilerini oldukça
yeterli görürken öğretmen adayları tarafından çok az yeterli olarak değerlendirilmişlerdir.
Alan bilgisi, plan yapma ve derse hazırlık, sınıf yönetimi ve kişisel
özellikler boyutlarında ise öğretim elemanları kendilerini oldukça yeterli bulurken öğretmen adayları öğretim elemanlarını kısmen yeterli olarak görmüştür.
Öğretim araç ve gereçleri boyutunda yer alan davranışlar açısından
da öğretim elemanları kısmen yeterli olduklarını belirtirken öğretmen
adayları onların çok az yeterli olduğunu belirtmişlerdir.
Etkili öğretmen özelliklerinin iletişim boyutunda yer alan davranışlar açısından öğretmen adaylarının görüşleri de şöyledir:
 Öğretmen adayları “Türkçeyi düzgün kullanma”, “anlatım ve
ifadelerde açık olma”, “sözel dili ve beden dilini etkili şekilde

11

12

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

kullanma”, “öğrencileri ilgi ile dinleme”, “öğrencilere isimleri
ile hitap etme”, “öğrencilerin görüşlerine saygı duyma”, “etkili
bir iletişimi sağlayabilmek için öğrencilerle ortak bir dil oluşturabilme” davranışlarını öğretim elemanlarının bir kısmının
(diğer bir deyişle kısmen) gerçekleştirdiklerini düşünmektedirler.
 “Eleştirilere açık olma, yapıcı eleştirilerde bulunma” , “İletişim
becerilerini öğrencinin gelişimi ve bilginin paylaşımında etkili
kullanma”, “öğrencilerin etkili yazı ve söz dili geliştirebilmelerinde model olma”, “öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleri ile
sıklıkla iletişim kurmalarını sağlamak için fırsatlar oluşturma”,
“öğrencilerden gelen dönütlere duyarlı olma ve bunlardan yararlanma”, “öğrencilerle iyi ilişkiler kurma ve onların sağlıklı
ve dengeli birer kişilik geliştirmelerinde sorumluluk duyma”,
“ders dışında ulaşılabilir olma”, davranışlarının ise öğretim
elemanlarının çok azı tarafından yapıldığını belirtmişlerdir.
Öğretim elemanları ise “anlatım ve ifadelerde açık olma” davranışını “daima” yaptıklarını söylerken diğer davranışları “genellikle” yaptıklarını belirtmişlerdir. İletişim boyutundaki her
bir davranış için ve genel olarak bu boyuttaki davranışların tamamı açısından öğretmen adayı ve öğretim elemanları farklı
düşünmektedir21.
Bir başka araştırmada farklı dinleme biçimlerini benimsemiş üç
ayrı öğretmen tipine yönelik oluşan öğrenme güdülenmesi ve öğretmen
tiplerinin mesleki yeterliliklerinin değerlendirmeleri yapılmıştır. Araştırma İzmir Büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde bulunan okullar arasından rastgele seçilen dokuz okulda lise ikinci sınıfta okuyan
396 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. “Empatik” , “önyargılı”
ve “beklentili” dinleme biçimini benimsemiş öğretmen tiplerinin öğrenme güdülemesi üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır.
Empatik dinleme biçimini benimsemiş öğretmenler; öğrencilerin
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarda olumlu tutumlar meydana
getirmesini sağlamakta ve öğrencilerin güdülenmelerini yükseltmektedir. Ayrıca bu öğretmen tipi mesleki beceri boyutlarında oldukça yeterli
görülmektedir. Bu tip iletişim biçimini benimsemiş öğretmen tipine
ilişkin gelişen öğrenme güdülenmesi ön yargılı ve beklentili dinleme
biçimini benimsemiş öğretmen tipine ilişkin gelişen öğrenme güdülenmesinden daha yüksektir. Ayrıca meslek beceri boyutlarında da empatik
iletişim biçimini benimsemiş öğretmenler diğer iki tip öğretmenden çok
daha yeterli görülmektedir.
Ön yargılı dinleme ve beklentili dinleme biçimini benimseyen öğretmenlerin öğrencilerde davranışsal boyutta olumlu tutumlar meydana
getirirken öğrenme güdülenmelerini yükseltmekte, bu durum bilişsel
boyutta kısmen görülmektedir. Ancak bu iki tipteki öğretmenlerin du-

Empatik dinleme
biçimini benimsemiş öğretmenler;
öğrencilerin
bilişsel, duyuşsal
ve davranışsal
boyutlarda olumlu
tutumlar meydana
getirmesini sağlamakta ve öğrencilerin güdülenmelerini yükseltmektedir.
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yuşsal boyutta olumsuz tutumlar yarattığı ve öğrencilerin öğrenme
güdülerini düşürdüğü görülmektedir. Ayrıca bu öğretmenler mesleki
beceri boyutunda oldukça yetersiz görülmektedir22.
Yapılan bir araştırmada “Öğretmen ve öğrenciler arasında olumlu
ilişkiler var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmada 2000-2001
eğitim öğretim yılında Edirne ili ve ilçelerinde görev yapan 112 öğretmen ve 356 lise son sınıf öğrencisine “Orta Öğretimde Olumlu Öğretmen Öğrenci İlişkileri Anketi” uygulanmıştır. Araştırma bulgularına
göre okullarda olumlu öğretmen-öğrenci ilişkilerinin varlığı öğretmenler tarafından “iyi”, öğrenciler tarafından “orta” düzeyde değerlendirilmiştir.
Öğretmenlerin yaş, kıdem, çalıştıkları okulda verdikleri hizmet yılı, mezun oldukları eğitim kurumuna göre olumlu öğretmen-öğrenci
ilişkileri algılarında anlamlı bir fark bulunmazken cinsiyetlerine göre
kadınlar lehine anlamlı fark bulunmaktadır.
Öğrencilerin ise cinsiyet ve anne-babanın mesleğine göre algılamalarında anlamlı fark görülmezken; anne-babanın öğrenim düzeyine
ve ailenin aylık gelirine göre olumlu öğretmen öğrenci ilişkilerini algılamalarında anlamlı fark görülmüştür.
50 ile 300 milyon gelir düzeyine sahip ailelerden gelen öğrenciler
ile 300 milyon ve yukarısı gelir düzeyine sahip ailelerinden gelen öğrencilerin olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri algılarında önemli düzeyde
algı farkı vardır. Bu bulgu ekonomik güç ile insan ilişkilerini algılama
arasında doğru orantı olduğunu göstermektedir. Anne ve babanın öğrenim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile anne ve babanın öğrenim düzeyi
lise ve üniversite olan öğrencilerin de olumlu öğretmen–öğrenci ilişkileri algılamasında anlamlı fark bulunmuştur. Anne-babanın öğrenim düzeyi öğrencinin toplumsal ilişkilerini ve gelecekle ilgili beklentilerini
etkilemektedir23.
Bir başka araştırmada da, dinleme sürecinde öğretmen ve yöneticilerin algılamaları karşılaştırılmıştır. Araştırmada Kocaeli merkez ilçe ve
beldelerinde bulunan toplam 121 ilköğretim okulunda tarama yapılmış;
270 öğretmen 217 ilköğretim yöneticisi ile çalışılmıştır. Geliştirilen
“Etkili Dinleme Ölçeği” ile elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
 İlköğretim okulu yöneticilerinin etkili dinleme düzeylerinde;
yaş, kıdem, medeni durum ve okulun bulunduğu yere göre anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır.
 Yöneticilerin kendilerini etkili dinleme düzeyleri yüksek olarak algıladıkları ancak öğretmenlerin yöneticilerin etkili dinleme düzeylerini düşük olarak algıladıkları bulunmuştur.
 Öğretmenlere göre 22-32 yaş grubundaki yöneticilerin etkili
dinleme düzeyi yüksektir. Bu grupların farkı anlamlı bulunBireylerin kendilerinin ve dünyanın
bilincine vardıkları
sürece algı denir.
Algılama; bireylerin duyuları
yardımıyla çevrelerinden elde
ettikleri bilgileri bir
araya getirip
düzenleyerek
kendileri için
anlama kavuşturmalarıdır.
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muştur. Bu bulgu yaşla birlikte etkili dinlemenin arttığını göstermektedir24.
Eğitim ile ilgili iletişim, öğrenci ve içinde bulunduğu ortamın etkileşimiyle ilgilidir. Öğrencinin duyuları iletiye ve iletinin etkisine yanıt
verdiğinde algılama söz konusu olur.
Algı: Bireylerin kendilerinin ve dünyanın bilincine vardıkları sürece algı denir. Algılama; bireylerin duyuları yardımıyla çevrelerinden
elde ettikleri bilgileri bir araya getirip düzenleyerek kendileri için anlama kavuşturmalarıdır. Algılama sırasında, beyin etkileri alır ve bunları
anlamaya çalışır. Algı sezgi içerir ve bilişsel bir süreçtir25. Algılama
süreci aşağıdaki çizimde gösterilmiştir26.
Kişinin
Niteliği
Dikkat
Seçim
Organizasyon
Yorum

Kişi
Nesne
Olay

Davranış

İnançlar
Duygular
Değerler
Tutumlar

Zaman
Mekan

Algılama Süreci

İletişimdeki bir sonraki adımda algılar tanıdık hale geldiğinde fark
etme gerçekleşir. Algılar, deneyimdir. Birbiri üzerine inşa edilen ve
daha üst düzey anlayışın temelleridir. Her bireyin kendine özgü yaşantı
ve bilgilerine dayalı bir yaşantı alanı vardır. İletişimde kullanılan simgeler kişinin yaşantı alanı ile ilgili olduğu sürece bir anlam taşırlar27.
Yaşantı Alanı: İletişim sürecinde bir sözcüğün anlaşılması için
kaynak ve alıcının bu sözcüğe aynı anlamı vermesi gerekir. Aynı anlamı
sağlayan şey, kaynağın ve alıcının ortak yaşantı alanında gerçekleşir.
İletişimde ortak yaşantı alanı içine girmeyen iletilerin algılanması zor
olmaktadır28. İletişimde ortak yaşantı alanının nasıl olduğu aşağıdaki
çizimde gösterilmiştir29.
Kaynağın
Yaşantı
Alanı

Alıcının
Yaşantı
Alanı

Ortak
Yaşantı
Alanı

Ortak Yaşantı Alanı

Yaşantı alanları,
bireyin algıladığı,
fark ettiği tüm
olayları ve dil,
kültürel altyapı ve
eğitim gibi konuları içerir.
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Yaşantı alanları, bireyin algıladığı, fark ettiği tüm olayları ve dil,
kültürel altyapı ve eğitim gibi konuları içerir. İletişim kaynağın ve alıcının yaşantılarının örtüştüğü alanda gerçekleşir. Eğer, kaynak ile alıcının
ortak bir konusu üzerine dayalı olmayan bir ileti hazırlanırsa, iletişim
sürecinin başarılı olması olanaklı değildir30. Öğretimsel iletişimin başlıca amaçlarından biri öğrencinin yaşantı alanını genişletmektir. Ancak
öğretimsel amaçlara göre iletinin anlamı ve iletinin nasıl yorumlanacağı
çok önemlidir31. Öğrencilere sunulan bilgiler ve araç-gereçler ya da
öğrencinin seçtiği bilgiler ve araç-gereçler öğrencinin kendi yaşantı
alanından olmalıdır. Böylece öğrenci neyin öğrenilmesi gerektiğini
öğrenebilir.
Yaşantı alanının artırılması, öğrencinin yeteneği gibi pek çok etmene dayanır. Yaşantı ile öğrenciler, diğer öğrencilere oranla yaşantı
alanlarını artırma sorumluluğunu büyük ölçüde üstlenirler. Başarılı
olmak için bazı öğrencilere yaşantı alanlarına yakın öğretim konusu
sunulmalıdır. Bazı öğrencilere de öğretim bu öğrencilerin kısıtlı yaşantı
alanları içinde verilmelidir.
Öğretimde ilk
adım öğrencinin
mevcut yaşantı
alanının belirlenmesidir.

Öğretimde ilk adım öğrencinin mevcut yaşantı alanının belirlenmesidir. Somut yaşantılar içeren öğretim teknoloji ve materyalleri öğrencilerin önceki yaşantılarını sürece katmasına yardımcı olur. Dolayısıyla soyut kavramların öğrenilmesini kolaylaştırır.

Örneğin; pek çok öğrenci bir yol ya da sokağın inşasının çeşitli yönlerini
izler. Asfalt döken makinaları, çalışan grayderleri vb. görür. Ancak
öğrencilerin tüm bu yaşantıları bir yol yapmanın ne demek olduğuna ilişkin
genelleştirilmiş görüşe entegre etmeleri gerekir.
Birbirleriyle ilişkili bir biçimde bu süreçlerin tümünü gösteren bir
video göstermek öğrencilerin çeşitli yaşantılarını anlamlı bir soyutlamaya entegre etmenin ideal yoludur.
Öğretmenler, öğrenme yaşantısının somutluğu ve zaman sınırlılığı
konusunda sağlıklı karar vermelidir.
Örneğin; bir alan gezisi somut öğrenme yaşantısı sağlar, ancak zaman
alıcıdır. Ayrıca öğrencilerin ve okulun kısıtlı kaynakları bu tür bir gezinin
düzenlenmesini güçleştirebilir.
Aynı yaşantının videoyla gösterilmesi daha az zaman alır ve çok
daha az çaba ve para gerektirir.

Öğretmen öğretim
yönteminin uygunluğunu öğrenci
yanıtlarını inceleyerek belirleyebilir.

Öğretmen ayrıca öğrenme yaşantısının öğrencilerin yaşantı alanına
uygunluğunu belirlemelidir. Çok sayıda bilgi basılı materyal ya da sözlerle en kısa sürede sunulabilir. Ancak, öğrencilerin gerekli alt yapı
bilgileri ve yaşantıları bu sözel sembolleri anlamada yeterli değilse
sunuda zaman kazanılırken öğrenmede zaman kaybına neden olur. Öğretmen öğretim yönteminin uygunluğunu öğrenci yanıtlarını inceleyerek
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belirleyebilir. Öğrenciler kendilerinden beklenene ulaşmışlarsa öğrenme
yaşantıları uygundur diyebiliriz.
İletişim ile yaşantı arasındaki ilişkileri açıklayınız.
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Gözle

Radyo, plak, şerit, resimlerle
edinilen yaşantılar
Başkalarının
yardımıyla
edinilen

Başkalarının yardımıyla edinilene

Görsel sembollerle
edinilen yaşantılar

Az sayıda duyu organıyla edinilene

Göz veya kulakla

Kendi kendine edinilenden

Sözel
sembollerle
edinilen
yaşantılar

Çok sayıda duyu organıyla edinilenden

Karmaşığa

Soyuta

Yaşantı Konisi: Yaşantı konisi, Amerikalı eğitim teknoloğu
Edgar Dale’in yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden
yararlanarak öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci, öğretmen ve eğitimcilere yardımcı olabilmek üzere geliştirdiği bir modeldir. Yaşantı konisi
olarak adlandırılan bu model aşağıdaki çizimde verilmiştir.

Göz veya kulakla

Hareketli resimlerle
edinilen yaşantılar

Göz ve kulakla

Televizyonla edinilen yaşantılar
Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar
Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

Bütün duyu
organlarıyla

Somuttan

Basitten

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar
Kendi
kendine
edinilen

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar
Model ve numunelerle edinilen yaşantılar
Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

Yaşantı Konisi32.
Çizimde görüldüğü gibi yaşantı konisi, karmaşık yaşantıların basitleştirilmiş şekli olsa da, öğretim teknoloji ve materyalleri ile yöntemlerin yararlı olabileceği yolları göstermede ve incelemede pratik bir
rehberdir.

Etkileşim
Eğitimciler, iyi bir eğitimin kritik bileşeni olarak etkileşimi kabul
ederler. Etkileşim çoğu öğrenme kuramında ve modelinde bir gerekliliktir33-34-35-36-37. Birbirini karşılıklı etkileme sürecine etkileşim denir.
Bu süreç, eğitimde bireyin, çevresiyle ve diğer bireyle sürekli etkileşim
içinde olduğunu ortaya koyar. Ancak, yüz yüze eğitim açısından bakıldığında öğretmen ile öğrenci, öğrenci ile öğrenci, öğrenci ile öğretmenin sürekli bir etkileşim süreci söz konusu olmaktadır. Eğitimde etkileşim süreci, öğrenme yaşantılarının kazanılmasında ve öğretim hizmeti-

Birbirini karşılıklı
etkileme sürecine
etkileşim denir.

Eğitimde etkileşim
süreci, öğrenme
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yaşantılarının
kazanılmasında
nin niteliğini arttırmada en önemli etmenlerden biridir. Çünkü; her iki
ve öğretim hizmetinin niteliğini
eğitimde de, öğretmen ve öğrencileri içeren etkileşim ortamının derslerarttırmada en
deki başarıya etkilerini çeşitli araştırma ve uygulamalar ortaya çıkarönemli etmenlermaktadır. Derslerdeki başarıyı ve öğretim hizmetinin niteliğini arttırıcı
den biridir.

en önemli ögelerin; ipucu, pekiştireç, dönüt, düzeltme ve öğrenci katılımı olduğu vurgulanmaktadır.

Derslerdeki
başarıyı ve öğretim hizmetinin
niteliğini arttırıcı
en önemli
ögelerin; ipucu,
pekiştireç, dönüt,
düzeltme ve
öğrenci katılımı
olduğu vurgulanmaktadır.

Etkileşim, her yönüyle öğretmen ve öğrenci ilişkilerini, grup iletişimini, dersin yönetimini, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile
araçların kullanılmasını, öğretmen ve öğrencilerin çok boyutlu özelliklerini ve davranışlarını içermektedir. Eğitimde iletişim sanatını başarıyla
uygulayabilmek öğretmen-öğrenci etkileşiminin yönüne bağlıdır38.
Etkileşim şu durumlarda etkili olmak için bir gerekliliktir39.
 Dikkati uyarma.
 Dikkati kazanma.
 Dikkati sürdürme.
 Öğrenme hedefleri hakkında öğrencileri bilgilendirme.
 Bilgiyi temsil etme.
 Soru sorma ve soruları yanıtlama.
 Performans hakkında dönüt sağlama.
Bütün öğretme ve öğrenme modelleri, öğrenme için bir gereklilik
olarak bazı etkileşim düzeylerini kabul eder. Etkileşim, eğitim uygulamalarında derslerin öğrencilere iletimine bağlıdır. Eş deyişle, etkileşim
derslerin öğrencilere sunum yöntemine dayanır.
Kısaca etkileşim, bir bilgi değişimde etkin olarak görev alan bireyin ulaştığı derece olarak tanımlanır. Eğitim sürecinde dört tür etkileşim
söz konusudur. Bunlar; öğrenci - içerik, öğrenci-eğitmen, öğrenciöğrenci ve öğrenci-ortam etkileşimidir. Eğitim sürecindeki bu etkileşim
türleri aşağıda verilmiştir.

TÜR

AÇIKLAMA

AMAÇ YA DA ETKİ

ÖĞRENCİİÇERİK
ETKİLEŞİMİ

Bilgi ve düşünceleri öğrenciler Bu etkileşim, yeni bilgiyi hatırlamak
kendi kendine tartışır.
için öğrencilere izin veren mevcut
bilgiyle bazı ilişkilerini bulmaktır.

ÖĞRENCİÖĞRETMEN
ETKİLEŞİMİ

Eğitimde temsil edilen bilgi ve Öğretmenler bu etkileşimi çok istenidüşünceler hakkında öğrenci ve lir, öğrenciler ise gerekli olarak
öğretmen arasındaki etkileşimdir.
düşünürler.

ÖĞRENCİÖĞRENCİ
ETKİLEŞİMİ

Öğrenciler eğitimdeki bilgi ve Öğrenciler bu etkileşimin olmadığındüşüncelerle ilgili diğer öğrenciler- dan şikayet ederler.
le etkileşirler.

ÖĞRENCİORTAM
ETKİLEŞİMİ

Öğrenciler ve öğretmenler, içerikle Eğer etkileşim çok fazla çaba gerektietkileşmek için teknoloji ile etkile- riyorsa, öğrenme ve etkileşim diğer
şirler.
etkileşimlere göre daha az olabilir.

Eğitim Sürecinde Etkileşim

ilk etkileşim türü
öğrenci-içerik
etkileşimidir.

İkinci bir etkileşim
öğrenci-öğretmen
etkileşimidir.
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Yukarıda görüldüğü gibi ilk etkileşim türü öğrenci-içerik etkileşimidir40. Bu tür etkileşim her öğrencinin eğitimde yer alan bilgi ve düşünceler hakkında kendisiyle konuşmasını içerir41. Bu tür etkileşimin
amacı, yeni bilgi ile var olan bilgilerin bazı ilişkilerini öğrencilerin
bulmasını sağlamaktır. Öğretmenler öğrencilerle etkileşiminde eğitimin
içeriğini göz önüne alırlar42.
İkinci bir etkileşim öğrenci-öğretmen etkileşimidir43. Bu öğretmenin öğrencilerle bilgi ve düşünceler ile ilgili etkileşimidir44. Böyle bir
etkileşimi öğretmenler öğrenme süreci için çok istenilir kabul ederler ve
öğrenciler de öğrenme süreci için gerekli olarak görürler45.
Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimi üçüncü bir etkileşimdir46. Bu
tür etkileşim eğitimde temsil edilen bilgi ve düşüncelerle ilgili öğrencilerin birbiri ile etkileşimidir. Böyle bir etkileşim eksik olduğunda öğrenciler sıklıkla eğitimde etkileşimin olmamasından şikayet ederler.
Dördüncü tür etkileşim öğrenci-ortam etkileşimidir. Birçok öğretmen ve öğrenci sınıftaki öğrenme öğretme sürecinde teknoloji ile etkileşirler.
Örneğin; öğrenci öğretmene internet aracılığıyla yazılı olarak bir soru yollar ve öğretmen de yanıtı geri gönderir. Öğrenci arkadaşlarıyla birlikte
kullandığı bir sohbet odasına e-posta ile bir soru gönderir ve sınıf arkadaşlarından yanıt almak için gelecek güne kadar beklemek zorundadır.
Bu tür etkileşim; aynı zamanlı etkileşim ya da eş zamanlı etkileşim
olarak adlandırılır.
Etkileşim farklı zamanlarda da olabilir. Farklı zamanlarda ortaya
çıkan etkileşime eşzamanlı olmayan ya da farklı zamanlı etkileşim denir47.
Öğretmenlerin sınıf ortamındaki etkileşimde iletinin öğrenci tarafından açıkça ve yeterince alınmasını sağlayacak yöntem, teknik, araç
ve gereçleri dikkatle seçmesi önemlidir.
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Yöntem ve Teknik
Yöntemler, öğrencilerin hedeflere
ulaşmasına ya da
içeriği içselleştirmesine yardımcı
olması için seçilen
öğretim işlemleridir. Teknikler ise
yöntemleri uygulamaya koyma
biçimleridir.
Anlatım yönteminde, bir kaynak
bilgileri öğrencilere dramatize eder
aktarır ya da
anlatr.
Yöntem olarak
tartışmada öğrenciler arasında ya
da öğrenciler ile
öğretmen arasında görüş ve duygu
alışverişi yer alır

Yöntemler, öğrencilerin hedeflere ulaşmasına ya da içeriği içselleştirmesine yardımcı olması için seçilen öğretim işlemleridir. Teknikler
ise yöntemleri uygulamaya koyma biçimleridir.
Başlıca yöntem ve teknikler; anlatım, tartışma, alıştırma, ve uygulama, birebir öğretim, keşif, problem çözme, grupla ortaklaşa öğrenme,
gösteri, oyun ve benzetimdir.
Anlatım: Anlatım yönteminde, bir kaynak bilgileri öğrencilere
dramatize eder aktarır ya da anlatır. Bu, kaynak kişinin kontrolünde
olan, öğrencilerden yanıt alınmayan, etkileşime girilmeyen tek yönlü
iletişimdir. Kaynak; ders kitabı, radyo, teyp, video, film ya da öğretmen
olabilir. Kitap okuma, kaset dinleme, video izleme, ders dinleme bu
yönteme ilişkin örneklerdir.
Tartışma: Yöntem olarak tartışmada öğrenciler arasında ya da öğrenciler ile öğretmen arasında görüş ve duygu alışverişi yer alır. Tartışma yöntemi, öğretim hedeflerini sonuca ulaştırmadan önce bir grup
öğrencinin bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirmenin yararlı bir
yoludur. Bu bağlamda, tartışma öğretmenin grupla ve grup içerisinde
yakın ilişki kurmasına yardımcı olabilir ve bu da ortaklaşa ve birlikte
öğrenmeyi hızlandırır. Bu yöntem öğretim ve öğrenme sürecinin herhangi bir evresinde kullanılabilir.
Tartışma yöntemi, öğrencileri merak ettirerek ya da ilgilerini temel
noktalara yönelterek sunulara hazırlamada kullanılabilir. Bazı teknolojiler ve materyaller tartışma için daha uygundur.

Örneğin; tepegözle yapılan sunular videoya oranla tartışma tekniklerine
daha elverişlidir.

Sunu sonrası
tartışmalar, soru
ve yanıtlar çok
önemlidir.

Sunu sonrası tartışmalar, soru ve yanıtlar çok önemlidir. Bunlar
öğrencilerin ve öğretmenin hedeflere daha kolay ulaşmasını sağlar.
Bunlar ayrıca her öğrencinin iletiyi içselleştirmesine yardımcı olur.
Tartışma ve projeler öğretim etkisini değerlendirme teknikleridir. Bu tür
teknikler her yaş grubundan öğrencilere yararlı olsa da özellikle yetişkin öğrencilerin diğer yetişkinlerle deneyimlerini paylaşmasına olanak
sağlar.
Alıştırma ve Uygulama: Alıştırma ve uygulamada öğrenci yeni
becerinin akıcılığını artırmak ya da var olan beceriyi yenilemek üzere
tasarlanan bir dizi alıştırma yapar. Bu yöntemin kullanılması, öğrencinin önceden uygulaması yapılacak kavram ya da ilke üzerinde eğitim
almasını gerektirir. Etkili olması için alıştırmaların, doğrulara dönüt
yanlışlara ise düzeltme sunması gerekir.
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Alıştırma ve uygulama, matematik konularını çalışma, yabancı dil
öğrenme, gibi çalışmalarda oldukça etkilidir. Belli teknoloji ile materyal
türleri ve sistemleri, sözgelimi laboratuar kullanımı özellikle bu yönteme uygundur. Ayrıca, matematik, heceleme, dil öğretimindeki alıştırmalar için kasetler etkili şekilde kullanabilir.
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Alıştırma ve
uygulamada
öğrenci yeni
becerinin akıcılığını artırmak ya
da var olan
beceriyi yenilemek
üzere tasarlanan
bir dizi alıştırma
yapar.

Birebir Öğretim: Bir öğretici-insan, bilgisayar ya da basılı materyal konuyu sunar, soru ya da problem ortaya atar, öğrencinin yanıtını
ister, yanıtını inceler, uygun dönüt verir ve öğrenci istenen yeterlik
düzeyini gösterinceye dek alıştırma yaptırır. Bu daha çok bire bir temelde yapılır ve okuma, yazma ve matematik gibi temel becerileri
Alıştırma ve
öğretmede kullanılır.
uygulama, mateBu yönteme ilişkin düzenlemeler öğretmen-öğrenci (Sokrat diya- matik konularını
çalışma, yabancı
logu), bilgisayar-öğrenci (Bilgisayar destekli birebir öğretim yazılımı) dil öğrenme, gibi
ve basılı materyal-öğrenci (Dallara ayırma programlı öğretim) şeklinde çalışmalarda
olabilir. Bilgisayar öğretici rolüne özellikle uygundur. Çünkü bilgisayar oldukça etkilidir.
farklı öğrenci girdilerine hızlı bir şekilde yanıt menüsü sunma yeteneğine sahiptir.
Keşif: Keşif yönteminde, öğrenmeye yönelik araştırma yaklaşımı
kullanır. Bu yöntem deneme yanılma yoluyla çözülecek problemleri
sunar. Keşif yönteminin amacı katılım yoluyla konunu derinlemesine
anlaşılmasını hızlandırmaktadır. Öğrencinin keşfedeceği kurallar ya da
işlemler önceki deneyimlerden çıkarılabilir, kaynak kitaplara dayanabilir ya da bilgisayar veri tabanında saklanabilir.
Öğretim teknoloji ve materyalleri keşif ya da araştırmayı özendirmeye yardımcı olabilir.

Keşif yönteminin
amacı katılım
yoluyla konunu
derinlemesine
anlaşılmasını
hızlandırmaktadır.

Örneğin; video kasetler ya da video diskler ilköğretim basamağındaki Fen ve
Teknoloji dersinde keşif öğretimi için kullanılabilir. Öğrenciler görsellerde
sunulan ilişkileri gözlemek için video izler ve daha sonra bu ilişkileri açıklayan
ilkeleri keşfetmeye çalışır.
Örneğin; balonun şişirilmesini izleyen öğrenciler havanın bir ağırlığı olduğunu
keşfederler.
Keşif öğrenmesi belli bir konuda ya da ilgilerine çeken bir konuda
öğrencilerin bilgi aramasına da yardımcı olur. Araştırma zaman alıcıdır.
Ancak, öğrencilerin ders kitapları ötesinde bilgileri araştırmasına yarayan etkili bir yöntemdir. Araştırmalar genellikle öğrenciler ve öğretmen
için yeni bilgilerin bulunmasını sağlar.
Örneğin; kütüphane görevlisi araştırma sürecinde öğrenciye
ve öğretmene yön gösterir, bilgilerin yorumlanmasında ve
araştırma işlemleri konusunda destek sağlar.
Problem Çözme: Öğrenci zor bir problemi çözmek amacıyla önceden üzerinde uzmanlaştığı becerileri kullanır. Öğrenci problem çözerken; problemi açık şekilde tanımlamalı, verileri incelemeli ve çözüm
Problem çözmenin yaygın olarak
kullanılan türlerinden biri vaka
çalışmasıdır.
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üretmelidir. Bu süreç yoluyla öğrencinin çalışılan konuyu çok iyi anlaması beklenir.
Problem çözmenin yaygın olarak kullanılan türlerinden biri vaka çalışmasıdır.
Örneğin; ilköğretim basamağındaki İş Eğitimi dersinde öğrencilere küçük
bir üretici firmadaki durumla ilgili bilgiler verilir ve düşük üretim soruna bir
çözüm bulmaları istenir.
Öğrenciler problemi nasıl ele alacaklarına karar verdikten sonra
işbirliği içinde çalışarak var olan kaynaklardan veriler toplamamak
üzere bilgilere ulaşır.
Herhangi bir öğretim durumunda çeşitli yöntemler farklı amaçlara
ulaşmada kullanılmalıdır. Bu farklı amaçlardan başlıcaları; ilgi toplama,
güdüleme, yeni bilgiler sunma ve uygulama yapma olmalıdır. Bazı
yöntemler farklı öğrenme stili olan öğrencilere daha uygundur.
Örneğin; “somut” düşünenler için problem çözme yöntemi, “soyut”
düşünenler için düşünce uyandırıcı sunumlar kullanılabilir.
Grupla Ortaklaşa Öğrenme: Çok sayıda araştırma öğrencilerin
ekip olarak projeler üzerinde çalışırken birbirlerinden öğrendiği iddiasını desteklemektedir. Bilgisayar terminalindeki iki ya da üç öğrenci
verilen problem üzerinde tartışırken pek çok şey öğrenir. Bazı bilgisayar
programları çoğu öğrencinin ayrı bilgisayarlarda etkileşimsel olarak
çalışmasını sağlar.
Çoğu eğitimci okullardaki rekabetçi havayı eleştirir. Onlara göre
öğrencilerin not alma hedefi yaşamdaki ve çoğu işteki işbirliği gereğine
aykırıdır. Öğretmen ve öğrenciler çoğunlukla kendilerini kedi fare oyunu içinde bulmaktadır. Sınıflarındaki rekabet ayrıca öğrencilerin birbirinden öğrenmesiyle de çatışmaktadır.
Rekabetçi öğrenmeyi eleştirenler ortaklaşa öğrenmeyi vurgulamaktadır. Bu kişiler öğrencilerin birlikte çalışma ve öğrenme becerileri
geliştirmesi gerektiğini, çünkü işyerlerinde ekip çalışmasına gerek duyulacağını savunur. Bir çok mezun ise okulda ekip çalışması deneyimi
edinmediklerini belirtir48.
Grup olarak öğrenciler yalnızca metinleri tartışarak ya da materyal
izleyerek değil, aynı zamanda materyal üreterek de ortaklaşa olarak
öğrenir.
Örneğin; bir film ya da slaytın tasarımı ve üretimi ortaklaşa öğrenme fırsatıdır.
Bu tür öğrenme ortamlarında öğretmen öğrencilerle çalışan iş ortağı olmalıdır. Ortaklaşa öğrenme ile işbirlikli öğrenme arasında ayrım
da yapılabilmektedir. İşbirlikli öğrenmede öğretmen, öğrenmede öğren-

İşbirlikli öğrenmede öğretmen,
öğrenmede
öğrencilerle ortak
olarak çalışır;
ortaklaşa öğrenmede ise öğrenciler ile birlikte
çalışır.
Gösteride öğrenci
öğrenilecek
becerinin aslını ya
da örneğini ya da
bir işlemi izler.
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cilerle ortak olarak çalışır; ortaklaşa öğrenmede ise öğrenciler ile birlikte çalışır.
Gösteri: Gösteride öğrenci öğrenilecek becerinin aslını ya da örneğini ya da bir işlemi izler. Gösteriler video kamera ile kaydedilip ve
tekrar izlenebilir. İki yönlü iletişim ya da öğrencinin dönütlü uygulama
yapması isteniyorsa öğretmene gerek vardır.
Öğrenciden fiziksel performansı taklit etmesi, ya da rol modeli işlevi gören kişinin sergilediği tutumları ya da değerleri benimsemesi
istenebilir. Bazı durumlarda ise bir şeyin nasıl işlediği gösterilir. İş
başında eğitim çoğunlukla birebir gösteri şeklinde yapılır.
Örneğin; deneyimli işçi, yeni işe girenlere bir işlemin nasıl yapılacağını gösterir.
Bu düzende soru sorulması ve soruların yanıtlanması olanaklıdır,
bu şekilde hatalar ve yanlış anlamalar ortadan kalkar.
Oyun: Oyunlarda öğrenciler hedefe ulaşırken belirli yolları izlerler. Oyunlar çoğunlukla öğrencilerin problem çözme becerileri kullanmasını ya da ileri düzeyde yeterlilik gerektiren konu bilgisine uzmanlık
sergilemelerini gerektirir. Bu özellikle güdüleyici bir tekniktir. Oyunda
bir öğrenci ya da öğrenci grubu yer alabilir.
Öğretimsel oyunlardan en yaygınlarından biri iş konusundaki öğrenmeyle ilgilidir.
Örneğin; katılımcılar hayali şirketlerle ilgili karar vermek üzere yönetim
ekipleri oluştururlar. En yüksek şirket karına sahip ekip oyunu kazanır.
Benzetim: Benzetimde öğrenci gerçek yaşamdaki bir durumun
benzeriyle karşı karşıya gelir. Riske girilmeden aslına uygun yaşantı
kazanılır. Benzetimde katılımcı diyalogu, materyal ve teknolojinin birlikte kullanımı ya da bilgisayarla etkileşim yer alır49.
Örneğin; ilköğretim basamağındaki Fen ve Teknoloji dersindeki laboratuar
deneyleri benzetim ile yapılabilir.
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Teknoloji
Gözlenen anlamıyla teknoloji, temel olarak organize bir sıralı sınıflamayla (hiyerarşiyle) insan ya da insan grupları tarafından işletilen
büyük makineler, olaylar ve insanlar üzerindeki rasyonel kontrol sistemleridir50. Teknoloji sözcüğü (Latince şekliyle “texere”: dokumak ya
da inşa etmek), pek çoğunun düşündüğü gibi ille de makinelerin kullanımı anlamına gelmemekte; bunun yerine ‘bilimsel bilgiyi kullanan
herhangi bir uygulamalı sanat’ anlamına gelmektedir. Bu uygulamalı
sanat Fransız sosyolog Jacques Ellul tarafından ‘technique’ olarak tanımlanmıştır. Ona göre, tekniğe tümüyle bağımlı olan makinenin kendisidir ve makine yalnızca tekniğin küçük bir kısmını oluşturur. Belirli bir
tekniğin sonucu yalnızca makine değil; teknik tarafından oluşturulan
makinenin öğretim uygulamaları da bu sonuca dahildir. Sonuç olarak o,
davranış bilimleriyle öğretim teknolojisinin ilişkisi, fizik bilimleriyle
mühendislik teknolojisi arasındaki ya da biyoloji bilimleriyle tıp teknolojisi arasındaki ilişkiye paraleldir görüşüne inanmaktaydı51. Teknoloji,
makinelerin içerdiklerinin yanı sıra yöntemleri, sistemleri, gerek insan
tarafından gerek insansız yönetim ve kontrol mekanizmalarını, sorunlara ilgiyi, sorunların zorluk derecelerine göre bir bakış şeklini, teknik
çözümlerin olabilirliğini ve bu çözümlerin yaygın şekilde göz önünde
bulundurulduğu gibi ekonomik değerlerini içermektedir52.
Teknoloji, bilimin belirlediği kuralların uygulanmasıyla fiziksel
doğa üzerinde insanın uzmanlaşmasını sağlamak için tasarlanmış rasyonel bir disiplindir53.

İnsanların sorunlarına yardımcı
olacak çözümlerin
üretilmesi amacıyla; makinelerin,
araçların, materyallerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak
tanımlanabilir.

Yukarıdaki açıklamalara göre teknoloji, yalnızca makineleri değil
bu makinelerin işletilmesi ve öğrenme süreçlerini de kapsamaktadır.
Makineler teknolojinin yalnızca bir parçasını oluşturmaktadır. Oysa
teknoloji çözüme ilişkin bir yöntemler bütünüdür. Uygulanan tekniklerin dayandırıldığı bilimsel ilkeler teknolojiyi oluşturmaktadır. Farklı
tanımları olmasıyla birlikte teknolojiyi kısaca, insanların sorunlarına
yardımcı olacak çözümlerin üretilmesi amacıyla; makinelerin, araçların,
materyallerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir.
Teknoloji insana ilişkin tüm eylemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle “teknolojiye sahip olmak ya da olmamak” sorgulanması
gereken değildir. Bunun yerine insana ait eylemlerde teknolojinin hangi
rolü oynadığı sorgulanmalıdır54.
Eğitim Teknolojisi
Teknik sözcüğünden gelen teknoloji köken itibariyle araç anlamına gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonunda savaş teknolojisinin barış
teknolojisine dönüşmesi eğitimi de etkilemiştir. Hemen her alanda bi-

Teknoloji özellikle
eğitimci rolündeki
insanların hedef
kitleye uygun,
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lim, endüstriye yaratıcı biçimde ya/ya da pratik amaçlarla uygulanırken
sanayi toplumlarında, geleneksel öğrenci/öğretmen etkileşiminin yerini
öğrenci/araç etkileşimine dönüştürme üzerine savlar geliştirilmiştir55.
Eğitimi etkileyen teknolojik gelişimleri ele alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak ilk akla gelen teknolojik buluşlar arasında alfabenin
bulunmasıyla insanoğlu bilgisinin anlatılması, kaydedilmesi ve saklanması için entelektüel bir yöntem geliştirmiştir56. Devamında kağıt ve
yazı araçları icat edilmiş, ilk kitapları matbaanın keşfi izlemiştir. Kara
tahta günümüzde yerini elektronik tahtalara bırakmaktadır. Eğitimde
teknoloji kullanımındaki gelişme hızla devam etmekte ve artık bilgisayarlar aracılığıyla sanal gerçeklik sistemleri bile sınıflarımıza girebilecek noktaya gelmektedir.
Teknoloji özellikle eğitimci rolündeki insanların hedef kitleye uygun, sistemli, gelişmiş eğitim materyalleriyle, kısa süre içerisinde ulaşabilmesini ve gerekli becerileri daha nitelikli şekilde kazandırabilmesine yardımcı bir araçtır.
Teknolojinin tanımında olduğu gibi eğitim teknolojisinin tanımı da
farklı kişilerce farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu, tanım getiren kişilerin hangi noktadan konuyu ele aldıkları ile de ilişkilidir57.
Eğitim teknolojisi; problemlerin analizi ve bu problemlere ilişkin
çözümlerin bulguları, uygulamaları, değerlendirmeleri ve yönetimi için
gerekli insanları, yordamları, fikirleri, ekipmanları ve organizasyonu
içeren insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan karmaşık, bütünleşik
bir süreçtir58.
Eğitim teknolojisi genel olarak öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve teknikleri kapsamaktadır59.Öyleyse
eğitim teknolojisi; gelişim, öğrenme, öğretim, yönetim ve teknolojilerin
eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış bir bileşkesidir60.
Öğretim Teknolojisi
Çoğu kez eğitim ve öğretim teknolojileri iç içe geçmiş şekilde bir
diğerinin yerine kullanılmaktadır. Eğitim teknolojisi neden ile ilgilenirken öğretim teknolojisi nasıl ile ilgilenmektedir61.
Öğretim teknolojisi davranışlarda ya da diğer öğrenme sonuçlarında bir değişim oluşturulması umuduyla bireylerin çevrelerini ister makineleri yardımcı araç olarak kullanarak isterse hiç bir makine kullanılmadan değiştirme çabasıdır62. Öğretim teknolojisi, öğretim sorunlarının
çözümü için davranış ve fizik bilimlerinin içeriğinden ve diğer bilgilerden uyarlanan sistemli ve sistematik strateji ve tekniklerin uygulanması63 olarak da tanımlanabilir.
Öğretim teknolojisi; öğretimde
karşılaşılan
sorunların bilimsel
ilkelere bağlı
olarak nasıl
çözülebileceğiyle
ilgilenmektedir.

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak öğretim teknolojisi; öğretimde karşılaşılan sorunların bilimsel ilkelere bağlı olarak nasıl çözülebileceğiyle ilgilenmektedir, diyebiliriz.
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Öğretim teknolojisinin, eğitimin yöneticisi değil hizmet vereni olması gerekir. Yalnızca varolduğu için ya da bir kurumun ortaya çıkan
gösterişli gelişmeleri izleyemeyeceği endişesi ile kullanılmaması gerekir. Gelişmiş bir teknoloji tam doygunluk ile eşit tutulmamalıdır. Bazı
derslerde teknoloji kullanımı bütün bir dönem boyunca yalnızca birkaç
saatlik süre için uygun görülebilir. Az sayıdaki derslerde teknoloji kullanımı öğretim döneminde ayrılan derslerin üçte ikisinde yapıcı bir
şekilde kullanılabilmektedir. Çok az sayıdaki derslerde ise tüm süreci
kapsamaktadır64.
Eğitim teknolojisi ile öğretim teknolojisi arasındaki benzerlikleri ve
farklılıkları belirleyiniz.

Materyal Geliştirme
Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme birbirine bağlı kavramlardır. Doğru, güncel ve etkin materyal geliştirme için öğretim teknolojisinden yararlanılır.
Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı
materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta anlaşılır nesneler
olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha yüksek teknolojiye gereksinim duyan ses kasetleri, videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli yazılımlar gibi ortamlarda da sunulabilir.
Öğretim materyalleri önceden geliştirilmiş öğretim programının
gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu noktada uygun yaklaşım ve uygun materyallerin seçimi için öğretilecek içerik ve hedef kitleyi oluşturan bireyler hakkında doğru bilgilendirmeye gereksinim vardır.
Bu bilgi öğretim programı içerisinde yer almaktadır.
Aşağıdaki çizimde öğretim materyalleri geliştirme sürecinin bileşenleri ve bu bileşenlerin etkileşim biçimleri verilmiştir.
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Öğrenme
Ortamı

Hedef
Kitle

İçerik

Öğretim
Yaklaşımı

Öğretim
Materyalleri

Öğretim Materyalleri Geliştirme Süreci Bileşenleri ve Etkileşim Biçimleri65.
Çizimde görüldüğü gibi çift taraflı oklar öğeler arası karşılıklı etkileşimi vurgulamaktadır.
Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Eğer bu sağlanamıyorsa,
ikinci seçenek olarak var olan materyallerin daha uygun hale getirilip
kullanılması gerekir. Ancak bu da olanaklı değilse, son seçenek olarak
öğretmenin kendisi materyalleri geliştirebilir. Ne var ki, bu süreç oldukça uzun zaman alır ve yoğun emek gerektirmektedir65.
Sınıf ortamında kullanılabilecek teknoloji ve materyallerin
başlıcaları şunlardır:
 Gerçek nesne ve modeller,
 Yazılı gereçler (kitaplar, broşürler vb.),
 Görsel basılı materyaller (resimler, fotoğraflar, çizimler, tablolar, grafikler),
 Çeşitli pano ve tahtalar (ilan tahtası, kara tahta, beyaz tahta, tebeşir, işaret kalemleri, elektronik tahta),
 Tepegöz ve saydamları,
 Slaytlar ve film şeritleri,
 Ses ögeleri (ses kasetleri, CD’leri, ses çıkaran nesneler),
 Televizyon ve video (Programlar, video kasetler, VCD’ler),
 Bilgisayar
Her öğretim materyalinin kendine özgü özellikleri vardır. Kimi materyaller görsel ya da işitsel ögeleri ön plana çıkarırken kimileri ise etkile-

Öğrenme-öğretme
işinin gerçekleştiği
alana eğitim
ortamı denilmek-
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şim sunabilmesi ya da üç boyutluluklarıyla diğerlerinden ayrılmaktadır.
Eğitimciler öncelikle hangi ortam niteliklerine sahip materyal kullanması
gerektiğine karar vermelidir. Bu süreci etkileyen etmenlerden arasında hiç
kuşkusuz ekonomi ve gerekli zaman da yer alır.
Öğretim teknolojileri ile öğretim materyalleri arasındaki ilişkileri belirleyiniz.
Öğretimde Teknoloji ve Materyallerin Temel İşlevleri
Öğrenme-öğretme için bir ortamın olması gerekir. Davranış değiştirme süreci olarak kabul edilen eğitimi sağlayabilmek için uygun ortamların
oluşturulması önem taşımaktadır. Öğrenme-öğretme işinin gerçekleştiği
alana eğitim ortamı denilmektedir. Eğitilecek bireylerin içinde bulundukları
koşullara göre eğitim ortamları farklılaşmak zorundadır. Her basamaktaki
okullar, okullarda uygulanan programlar ve programlarda yer alan dersler
için farklı eğitim ortamı oluşturulması gerekmektedir. Eğer değişik programların uygulandığı, dolayısıyla derslerin verildiği okul, bina derslik ve
laboratuarları ile öğretim teknoloji ve materyalleri yoksa ya da yetersiz ise
ve hemen hemen birbirinin aynısı ise bu eğitim ortamının uygun olmadığı
kolayca söylenebilir.
Her bir programda yer alan dersler, hatta derslerdeki konular için değişik eğitim ortamlarına gereksinim vardır. Diğer bir deyişle derslik yapısı,
öğretmen niteliği ve kullanılması gereken öğretim teknoloji ve materyalleri
bakımından farklı eğitsel çevrenin oluşturulması gerekir. Çünkü, öğretim
teknoloji ve materyalleri öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlamak bakımından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına
hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, unutma da
daha geç olmaktadır.
Öğrenilenlerin % 83’ü görme, % 11’i işitme, % 3.5’i koklama, %
1.5’i dokunma ve % 1’i tatma yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir. Bir
araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar;
 okuduklarının %10’unu,
 İşittiklerinin %20'sini,
 gördüklerinin %30'unu,
 görüp işittiklerinin %50'sini,
 söylediklerinin %70'ini,
 yapıp söylediklerinin de %90'ını
hatırlamaktadırlar66.
Bu araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, her tür ve düzeydeki
eğitim uygulamalarında amaçlara ulaşabilmesi için öğretim teknoloji ve
materyallerinden yararlanılması gerekmektedir.
Öğretim, öğrencilerin yetenekleri ve ilgileriyle uyuşan hedeflerin,
içeriğin ve yöntemlerin seçiminde öğrencilerle birlikte çalışıldığında

Teknoloji ve
materyal kullanarak sunulan
öğretim ile, öğrencilerin gereksinimlerini belirlemek
ve buna göre
öğretimi ayarlamak için daha az
zaman harcanılmaktadır.
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bireyselleşir. Farklı öğrencilerin öğrenme gereksinimleri incelenerek ve
bunları karşılamak üzere programlar hazırlanarak, öğretim daha ulaşılır
hale getirilmektedir.
Örneğin; radyo ve televizyon, uydular aracılığıyla değerli pek çok bilgiyi
uzak köylere ve evlere aktarabilmektedir. Özel donanım (destekleyici teknoloji), devimsel ve duyumsal engeli olan kişilerin karşılaşabileceği sorunların
ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu araçlarda kullanılan
eğitim programları, yeterince öğretmen bulunmayan okullara gönderilebilmektedir.
Teknoloji ve materyallerle öğretim daha ekonomik hale getirilebilmektedir. Teknoloji ve materyal kullanarak sunulan öğretim ile,
öğrencilerin gereksinimlerini belirlemek ve buna göre öğretimi ayarlamak için daha az zaman harcanılmaktadır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin zamanlarının daha az harcanılması, okullaşmanın hızını ve maliyetini olumlu yönde etkilemektedir. Hızlı ve daha ekonomik okullaşma,
öğrencilerin okuldan daha erken ayrılması ve okulda kaldıkları sürede
daha çok bilgi öğrenmesi anlamına gelmektedir.
Öğretmenler teknoloji ve materyal kullanımı konusunda ilgisiz ya
da yetersizse, eğitim programının öğrencilerin öğrenmesini sağlamada
başarılı olamayacağı söylenebilir. Öğretmenlerin teknoloji ve materyal
kullanımıyla ilgili tutum ve yetenekleri öğrencilerin öğrenmesinde etkili
olmaktadır. Bazı öğretmenler, derslerinde teknoloji ve materyallerden
yararlanma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bazı öğretmenler de daha yeni teknoloji ve materyal kullanma konusunda isteksiz
olabilir. Ayrıca bazı öğretmenler teknoloji ve materyalleri kullanmanın
zor olduğu düşüncesine kapılarak, baskı altına girdiklerini hissedebilirler ya da geleneksel stratejilere ve geleneksel teknoloji ve materyallere
daha çok güvenebilirler. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek
için, öğretmenlere, eğitim teknolojisinin ürünlerinden nasıl yararlanacağı konularında gerekli bilgiler verilmelidir.
Eğitim uygulamalarında başlıca üç temel gereksinimi karşılamak
için öğretim teknolojileri ve materyal kullanımına başvurulmaktadır.
Bunlardan birincisi, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmektir.
İkincisi, var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme-öğretme süreçlerini
verimli hale getirmek, üçüncüsü ise öğrenme öğretme etkinliklerini
bireyselleştirmektir. Öğretim teknoloji ve materyallerinin sağladığı ve
sağlayabileceği belirtilen diğer tüm olanaklar, işaret edilen üç temel
gereksinimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili görünmektedir. Daha
da sınırlamak gerekirse, öğretim teknoloji ve materyallerinin en çok,
eğitimde kapasite yaratmak ve eğitimin verimliliğini artırmaya yönelik
sistemler geliştirmeye yönelik çalışmalarla ilgilendiği söylenebilir67.
Önceleri öğretim teknoloji ve materyalleri ikincil bir öneme sahipken, son yıllarda, özellikle de öğretim teknolojileri ve materyallerin
gelişimiyle, teknoloji ve materyal kullanımı, daha açık biçimde öne
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çıkmıştır. Öğretimde teknoloji ve materyallerin kullanımı geleneksel
ders araçlarının kullanımından daha güçtür. O nedenle teknoloji ve
materyaller yöntemsel uygulamanın kapsamına daha zor alınmaktadır.
Çünkü, gelişmiş teknoloji ve materyaller, daha çok engel çıkarabilmektedirler, daha karışıktırlar ve daha pahalıdırlar. Ayrıca teknoloji ve materyaller tüm dikkatleri üzerlerine toplamakta ve kullanımda rehberlik
ve eğitim gerektirmektedirler.
Öğretim amaçlı teknoloji ve materyal kavramları öğretim yöntemi
kavramı kadar özgül değildir. Eğitim alan yazınında yöntem, eğer özel
bir açıklama eklenmemişse, genellikle öğretim yöntemlerini çağrıştırmaktadır. Teknoloji ve materyal kavramlarına eğitimsel açıdan bakıldığında, birçok işlevinin olduğu görülmektedir. Bu işlevlerden başlıcaları
şunlardır:
 Öğretme ve öğrenme araç ve gereçleridir.
 Bilgileri iletir.
 Gerçekliğin sunumunu sağlar.
 İletişim araçlarıdır.
 Nesnelleştirilmiş eğitim sistemleridir.
 Sembolleştirme araçlarıdır.
Öğretim ve Öğrenim Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller:
Geleneksel eğitimde teknoloji ve materyaller, özellikle de teknolojilere
yönelik materyaller, öğretme ve öğrenme araçlarının özel bir grubu
olarak görülmektedir. Öğretme ve öğrenme araçlarının en önemli özellikleri; belirgin bir amaç-araç ilişkisine sahip olması ve materyalin niteliğidir. Bu anlamda teknoloji ve materyaller öğretim ve öğrenme araçları, öğretim ve öğrenme amaçlarına uyarlanan ders araç ve gereçleridir.
Bilgilerin İleticisi Olarak Teknoloji ve Materyaller: Bu anlamda teknoloji ve materyaller, öncelikle bilgi dağıtımını merkezine almaktadır.
Örneğin; bir derse ait bir nesne tek başına yeterli değildir. Eğer boyanmış,
küresel bir nesne olarak bir yerküre derste iletişimi sağlayacaksa, o zaman
burada söz konusu olan bir iletişim nesnesidir. Bu, dünyanın modeli olarak,
dünya üstüne bilgi verme işlevini yerine getirmektedir68.
Bu anlamdaki teknoloji ve materyaller amaçlı, iletişimsel ve derse
yönelik donanım ve bu donanımla birlikte kullanılan teknik gereç olarak
kabul edilebilir. Burada donanım ve teknik gereç birlikte ele alınmakta
ve daha çok iletilen bilgi ön plana çıkarılmaktadır. Böylece öğretim
teknoloji ve materyalleri bilgilerin taşıyıcısı ve/ya da dağıtıcısı konumuna gelmektedir.
Gerçekliğin Sunucusu Olarak Teknoloji ve Materyaller: Ulaşılması kolay olmayan bir gerçek, yapay öğrenim durumlarıyla kolaylıkla sunulabilmektedir. Bunu sağlamada öğretim teknoloji ve materyallerinden yararlanılabilmektedir. Gerçeklik bu kapsamda ikili bir anlama

Gerçeklik, hem
bilginin içeriğidir,
hem de kaynağıdır.
Teknoloji ve
materyaller;
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sahiptir: Gerçeklik, hem bilginin içeriğidir, hem de kaynağıdır. Ayrıca,
gerçeklik hem oluşturulması gerekendir hem de algılanabilir olan ve
algılamaya yöneltendir. Bu anlamda teknoloji ve materyaller; öğretimde öncelikle izleme aracı, bir sunu biçimi ya da gösteri teknolojisi olarak anlaşılmakta ve incelenmektedir.
İletişim Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller: Bilgilerin iletimi genellikle iletişimle aynı kabul edilmekte ya da en azından açıkça
ondan ayrıştırılamaz olarak görülmektedir. İletişim aracı olarak teknoloji ve materyaller önemli bir yere sahiptir. Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretim teknoloji ve materyalleri, öğrenci ile öğretim sistemi arasındaki iletişimin somut aracı konumundadır. Teknoloji ve materyaller,
yalnızca bir iletişim aracı olmaktan öte, iletişimi yapılandırmada da
temel öğe konumunda olabilmektedir.
Nesnelleştirilmiş Eğitim Sistemleri Olarak Teknoloji ve Materyaller: Öğrenme ve öğretme kuramları bilginin iletişim sürecine
yerleştirilmesinden çok, bilginin işlenmesini vurgulamaktadır. Ders için
planlanmış sistemlerde görüşmelerde ya da daha değişik alanlarda kullanmak için geliştirilmiş olan teknoloji ve materyaller, daha çok bilginin
işlenmesi bakımından farklılaşmaktadır.
Sembolleştirme Araçları Olarak Teknoloji ve Materyaller:
Semboller, değişik atıflar ya da betimlemeler için kullanılabilecek ve bir
sistem içinde organize edilebilecek ana parçalar ya da materyallerdir.
Sembolleştirmenin teknolojiyle ilişkisi oldukça önemlidir.
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Örneğin; Antik Çağ’da Fenike Alfabesinin kullanılmaya başlanması, baskı
makinesinin bulunması, duran ve hareket eden resimlerin geliştirilmesi, ses ve
görüntülerin uzak mesafelere gönderilmesi ve bunların bilgisayar ile
birleştirilmesi, geri çağırılabilmesi ve değiştirilebilmesi sembolleştirme araçları
olarak öğretim teknoloji ve materyalleridir69.

Öğretim teknoloji
ve materyalleri,
yöntemsel uygulamaya bağlıdır.

Öğretim teknoloji ve materyalleri, yöntemsel uygulamaya bağlıdır.
Bunlar; yöntemlere bağlı olarak seçilmekte ve yöntemler tarafından
sınırlandırılmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda öğretim teknolojisinin ve
materyallerinin önemi ortaya çıkmakta ve sosyal gereksinimleri tam
anlamıyla karşılayacak bir eğitim süreci içerisinde daha hızlı, daha etkin
öğrenme için teknolojiden daha fazla yararlanılması gerekliliği ortaya
konmaktadır. Bu noktada öncede de belirtildiği gibi teknoloji amaç
değil araç olarak kullanılmalıdır. Teknolojinin temel varoluş nedeni
insanın kendi sorunlarına çözüm bulmak amacıyla araçlar ve yöntemler
geliştirmesidir. Bu araçlar ve yöntemler ancak doğru şekilde kullanıldığında amaca ulaşılabilir. Eğer ekonomik ve sosyal olanaklar bu araçların her anlamda her zaman kullanılmasına izin vermeyecek bir yapıdaysa olanaklar iyileştirilmeye çalışılmalı ve yine olanaklar dahilinde en
uygun olanlar kullanılmalıdır. Yoksa teknoloji ve materyal kullanımıyla
varolan eğitim sisteminin iyileştirilmesi, düzenlenmesi yerine yüzde yüz
yüksek teknoloji bağımlı nesiller yetiştirmek ve bu nesillerin bilgiye
erişimini yalnızca bu kaynaklar doğrultusunda güdülemek farklı sorunlara yol açabilir. Önemli olan, verileri işleyip bilgiyi üretebilen bireyleri
yetiştirebilmektir.

Özet
Öğretim genel anlamda öğrenmeyi oluşturmak üzere bilgi ve çevrenin düzenlenmesidir. Çevre yalnızca öğretimin olduğu yeri değil, aynı
zamanda bilgileri aktarmada ve öğrencinin çalışmasına yön vermede
gerekli yöntemleri, teknikleri ve araç-gereçleri de içerir. Bilgi ve çevre
de programda yer alan öğretim hedefine bağlı olarak değişebilir.
Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.Yeni öğrenme genellikle yeni bilgi alımına dayandığından iletişim
olmazsa etkili öğretim gerçekleşememektedir.
Genel anlamda, iletiyi gönderen ve alan arasında oluşturulan bir
alışveriş ilişkisi içinde paylaşılan, ortaklaşa yararlanım ile oluşan bir
sürece iletişim denilir. Bu süreç, kaynak tarafından iletinin oluşturulup,
alıcıya gönderilmesi ile başlar ve alıcının bu iletiyi alıp değerlendirmesi ve uygun tepkide bulunması ile son bulur. İletişimin gerçekleşmesi
için bir dizi davranışın gerçekleşmesi gerekir. İletişim sürecinin incelenmesinde dikkate alınması gereken beş temel öge vardır. Bunlar;
kaynak, mesaj (ileti), kanal, alıcı ve dönüttür. Eğitimde iletişim süreci-

Öğretimde İletişim, Etkileşim, Yöntem, Teknik, Teknoloji ve Materyaller

nin işleyişinde kaynak öğretmen, alıcı da öğrencilerdir. İleti program
içeriği, ders kitabı ya da öğretmenin sesi, kanal da öğretim süreçleri ya
da süreçte kullanılan yöntem, teknik araç ve gereçlerdir.
Öğretmenler üç tür iletişim yönteminden yararlanmaktadırlar. Bu
iletişim türleri, sözlü, sözsüz ve diğer teknolojik araç ve gereçler yardımı ile yapılan iletişimdir. Eğitim sisteminde iyi bir eğitimci olabilmek
için iletişim sürecini çok iyi bilmek gerekir. Öğretme-öğrenme sürecinde de bir eğiticinin bir konuyu etkili bir şekilde öğretebilmesi için
öğrencileriyle sağlıklı bir iletişim kurması gerekir. Eğitim ile ilgili iletişim, öğrenci ve içinde bulunduğu ortamın etkileşimiyle ilgilidir. Öğrencinin duyuları iletiye ve iletinin etkisine yanıt verdiğinde algılama
söz konusu olur. Bireylerin kendilerinin ve dünyanın bilincine vardığı
sürece algı denilir.
Eğitimciler, iyi bir eğitimin kritik bileşeni olarak etkileşimi kabul
ederler. Etkileşim çoğu öğrenme kuramında ve modelinde bir gerekliliktir. Birbirini karşılıklı etkileme sürecine etkileşim denir.
Etkileşim, her yönüyle öğretmen ve öğrenci ilişkilerini, grup iletişimini, dersin yönetimini, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile araçların kullanılmasını, öğretmen ve öğrencilerin çok boyutlu özelliklerini
ve davranışlarını içermektedir. Eğitimde iletişim sanatını başarıyla
uygulayabilmek öğretmen-öğrenci etkileşiminin yönüne bağlıdır. Kısaca
etkileşim, bir bilgi değişimde etkin olarak görev alan bireyin ulaştığı
derece olarak tanımlanır. Eğitim sürecinde dört tür etkileşim söz konusudur. Bunlar; öğrenci - içerik, öğrenci-eğitmen, öğrenci-öğrenci ve
öğrenci-ortam etkileşimidir. Öğretmenlerin sınıf ortamındaki etkileşimde iletinin öğrenci tarafından açıkça ve yeterince alınmasını sağlayacak
yöntem, teknik, araç ve gereçleri dikkatle seçmesi önemlidir.
Yöntemler, öğrencilerin hedeflere ulaşmasına ya da içeriği içselleştirmesine yardımcı olması için seçilen öğretim işlemleridir. Teknikler
ise yöntemleri uygulamaya koyma biçimleridir.Başlıca yöntem ve teknikler; anlatım, tartışma, alıştırma, ve uygulama, birebir öğretim, keşif,
problem çözme, grupla ortaklaşa öğrenme, gösteri, oyun ve benzetimdir.
Teknoloji, bilimin belirlediği kuralların uygulanmasıyla fiziksel
doğa üzerinde insanın uzmanlaşmasını sağlamak için tasarlanmış rasyonel bir disiplindir. Teknoloji, yalnızca makineleri değil bu makinelerin işletilmesi ve öğrenme süreçlerini de kapsamaktadır. Makineler
teknolojinin yalnızca bir parçasını oluşturmaktadır. Oysa teknoloji
çözüme ilişkin bir yöntemler bütünüdür. Uygulanan tekniklerin dayandırıldığı bilimsel ilkeler teknolojiyi oluşturmaktadır. Farklı tanımları
olmasıyla birlikte teknolojiyi kısaca, insanların sorunlarına yardımcı
olacak çözümlerin üretilmesi amacıyla; makinelerin, araçların, materyallerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir.
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Eğitim teknolojisi; problemlerin analizi ve bu problemlere ilişkin
çözümlerin bulguları, uygulamaları, değerlendirmeleri ve yönetimi için
gerekli insanları, yordamları, fikirleri, ekipmanları ve organizasyonu
içeren insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan karmaşık, bütünleşik
bir süreçtir.
Eğitim teknolojisi genel olarak öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve teknikleri kapsamaktadır.
Çoğu kez eğitim ve öğretim teknolojileri iç içe geçmiş şekilde bir
diğerinin yerine kullanılmaktadır. Eğitim teknolojisi neden ile ilgilenirken öğretim teknolojisi nasıl ile ilgilenmektedir.
Öğretim teknolojisi davranışlarda ya da diğer öğrenme sonuçlarında bir değişim oluşturulması umuduyla bireylerin çevrelerinin ister
makineleri yardımcı araç olarak kullanarak isterse hiç bir makine kullanılmadan değiştirme çabasıdır. Öğretim teknolojisinin, eğitimin yöneticisi değil hizmet vereni olması gerekir. Yalnızca varolduğu için ya da
bir kurumun ortaya çıkan gösterişli gelişmeleri izleyemeyeceği endişesi
ile kullanılmaması gerekir.
Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme birbirine bağlı kavramlardır. Doğru, güncel ve etkin materyal geliştirme için öğretim teknolojisinden yararlanılır.
Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Öğretim
materyalleri geliştirme sürecinin temel bileşenleri; hedef kitle, içerik,
öğrenme ortamı ve öğretim yaklaşımıdır. Teknoloji ve materyal kavramlarına eğitimsel açıdan bakıldığında, birçok işlevinin olduğu görülmektedir. Bu işlevlerden başlıcaları; öğretme ve öğrenme araç ve gereçleri
olmaları, bilgileri iletmeleri, gerçekliğin sunumunu sağlamaları, iletişim araçları olmaları, nesnelleştirilmiş eğitim sistemleri olmaları ve
sembolleştirme araçları olmalarıdır.
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Değerlendirme Soruları

1.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin hedefidir?
A) Kaynak
B) İleti
C) Kanal
D) Alıcı
E) Dönüt

2.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim ve
teknolojilerin eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış bir bileşkesidir?
A) Eğitim teknolojisi
B) Öğretim teknolojisi
C) Materyal geliştirme
D) Yönetim teknolojisi
E) Gelişim teknolojisi

3.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğeleri arasında
yer almaz?
A) Dönüt
B) İleti
C) Alıcı
D) Kaynak
E) Tekrar

4.

Bireyin çevresinden aldığı iletileri anlamlı hale getirme sürecine
ne denilir?
A)Tanıma
B)Hatırlama
C)Algılama
D)Düşünme
E)Konuşma

5.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kaynak ve alıcının
iletilere aynı anlamı vermelerini en doğru açıklayan kavramdır?
A) Algı
B)Algılama
C) Seçici algılama
D)Ortak yaşantı alanı
E)Dikkat etme

6.

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel süreçteki etkileşim türlerinden
değildir?
A) Öğretmen- ortam
B) Öğretmen- öğrenci
C) Öğrenci-öğrenci
D) Öğrenci-içerik
E) Öğrenci-ortam
Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme sürecinin
temel bileşeni değildir?
A) Teknoloji
B) Öğrenme ortamı

7.
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C) Öğretim yaklaşımı
D) İçerik
E) Hedef kitle

8.

Öğretim sorunlarının çözümü için davranış ve fizik bilimlerinin
içeriğinden ve diğer bilgilerden uyarlanan sistemli ve sistematik
strateji ve tekniklerin uygulanmasına ne ad verilir?
A) Yöntem
B) Teknik
C)Öğretim
D)Öğretim Teknolojisi
E)Eğitim Teknolojisi

9.

Aşağıdakilerden hangisi her yönüyle öğretmen ve öğrenci ilişkilerini, grup iletişimini, dersin yönetimini, öğretim strateji, yöntem
ve teknikleri ile araçların kullanılmasını, öğretmen ve öğrencilerin
çok boyutlu özelliklerini ve davranışlarını içeren kavramdır?
A) Öğrenme
B) Yöntem
C) İletişim
D) Etkileşim
E) Eğitim Teknolojisi

10. “Teknoloji ve materyaller; öğretimde öncelikle izleme aracı, bir
sunu biçimi ya da gösteri teknolojisi olarak anlaşılmakta ve incelenmektedir” ifadesiyle teknoloji ve materyallerin en çok hangi işlevi vurgulanmaktadır?
A) Bilgileri iletme
B) Gerçekliğin sunumunu sağlama
C) İletişim araçları olması
D) Nesnelleştirilmiş eğitim sistemleri olması
E) Sembolleştirme araçları olması

Yanıtlar
1. D

2. A

3. E

4. C

5. D

6. A

7. A

8. D

9. D

10. B
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2
YANSITICISIZ ÖĞRETİM TEKNOLOJİ
VE MATERYALLERİ

Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ öğretim teknoloji ve materyalleri ilgili temel kavramları tanıyabilecek,
☺ eğitim, öğretim, öğrenme, iletişim, etkileşim,yaşantı alanı, yöntem, teknik, teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi ve
öğretim materyali kavramlarını tanımlayabilecek,
☺ öğrenme, iletişim, etkileşim,yaşantı alanı, yöntem, teknik, teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi ve öğretim materyali kavramlarının öğretim ile ilişkilerini açıklayabilecek,
☺ iletişim öğeleri arasındaki ilişkileri kavrayabilecek,
☺ iletişim türlerini örneklerle açıklayabilecek,
☺ eğitim iletişimiyle ilgili bazı araştırmaların sonuçlarından haberdar olabilecek,
☺ bazı öğretim yöntem ve tekniklerini tanıyabilecek,
☺ teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, materyal kavramları arasındaki ilişkileri açıklayabilecek,
☺ materyal geliştirme sürecinin temel bileşenlerini tanıyabilecek,
☺ öğretim teknoloji ve materyallerinin işlevlerini açıklayabileceksiniz.
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Giriş
Yansıtıcısız öğretim teknoloji ve materyallerinin çoğu yaygın olduğundan öğretmenler genelde bunların öğretim değerini fazla önemsemez. Teknoloji ve materyallerin yararlı olması için pahalı ya da gösterişli olması gerekmez. Afşin- Elbistan Termik Santralinin resmi ya da
kartpostalı pahalı değildir. Ancak, Türkiye’deki enerji kaynakları ve
elektrik enerjisi üretimi hakkında bilgi vermek bakımından etkilidir.
Bazı durumlarda ya da bazı kırsal bölgelerde olanak olmayabilir. Bu
gibi durumlarda basit materyallerin kullanımı bir anlamda zorunludur.
Bu bölümde yansıtıcısız öğretim teknoloji ve materyalleri ele
alınmaktadır. Yansıtıcısız teknoloji ve materyaller arasında yalnız görsel, işitsel ya da hem görsel hem işitsel olarak gruplanmayan bazı teknoloji ve materyaller üzerinde de durulmaktadır. Bu bölümde yer verilen
teknoloji ve materyaller; basılı materyaller, gösterim yüzeyleri, resimler,
gerçek nesneler, modeller, çoklu ortam setleri, alan gezileri, gösteriler,
sergiler ile ucuz ve ücretsiz materyallerdir.
Yansıtıcısız Teknoloji ve Materyaller

Basılı
Materyaller

Resimler

Gösterim
Yüzeyleri

Gerçek
Nesneler

Modeller

Alan
Gezileri

Çoklu Ortam
Setleri

Sergiler

Gösteriler

Ücretsiz ve
Ucuz
Materyaller

Basılı Materyaller
Genel olarak basılı materyaller, ders kitapları, el kitapları, çalışma
kılavuzları, çalışma kitapları, romanlar ve broşürlerden oluşur. Ders
kitapları uzun süredir sınıftaki öğretimin temelini oluşturmaktadır. Sınıftaki öğretimin temelini oluşturan ders kitapları bu çalışmada ayrı bir
bölüm olarak ele alınmıştır.
Genel anlamda basılı materyallerin birçok yararı vardır. Bu yararları şunlardır:





Temini kolaydır.
Taşınması kolaydır.
Uygun tasarlanmış olanların kullanımı kolaydır.
Üretimi ve satın alımı görece ucuzdur.

Genel anlamda basılı materyallerin bazı sınırlılıkları da vardır. Bu
sınırlılıklardan başlıcaları şunlardır:

Basılı materyaller,
ders kitapları, el
kitapları, çalışma
kılavuzları, çalışma kitapları,
romanlar ve
broşürlerden
oluşur.
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Okur yazarlık gerektirir.
Konuyla ilgili ön koşul bilgileri olmayanlara bilgi aktaramaz.
Ezberlemenin desteklenmesine neden olabilir.
Bazı metinlerin az bir yerde çok sayıda sözcük ve kavram
sunması öğrencilerde bilişsel yükün artmasına yol açar.
 Etkileşimsel olmayan çoğu basılı materyal kavrama olmadan
pasif şekilde kullanılır.
 Bazı materyaller programı desteklemek yerine programı dikte
eder.
 Gelişigüzel materyal seçimi amaçlara yeterince ulaştırmayabilir.

El Kitapları

Çalışma
Kılavuzları

Basılı
Materyaller

Ders
Kitapları

Broşürler

Çalışma
Kitapları

Romanlar

Gösterim Yüzeyleri
Fotoğraf, çizim,
çizelge, grafik ya
da karikatür gibi
resimlerden
yararlanılacaksa
gösterim yüzeylerinin kullanılması
gerekir.

Fotoğraf, çizim, çizelge, grafik ya da karikatür gibi resimlerden
yararlanılacaksa gösterim yüzeylerinin kullanılması gerekir. Bu tür
resimler, sınıfta çeşitli yollarla da gösterilebilir. Bunlar; yazılarak, çizilerek ya da elde tutularak gösterilebilir ya da tahtaya asılabilir. Tahta,
çok amaçlı tahta, elektronik beyaz tahta, askılı tahta, bülten tahtası,
pazen tahta, manyetik tahta ve dosya tahta sınıfta yazıların yazılabileceği, çizimlerin ve resimlerin yapılabileceği ya da asılabileceği yüzeylerdir. Görsellerin yanısıra gerçek nesneler ve modeller gibi çeşitli materyallerin de yer aldığı bir gösterim biçimi olan sergiler de oldukça yaygındır. Görsellerin nasıl gösterileceği çeşitli etmenlere bağlıdır. Bu
etmenler; hedef kitlenin yapısı, görsellerin yapısı, öğretim ortamı, ders
hedefleri ve gösterim yerlerinin uygunluğudur.
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Tahtalar

Kumaş
Kaplı Tahta

Manyetik
Tahta

Çok Amaçlı
Tahtalar Elektronik
Tahta

Gösterim
Yüzeyleri

Bülten
Tahtası

Etkileşimli
Tahta

Dosya
Tahta

Tahtalar: Sınıfta gösterimde kullanılan en
yaygın yüzey tahtadır. Tüm okullarda tahta bulunmaktadır. Temini diğer öğretim teknolojilerine göre
oldukça kolaydır. Temini kolay olmasına karşın
kullanımı her zaman kolay değildir. Tahtalar genelde; siyah beyaz ya da yeşil renklerde olabilmektedir.
Değişik boyutlarda olabilen tahtaların genelde
ön yüzeyi özel lamina levha ile kaplanmış, arka
yüzeyine ise sert ağaç kaplama yapıştırılmıştır.
Bunların hareketli ya da sabit olanları vardır. Tahtaların kullanılmasında
bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bu hususlar şunlardır:







Nasıl kullanılacağı önceden planlanmalıdır.
Yazı ve çizimler temiz ve anlaşılır olmalıdır.
Yazı ve çizimler her öğrencinin görebileceği yerde olmalıdır.
Yazarken ve çizerken konuşulmamalıdır.
Çok yazı ve çizimle doldurulmamalıdır.
Yazılan ve çizilenlerin önemli kısımları renkli tebeşir/kalem
kullanılarak dikkat çekmelidir.

Planlı ve düzenli kullanılmazsa tahtadan beklenen verim alınamayabilir. Tahta daha çok sözel iletişimi desteklemek için kullanılır. Ancak, görsel sunumlarda da kullanılarak konuların gösterilerek sunulmasına yardımcı olur.

Örneğin; şekiller ve grafikler tahtaya çizilebilir.
Tahtaların birçok yararı vardır. Yararlarından başlıcaları şunlardır:
 Konunun ana hatlarını sunmada, sözcük ya da kavramları sunmada, bir süreç ya da yöntemin basamaklarını sıralamada grup
projelerinin planlanmasında, önerileri sıralamada, soruları ve
yanıtları yazmada, ödevleri yazmada, çeşitli somut ya da soyut
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görsel sembolleri iletişim ve öğretim aracı olarak sunmada kullanılır.
 Ucuz bir öğretim aracıdır.
Tahtaların bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar ise şunlardır:
 Etkili bir şekilde kullanımı her zaman kolay değildir.
 Yazı ve çizim için kullanılan tebeşir ya da kalemler sağlığa zarar verebilir.
 Tahtadaki resimleri ya da çizimleri her öğrenci rahat göremeyebilir.
Çok Amaçlı Tahtalar: Bazı sınıflarda çok amaçlı tahta bulunabilir. Adından da anlaşılacağı gibi bunlar birden fazla amaç için kullanılır.
Bunların yumuşak, beyaz plastik yüzeyi, özel bir silgi gerektirir. Bu tür
tahtalara zarar verebilecek kalemler kullanılmamalıdır.
Beyaz yüzey ayrıca film, slayt, tepegöz saydamı yansıtılmasına
olanak verir. Şekil, harf gibi ince plastikten kesilen materyaller yüzeye
yapıştırılabilir. Bunlardan bazılarının arka kısmı çelik olduğundan manyetik pano olarak da kullanılabilir.
Çeşitli kullanımlarının yanı sıra bu çok amaçlı tahtalar renkli çizgilerle gösterim yapma olanağı da verir. Çok amaçlı tahtalarda ve beyaz
tahtalarda kullanılan kalemlerin değişik renklerde olanları vardır. Bu
kalemler toz çıkarmaz. Yazıları silinebilir ve bu kalemler özel bakım
gerektirir. Bunlar kolayca kuruyabilmektedir. Kalemlerin kurumasını
önlemek için kullanıldıktan sonra kapakları kapatılmalıdır. Kalem kurumuşsa ve boyası bitmemişse kapağı kapatılıp bir süre ters bırakılmalıdır. Eğer kalem kurumuşsa ve boyası bitmişse arka kapağı çıkarılıp
boya eklenmelidir. Bu tür kalemler için boyalar tüpler halinde piyasada bulunmaktadır.
Çok amaçlı tahtalar bilgisayarlı ortamlarda tercih edilir. Çünkü tebeşir tozu bilgisayar ve disklere
zarar verir. Çok amaçlı tahta, uygun bakım yapılırsa
yıllarca kullanılabilir. Tahta her kullanımdan sonra
silinmelidir. Yazılar ya da çizimler tahtada bir gün
boyunca kalmamalıdır. Yazılar ne kadar uzun süre
kalırsa silinmesi o kadar güç olur.
Genel temizlik için tahta, temiz ve kuru bez ya da silgi ile silinir.
Daha ileri boyutta temizlik gerekliyse sprey temizleyiciler kullanılmalıdır.
Elektronik Tahta: Çok amaçlı tahtanın biraz daha gelişmişi olan
elektronik tahta, kopya tahtası olarak da adlandırılabilmektedir. Bu
tahtalar beyaz cam yüzeyli olup, üzerinde yalnızca yakındaki kişilerin
görebileceği kadar incelikte kareli çizgiler bulunmaktadır. İnce kareli
çizgiler öğretmene düzgün yazma ve çizme olanağı verir1. Elektronik

Çok amaçlı
tahtanın biraz
daha gelişmişi
olan elektronik
tahta, kopya
tahtası olarak da
adlandırılabilmektedir.

Elektronik tahtanın hem yazı
tahtası, hem de
yazı tahtasının
fotokopi makinesi
işlevi vardır.
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tahtaya yazılanlar ve çizilenler kağıt kopyalar haline getirilebilir. Elektronik beyaz tahta , küçük bir çok amaçlı tahtaya benzer ancak, ileri geri
hareketli, çoklu ekranları vardır. Bu tahtada içerik önceden hazırlanabilir. Yeni bilgiler gerektiğinde tahtaya eklenebilir.
Elektronik tahtanın hem yazı tahtası, hem de yazı tahtasının fotokopi makinesi işlevi vardır. Bu tahtaların yüzeyinde bulunan yazılar ve
çizimler 10 saniyede siyah beyaz kopya edilebilir. İstenen sayıda kopya
çoğaltılması olanaklıdır.
Kopyalamayla tahtaya yazılanlar silinir ve zaman kaybetmeden
öğretime devam edilir. Öğretmen kendine ve öğrencilere kopya hazırlar.
Sunulan bilgilere ilişkin herkes aynı kopyalar alacağından notlarda
eksiklik ya da hata olmaz.
Elektronik tahta özellikle beyin fırtınası uygularken ve grup tartışmalarını özetlemede yararlıdır. Bu tahta derse gelemeyen öğrenciler
için büyük kolaylık sağlar.
Elektronik beyaz tahtalar, yüksek maliyeti nedeniyle okullarda
yaygın şekilde kullanılmamaktadır.
Elektronik tahtaların başlıca yararlarının ve sınırlılıklarının neler olduğunu maddeler halinde belirleyiniz.
Etkileşimli Tahta: Gösterim yüzeylerinin en
gelişmişi etkileşimli tahtadır. Bu tahta, yüz yüze ve
uzaktan eğitim, seminer ve toplantı olanağı sağlamaktadır. Gelişmiş birçok ülkedeki eğitim kurumlarında son yıllarda hızla yayılan etkileşimli tahta en
gelişmiş gösterim yüzeyidir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır. Birçok bilgisayar ve yazılım ile uyumlu
çalışan etkileşimli tahtanın kurulumunu yapabilmek
ve kullanıcısı olabilmek için bilgisayar okur yazarlığının yanı sıra birkaç saatlik eğitim almak gerekir. Bu tahtalarda, diğer tahtalar için kullanılan silinebilir kalemler kullanılmaktadır.
Etkileşimli tahta LCD projeksiyon cihazları (yansıtıcılar) ile birlikte kullanılabilmektedir. Yansıtıcı kullanıldığında bilgisayar ekranı, yazı
tahtası üzerinde bir dokunmatik ekrana dönüşmektedir. Yansıtıcı ile
bilgisayardan alınan görüntü, tahta üzerine yansıtıldıktan sonra bilgisayarın tüm kontrolü tahta başında ders anlatanda bulunmaktadır. Etkileşimli tahta ve yansıtıcı ikilisi her türlü ortam için yazı tahtasını mükemmel bir iletişim aracına dönüştürebilmektedir.
Etkileşimli tahta geleneksel anlamda tüm seminerlerde ve eğitimlerde olduğu gibi bir yandan eğitmen ya da konuşmacı dinlenirken, diğer yandan not
tutmayı gerektirmemektedir. Tahtaya yazılan ve
çizilen her bilgi; bilgisayarda dosya halinde saklana-
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bilir, aynı zamanda dinleyicilerin bilgisayar ekranlarında da olduğu gibi
izlenebilmekte, elektronik posta yoluyla gönderilebilir ve istenirse kağıt
üzerine çıktısı alınarak dinleyicilere dağıtılabilmektedir.
Etkileşimli tahta yansıtıcı ile birlikte kullanıldığında, dosya tahta
işlevi de görebilmektedir. Tahtanın kendi programı da kullanılarak, her
sayfaya kağıt olmadan yazılabilmekte ve anında yeni sayfaya geçilebilmektedir. İstenilirse önceki sayfalar hemen çağırılabilmekte ve geriye
dönülebilmektedir.
Etkileşimli tahta; video konferans sistemine bağlandığında, tahtada yapılan bütün işlemler, konferans katılımcılarının ekranlarına ulaşır.
Tahtada ders anlatanın yazdıkları ve çizdikleri sisteme bağlı herkesin
bilgisayarında anında izlenebilir.
Etkileşimli tahtalar da günümüzde, ülkemizdeki eğitim uygulamalarında elektronik beyaz tahtalar gibi, yüksek maliyeti nedeniyle henüz
okullarda yaygın şekilde kullanılmamaktadır.
Dosya Tahta: Büyük boy bir bloknot gibi olan bu tahtaya döner
levha da denilmektedir. Büyük boy kağıtların dosya şeklinde ayaklı
portatif bir tahtaya tutturulmasıyla geliştirilmiş bir tahta türüdür2. Sayfalarda kısıtlı sayıda görsel/sözel ileti aktarılır ve daha çok küçük gruplara
yönelik sunu için kullanılır. Sunum yapılırken iletiler yazılır ya da önceden hazırlanır. Yazılar ya da resimler sunumdan önceki ve sonraki
evreleri hatırlatmada ipucu olarak kullanılabilir.
Dosya tahtalar, en yaygın olarak sunuyu desteklemede, anahtar resimlerin çiziminde ve sözcüklerin vurgulanmasında kullanılır. Bu tahta
elektrik kullanımı gerektirmez, her tür ışıklandırma koşulunda kullanılır
ve hareket ettirilebilir. Tahta gibi kullanıcı dostu bir araçtır. Ancak, iyi
kullanımı deneyim gerektirir.
Dosya tahta izleyicilere rahatlık verir. Grup
tartışması sürecinde bu özellikle yararlı bir araçtır.
Grup üyelerinin görüşleri yazılarak gruptaki herkesin bunları görmesi sağlanır. Sayfalarda yorumlar
ve düzeltmeler yapılabilir ve sonuçlar saklanabilir.
Tamamlanan sayfalar koparılıp ileride gönderme
yapmak üzere duvar ya da pencerelere asılabilir.
Bunlar, büyük gruplarda da kullanıma uygundur.
Her sayfa çıkarılıp kolaylıkla bir başka yüzeye
asılabilir.
Dosya tahtaların
kullanımında
dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde belirleyiniz.
Bülten Tahtası: Bu tahtalar; acil duyurular ve kısa haberler asılmak üzere hazırlanan panolardır. Bu tahtaların temel amacı

Bülten tahtaları;
süs, güdüleme ve
öğretim olmak
üzere başlıca üç
amaca hizmet
eder.
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budur. Ancak, bu tahtalar gösterim amacıyla da kullanılır. Genelde
mantardan yapılmış olan bu tahtaya zarar vermeden iğneler, raptiyeler
ve diğer araçlarla çeşitli materyaller asılır. Bülten tahtaları; süs, güdüleme ve öğretim olmak üzere başlıca üç amaca hizmet eder.
Dekoratif bülten tahtaları okullarda en yaygın gösterim yüzeylerindendir. İşlevi çevreye görsel zenginlik katmaktır.
Öğrenci çalışmalarının sergilenmesi, bu tahtaların güdüsel amaçlarla kullanımına bir örnektir. Sınıf yaşantısında bunların rolü büyüktür.
Bu, öğrencilerin başarıdan gurur duymasına ve başarılarının pekiştirilerek daha iyi çalışmalar yapmalarına katkı getirir.
Bülten tahtalarının üçüncü amacı, programın eğitim ya da öğretim
hedeflerini tamamlamaktır. Statik bilgisel ileti vermek yerine gösterimler, katılımı etkinleştirmek amacıyla tasarlanır. Bu gösterimlerde soru
sorulur, yanıt verilmesi istenir. Bir diğer öğrenci katılımı şekli ise gösterimin hazırlanmasında öğrencilerin de yer almasıdır.
Örneğin; hayvanlar konulu üniteye başlarken bir ilköğretim öğretmeni öğrencilerden sevdikleri hayvanların resimlerini getirmesini ister. Çocuklar
getirdikleri resimleri tahtaya asar.
Etkili bir bülten
tahtası hazırlamak
düşünmeyi ve
planlama yapmayı
gerektirir.

Etkili bir bülten tahtası hazırlamak düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir. Her öğretim etkinliğinde olduğu gibi burada da ders
programının hedefleri birinci sırada yer alır. Gösterim bir konu ya da
hedef üzerine olabilir. Gösterime ilgi çekmenin ve izleyicilerin gösterimle ilgili görüşlerini aktarmasının yollarından biri ilginç bir başlık
konmasıyla başlar. Başlıkta temel konu verilir. Bu soruyla ya da esprili
bir sözle yapılabilir.
Bülten tahtaları öğretmen tarafından hazırlanabildiği gibi öğrencilerle birlikte de hazırlanabilir. Ekili bir bülten tahtasının hazırlanmasında şu hususları dikkate almak gerekir.









Derslerin ya da dersin hedefleriyle ilgili olmalıdır.
İletiyi hızlı ve açıkça aktarmalıdır.
Renk ve düzenleme ilgi çekici olmalıdır.
Gösterimler tahtaya dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir.
İzleyiciyi sürece katmalıdır.
Harfler ve görseller sınıfın her yerinden görünebilir olmalıdır.
Yapısı sağlam ve materyalleri kolaylıkla taşıyabilir olmalıdır.
Temiz olmalıdır.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınmadan hazırlanan bülten tahtalarının
sakıncaları neler olabilir?
Bülten tahtalarının her zaman duvara asılmasına gerek yoktur. Taşınabilir tahtalar kullanılabilir. Çok fazla bülten
tahtasının olması ilgiyi azaltır.
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Kumaş Kaplı Tahta: Bu tahtalar, pazen ya da çuha gibi kumaştan
kaplanmış panolardır. Öğretmenler, öğrencilerin hikaye, şiir ve diğer
okuma materyallerini sergilemek için kumaş kaplı tahtayı kullanır.
Örneğin; bir hikayedeki karakterleri ve sahneleri gösteren görseller kumaş
kaplı tahtada sergilenebilir.
Kumaş kaplı tahta ve materyalleri öğrencileri yaratıcılığa özendirebilir. Özellikle utangaç çocuklar için kumaş kaplı tahta oldukça yararlıdır. Bu durumdaki çocuklar kumaş kaplı tahtaya asılan materyaller
aracılığıyla konuşmaya özendirilebilir.
Kullanım sonrası kumaş kaplı tahta ve materyallerinin saklanmasına özen gösterilmelidir. Uygun saklanırsa, bunlar temiz kalır ve
aşınmaları önlenir. Mümkünse bu materyaller düz yüzeyde saklanmalıdır.
Bülten tahtaları ile kumaş kaplı tahtaların benzer ve farklı yönlerinin
neler olduğunu maddeler halinde belirleyiniz.
Manyetik Tahta: Manyetik tahtalar, kumaş kaplı
tahtalarla aynı amaçlar için kullanılan panolardır. Görsellerin arkasına mıknatıs parçası takılır ve panonun metal
yüzeyine yerleştirilir. Mıknatıs bir buzdolabı tamircisinden temin edilebileceği gibi piyasadan da temin edilebilir.
Mıknatısın tutacağı herhangi bir metal yüzey manyetik tahta olarak kullanılabilir.
Örneğin; arkaları demir, çelik, emaye ve teneke gibi olan bazı tahtalar manyetik tahta olarak da kullanılır.
Öğretmenler de bu tür metallerden manyetik tahta yapabilir. Yüzeyin kaplanmasında istenilen renkte kağıtlar kullanılabilir. Boyasız yüzeyler parlamaya ve ilginin dağılmasına neden olabilir.
Manyetik tahtanın başlıca yararı, kumaş kaplı tahtalara göre görsellerin kullanımını kolaylaştırması ve hızlandırmasıdır.
Örneğin; beden eğitimi öğretmenleri oyuncu pozisyonunu göstermede bunları kullanır.
Ayrıca manyetik tahtaların yapışma özelliği daha yüksektir. Bu
tahtalarda gösterilen görseller kolayca düşmez. Yalnızca dokunulduğunda hareket eder.
Manyetik tahtaların sınırlılıklarını maddeler halinde belirleyiniz.

Askılı Tahta:. Bu tahta, özellikle ağır nesnelerin kullanımında, üç
boyutlu materyallerin ve görsellerin sunumunda yararlıdır.
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Bu tahtalarda çeşitli askılar vardır. Tahtaya özel metal tutucular
eklenerek kitap, kağıt ve diğer nesneler tutturulabilir. Alt yapı efekti
oluşturmak için tahta bez ya da renkli kağıtla kaplanabilir.
Resimler
Resim, soyut görüşleri daha gerçekçi bir biçimde aktarır. Bunlar
öğretimin, Dale’in Yaşantı Konisindeki sözel semboller düzeyinden
daha somut düzeye çıkmasını sağlar.
Resimlerin kullanımı kolaydır. Çünkü, bunların kullanımında donanıma gerek yoktur. Bunlar görece ucuz materyallerdir. Bunların çoğu,
çok az bir ücretle ya da ücretsiz alınabilir. Resimler; her derste ve her
eğitim düzeyinde kullanılabilir. Bunlar; hikaye anlatma, yazma ya da
şiirde de kullanılabilir.
Resimler, ölçme ve değerlendirmede kullanılabilir. İnsanların, yerlerin ve nesnelerin tanıtılmasını gerektiren hedeflerin gerçekleştirilmesinde resimlerden yararlanılmalıdır.
Resimlerden bazıları grup kullanımı için çok küçüktür. Resimlerin
büyütülmesi olanaklıdır. Opak yansıtıcı ya da kamerayla bunlar büyütülebilir.
Resimlerden bazıları özel ilgi ister. Resimler sembolik olduğundan
izleyiciler bunları yanlış yorumlayabilir. Yapılan araştırmalarda gazete
okuyucularında verilmek istenenin zıttı sonuçlara varıldığı bulunmuştur.
Psikologlar, insanların çelişik sözel iletilere ya da resimlere kendi umutlarını ve korkularını yansıttığını belirtmektedir.
Düz resimler, çizimler, şemalar, grafikler, posterler ve karikatürler
sınıf ortamında yaygın olarak kullanılabilir.
Düz Resimler: Düz resimler; insanları, yerleri, nesneleri gösteren
fotoğraf benzeri resimlerdir. Bunlar öğretimde en sık kullanılan türlerdendir.
Örneğin; posta kartları ve kitaplardan alınan resimler düz resimlerdendir.
Düz resimler; kitaplarda, dergilerde, gazetelerde,
katologlarda, takvimlerde bulunur. Ayrıca, büyük resimler
satın alınabilir ya da herhangi bir yerden temin edilebilir.
Düz resimler iki boyutludur. Nesnenin değişik açılarından ya da konumlarından çekilen fotoğraflarla üçüncü
boyut eklenebilir. Ayrıca, bir dizi düz resimle de hareket
gösterilebilir3.
Fotoğraflar öğretim ortamında değişik biçimlerde kullanılabilir. Bunlar; özellikle üretim sürecinin açıklanmasında kolaylık
sağlar. Fotoğraflar sosyal bilgilerde de oldukça yararlıdır.
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Örneğin; Coğrafya ders kitaplarında yer kısıtlaması nedeniyle yer verilemeyen, insanlar ile çevre arasındaki ilişkilerin gösterilmesinde düz resimler
yardımcı olabilir.
Öğretmen ya da öğrenci tarafından çekilen ya da temin edilen fotoğraflar belli konuların gösterilmesinde ve öğrenilmesinde de kullanılır.
Örneğin; yerel mimariye ilişkin fotoğraflar mimari tarzlar konulu ünitenin
işlenmesinde kullanılabilir. Alan gezilerinde çekilen fotoğraflar sınıfta yapılan gözlem etkinliklerinde değerlendirilir.
Ders kitabındaki resimler sunulan bilgilerin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilmek içindir. Kuşkusuz resimlerin niteliği ve niceliği ders
kitabı seçiminde önemli etmenlerdendir. Gazete ve dergilerden alınan
resimler de benzer şekilde kullanılabilir.
Öğrenciler ders kitabındaki resimlerin süs olmadığını ve destek
materyal olarak kullanılması gerektiğini anlamalıdır. Öğrencilerin bu
resimlere ilgi göstermeleri özendirilmelidir.
Düz resimlerin sınırlılıklarını maddeler halinde belirleyiniz.
Çizimler: Çizimler; kişileri, yerleri, nesneleri ve kavramları göstermede kullanılır. Genel olarak çizimler taslaklara oranla daha fazla
ayrıntı içerir. Çizimler ilişkilerin gösterilmesini ya da süreçlerin açıklanmasına da yardımcı olur.
Çizimler, ders kitaplarında ve diğer ders materyallerinde bulunur.
Bunlar, öğretimin tüm evrelerinde
kullanılabilir. Çizimler, daha az
ayrıntılı ve daha fazla öğretimsel
değeri olduğundan her yaştan öğrenci tarafından kolaylıkla anlaşılabilir.

Konferans Masası Yerleşim Biçimi

Öğretmen tarafından yapılan
çizimler öğrenmeyi destekler. Çizimler, ünitenin belli boyutlarıyla
uyuşması için tahtaya çizilebilir.

Şemalar: Şemalar; kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkilerin görsel olarak gösterimidir. Bunlar çoğunlukla ders kitaplarında tablo
ve akış şeması olarak yer alır. Ayrıca şemalar, gruplara gösterilmek
üzere duvara asılabilir.
Şemada açık ve iyi tanımlanmış öğretimsel amaç olmalıdır. Genellikle şema tek bir temel kavramı ifade etmelidir. Öğretmen şemaları
kendisi yapıyorsa, bunlarda en az görsel ya da sözel bilgilerin yer almasına dikkat etmelidir. Sunulacak bilgi fazlaysa birtek karmaşık tablo
yerine birkaç basit tablo yapılmalıdır. Kısacası şemalar basit olmalıdır.

Yansıtıcısız Öğretim Teknolojiyi ve Materyalleri

İyi tasarlanan bir şema görsel kanalla ileti aktarmalıdır. Sözel materyal
görsel materyale destek olmalıdır, bunun tersi olmamalıdır.

Çizimler ile şemaların ortak ve farklı yönlerini belirleyiniz.
Grafikler: Grafikler, sayısal verilere ilişkin görsel sunum sağlar.
Bunlar ayrıca, üniteler arasındaki ilişkileri ve verilerdeki eğilimleri
gösterir. Birçok tablo grafiğe çevrilebilir.
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Veriler grafikte daha kolay yorumlanabilir. Ayrıca, grafikler tablolara oranla çok daha ilgi çekicidir. Birçok grafik türü vardır. Bunlardan
başlıcaları; çizgi, sütun, alan ve daire grafikleridir. Seçilecek grafik türü
sunulacak bilgilerin karmaşıklığına ve alıcıların grafik yorumlama becerilerine dayanır. Bilgisayar yazılımlarıyla kolayca şema, grafik ve diğer
görseller üretilebilmektedir.
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Microsoft Word ve Excel gibi programların çoğunda şema ve grafik seçeneği vardır. Bu programlar sayısal verilerden grafik oluşturulmasında kullanımı kolay araçlardır. Çizim programları; plan, tasarım ve
çizim için kullanılabilir. Çoğu bilgisayar grafik programlarında yüzlerce
görüntü vardır. Bunlar görsellerin ilgi çekici bir şekilde sunulmasına
katkı sağlar.
Posterler: Posterlerde resim, çizgi, renk ve sözcükten oluşan sözel
birleşimler yer alır. Bunların amacı iletiyi aktaracak kadar sürede izleyicinin dikkatini çekmektir. Etkili olması için posterlerin renkli ve dinamik olması gerekir. Bunlar ilgi çekmeli ve iletiyi hızla aktarmalıdır.
Poster kullanımındaki olumsuzluklardan biri uzun dönemli kullanılamamalarıdır.
Posterler birçok öğrenme durumunda etkili şekilde
kullanılabilir. Bunlar yeni konuya ya da okuldaki bir olaya
ilgi çekmede kullanılır. Bunlar, güdülemek için kullanılabilir. Sanayi eğitimi derslerinde, fen laboratuarlarında ve
diğer durumlarda posterler yoluyla tehlikelere karşı uyarılar yapabilir. Posterler ayrıca sigara içmeyi önlemek gibi
sağlıklı yaşam uygulamalarını özendirmede de kullanılabilir. Sınıf projelerinin parçası olarak çeşitli özel günler ve
haftalarda öğrencilerin poster hazırlaması etkili öğrenme
yoludur.
Şirketlerden, hava yollarından, seyahat acentalarından ve devlet
dairelerinden posterler temin edilebilir. Renkli kalemlerle ve bilgisayar
çıktılarıyla poster hazırlanabilir.
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Posterlerin sınırlılıklarını maddeler halinde belirleyiniz.
Çizgi Resimler: Karikatüre çizgi resim de denilebilmektedir.
Bunlar; gazeteler, dergiler, ders kitapları gibi basılı materyallerde de
kullanılabilir.
Çizgi resimler, çocukların ve yetişkinlerin ilgisini çeker ve kolaylıkla okunur. Çizgi resimlerde gülmecenin yanı sıra bilgiler de yer almalıdır. Öğretmen bunları öğretimde pekiştirme amacıyla kullanmalıdır.
Ancak, bunların yorumlanması izleyicinin deneyimine bağlıdır4. Öğretim amacıyla kullanılacak karikatürlerin, çocukların yaşantı ve entelektüel düzeyine uygun olması gerekir.
Resimlerin Korunması: Sınıfta resim kullanımının olumsuz yönlerinden biri, bunların öğrenciler
arasında dolaşırken zarar görmesidir. Sık kullanılan
resimler yıpranabilir. Bunların korunmasında montaj
ve lamine etme en etkili tekniklerdir ve bunlar resimlerin öğretimsel etkisine katkıda bulunur.
Resimlerin kağıtlara monte edilmesi sağlamlık
yaratır. Montaj materyalinin rengi ilgiyi resimden
uzaklaştıracak nitelikte olmamalıdır. Parlak ya da
birincil renkler yerine pastel ya da doğal tonların kullanılması daha
uygundur. Resimde de ikincil renklerin kullanılması uyumu artırır.
Montaj göze güzel görünmelidir.
Örneğin; sınır ile büyüklük eşit olmalı, alt sınır üstten daha geniş olmalıdır.
Çeşitli yapıştırıcılar montaj için kullanılabilir. Uygun kullanıldığında bütün yapıştırıcılar etkilidir. Ancak, bazı beyaz yapıştırıcılar kuruduğunda eğer resim kağıdı ince ise resimde kırışıklık yaratabilir. Sıvı
yapıştırıcı kullanılırsa kenarlardan sızabilir. Böyle durumlarda kenarlardan sızan sıvı yapıştırıcı kuru bir bezle silinmelidir.
Sıvı yapıştırıcı yerine katı yapıştırıcılar kullanılabilir. Bunlar materyalin kenarlarından sızma yapmaz. Ayrıca, bunların fotoğraflara ve
renklere zarar verme olasılığı daha azdır.
Plastik tutkal ile de montaj yapılabilmektedir. Plastik tutkal sık
kullanılan yapıştırıcılardan biridir. Bu tür tutkallar kağıt ürünlerde kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer sıvı yapıştırıcılara göre kullanımı
daha kolay ve ucuzdur. Ancak, iki olumsuz yönü vardır. Uzun süre
kapağı açık kalırsa yapıştırıcı kurur. Tiner kullanılarak akıcılığı sağlanır.
İkinci olumsuzlukta zamanla bu yapıştırıcının kalitesinin azalmasıdır.
Kuru havaya maruz kalması yapışkanlığını azaltır. Bu tür yapıştırıcıların
fotoğraflara ve renklere zararı olur.
Kuru yapıştırma yöntemiyle de montaj yapılabilmektedir. Kuru
yapıştırmada ısıya duyarlı kağıt kullanılır. Kuru yapıştırma resmin arka-
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sına eklenir. Kuru yapıştırma presi ile yapışkanlık etkin hale gelir. Süreç
hızlı ve temizdir ve yüksek nitelikte montaj sağlar.
Bu yöntem olumsuz yönü ise pahalı olmasıdır. Ancak sıradan bir
ütüyle kuru yapıştırma presi olmadan da işlem yapılabilir.
Resimlerin korunmasında kullanılan diğer bir yöntemde lamine
etmedir. Laminasyonda resimler, plastik ya da plastiğe benzer yüzeyle
kaplanır ve böylece yırtılmaları önlenir. Laminasyon resimleri korur.
Laminasyon ayrıca, resimlere öğretim amaçlarına göre yazı yazılmasını
sağlar. Daha sonra yazı silgi ya da kuru bezle silinebilir.
Örneğin; matematik öğretmeni bir pizza ya da elmanın lamineyle kaplanan
resmin üzerine, yüzde kavramını öğretmeye yardımcı olması için yüzde sayıları yazabilir. Ders tamamladıktan sonra bunlar silinir ve materyal daha
sonraki öğretimde de kullanılabilir.
Çoğu öğretim materyali sağlamlığı artırmak ve öğretmenle öğrencilerin görsel materyallerin üzerine yazı yazmasını sağlamak için lamine
ile kaplanabilir.
Arkası yapışkan plastik sayfalar lamine kaplama için
kullanılabilir. Resmin, kenarları aşan kısımları kesilebilir ya
da korumayı artırmak için geri katlanabilir.
Laminasyon kuru yapıştırma presiyle yapılabilir. Bunun için laminasyon makinesi de kullanılabilir. Bu makinelerde lamine film kullanır ve aynı anda görsel materyalin iki tarafını
kaplar. Görseller makineye konularak işlem yapılır.
Öğretim materyali olarak resimlerin dışında günlük yaşamda kullandığımız lamine edilebilecek materyaller neler olabilir?
Resimlerin Dosyalanması ve Saklanması: Dosyalama ve saklama, resimlerin sayısına ve kullanım amaçlarına bağlıdır. En basit dosyalama sisteminde resimler, öğretim ünitelerine göre gruplanır.
Örneğin; ilköğretim sınıf öğretmeni bunları derslere göre sınıflandırır ve
konularına göre sıralar. Bazı öğretmenler de, ders kitabı bölümlerine, işlenen konulara ya da hedeflere göre dosyalama sistemi oluşturabilir.
Dosyalanmadığı zaman resimlerin temiz bir yerde saklanması gerekir. Bunlar çekmeceler olabileceği gibi, basit kartonlar da olabilir.
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Gerçek Nesneler
Gerçek nesneler; para, araç, bitki, hayvan gibi kolay ulaşılan materyallerden bazılarıdır.
Örneğin; Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait para ya da Biyoloji dersinde
kullanılan kurbağalar, gerçek nesnelerden bazılarıdır.
Somut olduğundan gerçek nesneler; Dale’in yaşantı konisinin tabanına yakın bir yere aittir. Bu nedenle gerçek nesneler, günlük yaşamlarında doğrudan yaşantının az olduğu konuyu öğrenenler
için özellikle uygundur. Yaşantılarında anlamı ve ilişkisi
olan şemalar oluşturması için öğrencilerin somut yaşantı
örneklerine gereksinimi vardır ve sınıfa gerçek nesnelerin
getirilmesi bu sürece yardımcı olabilir.
Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir ya da öğretimi daha etkili hale getirebilmek için değiştirilebilir.
Örneğin; makinelerin içindeki işlemeyi yakından gözlemeyi sağlayan araçlarla
makinenin bir tarafının kesilmesi ya da bitkilerden parçaların kesilmesi ve
kurutularak saklanması bazı değişikliklerdendir.
Bilgi sunma, sorular sorma, ilk kaynaktan öğrenme yaşantısı sunmanın yanı sıra gerçek nesneler, öğretimin değerlendirme aşamasında
da önemli rol oynar5.
Örneğin; gerçek nesneler öğretmen tarafından merkezi bir yerden gösterilir.
Öğrenciler bunları belirler, sınıflar, işlevlerini tanımlar, kullanımlarını açıklar
ya da karşılaştırır.
Bu tür ölçme ortamı çalışma konusunun gerçek dünyaya uygulanmasını, öğretimin transferini sağlar ve sözel öğrenme düzeyi üzerine
geçilmesine yardımcı olur.
Gerçek nesnelerin öğrenme ve öğretmede bir çok yararı yardır. Bu
yararların başlıcaları şunlardır:
 Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olduğundan somut,
izli ve daha kalıcı öğrenme sağlar.
 Öğrenilenleri genelleme olanağı sağlar.
 Her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesini sağlar.
 Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir.
 Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesinde somut alıştırma
yapma olanağı sağlar.
Gerçek nesnelerin bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar ise
şunlardır:
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 Derslerin zaman ve kapsam yönünden, planlanmasını ve yürütülmesini güçleştirir.
 Öğrencilerin aynı öğretim düzeyinde tutulmasını güçleştirir.
 Her ders için bu çeşit yaşantıları
oluşturacak gerçek nesne sağlanmaya çalışılması, zaman, çaba ve
bazen de yüksek miktarda para
harcamayı gerektirir6.

Böbrek Kesiti Modeli

Modeller
Modeller gerçek bir nesnenin üç boyutlu gösterimidir. Bunlar; gerçek eşyaların
aynı hammaddesinden ya da bir başka
hammaddeden yapılmış örnekleridir. Modeller bazen gerçek olmayan, ancak insanlar
tarafından tasarlanan cisim, yapı ya da
düşünceleri temsil edebilir. Eş deyişle tümüyle imgesel ve kuramsal olabilir.

İnsan vücudu, boşaltım sistemi
incelenirken kullanılır. Yumuşak
plastikten kesit olarak üretilmiştir.
Kesit uygun renklerle boyanarak
ayrıntılı bilgiler işlenmiştir. Kesitle
birlikte bilgi yaprağı da verilmektedir.

Örneğin; atom ve molekül modelleri, yapılması tasarlanan yapıların maketleri, uzay cisimlerini temsil eden küreler ve modeller ile Dale’in yaşantı
konisi gibi kuramsal modeller bu gruptandır7.
Model temsil ettiği nesneden büyük ya da küçük olabilir. Ayrıntılı
ya da basit olabilir. Modeller, gerçek nesnelerin sağlayamayacağı öğrenme yaşantıları da sağlayabilir.
Örneğin; modelde önemli ayrıntılar renkle vurgulanabilir.
Sınıfta kullanılmak üzere modeller satın ya da ödünç alınabilir.
Çok çeşitli model setleri öğretmen ve öğrenciler tarafından birleştirilir. Bu işlem öğretim olabilir. Model setlerinin sınıfta yapımı her
yaştan çocuğun ilgisini çeker ve onları araştırmaya özendirir. Birleştirme etkinlikleri bilişsel ve psikomotor davranışların gelişmesine yardımcı olur.
Karmaşık araç ya da süreçlerin basitleştirilmiş şekilleri olan modeller, mesleki ve teknik eğitimde yaygın olarak kullanılır. Modeller,
temel öğeleri açıklayıp ilgiyi azaltan ayrıntıları ortadan kaldırdığı için
karmaşık yapıyı açıklar. Bunlar, bazen gerçek bir aracın temel işlemlerini göstermek üzere çalışma modelleri olarak tasarlanır. Bu durumda
bireyler ya da küçük gruplar anlayıncaya kadar model ile çalışır.
Örneğin; bir mikrobilgisayar modelinin iç parçaları dışarı çıkarılır ve
bölümlerin adları üzerine yazılır. En karmaşık model olan simülatör

Yansıtıcısız Öğretim Teknolojiyi ve Materyalleri

öğrencilerin risk almadan gerçek yaşam sürecinin önemli noktalarını
görmesini sağlar8.
Modellerin birçok yararı vardır. Bu
yararlarından başlıcaları şunlardır:

Trafik Eğitimi Araçları Seti
Ahşap bir kutuya yerleştirilen sette bulunan araçlar
şunlardır:
1: TRAFİK EĞİTİM PİSTİ ŞEMASI: 70x100 cm
boyutlarında bir bez üzerine ipek baskı yöntemiyle
renkli olarak basılmıştır.
2:TRAFİK İŞARET LEVHALARI: 12 Çeşit ve toplam
25 adet parçadan oluşmuştur.
3:TRAFİK IŞIKLARI:İki yönlü olarak yapılmış olup
sette iki adettir.
4:TAŞIT ARAÇLARI: Sette 10 adet taşıt aracı modeli
bulunmaktadır.
5:ÇOCUK MODELİ:Sette 5adet bulunur.
6::ANNELİ ÇOCUK MODELİ: Sette beş adet bulunur.
7:TRAFİK POLİSİ MODELİ:Takımda 4 adet bulunur.
8:EV MODELİ:Takımda 11 adet bulunur.
9:CAMİ MODELİ:Takımda 1 adet bulunur.

 Karmaşık yapıları kolay ve anlaşılır
hale getirir.
 Duyu organlarının algı sınırını aşan
büyüklük ya da küçüklükte olan araç
ve cisimlerin algılanabilmesini
sağlar.
 Yanına yaklaşılamayan ya da zaman
ve uzaklık yönünden ulaşılamayan
araç, cisim, olgu ve olayların
incelenebilmesini sağlar.
 Gerçek olmayan soyut düşünce,
tasarı ve kavramların açıklanmasına
yardım eder.
Modellerin bazı sınırlılıkları da vardır.
Bu sınırlılıklar ise şunlardır:
 Yanlış büyüklük, renk, yapı ve yapı
maddesi kavramı verebilir.
 Bazı modeller pahalı bakım maliyeti
gerektirebilir.
 Bazı modeller dayanıksız olabilir9.
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Gerçek nesneler ile modellerin ortak ve farklı yönlerini maddeler halinde belirleyiniz.
Çoklu Ortam Setleri
Bir çoklu ortam seti, birden fazla araç içeren ve bir konu etrafında
organize edilen öğretim/öğrenme materyallerinin koleksiyonudur. Setlerde film, slayt, ses kaseti, video
kaseti, düz resimler, tepegöz saydamları, haritalar,
çalışma kağıtları, grafikler, broşürler, gerçek nesneler
ve modeller yer alabilir.
Bazı setler öğretmenin sınıfta yapacağı sunularda
kullanım için tasarlanır. Bazıları da öğrencilerin ya da
küçük grupların kullanımı için tasarlanır.
Çeşitli dersler için çoklu ortam setleri vardır. Bunlar da video kasetleri, ses kasetleri, yer oyunları, duvar
oyunları, posterler, renkli fotoğraflar, etkinlik kartları,
duvar kartları vb. bulunur. Hedefler belirtilir ve setteki
materyallerin kullanımı için öğretim stratejileri önerilerek hedeflere ulaşılmasında destek olunur.
Çeşitli konularda diğer çoklu ortam setleri piyasadan bulunabilir. Bunların bazılarında saydamlar, fen
deneyleri için laboratuar materyalleri ve kuklalar yer
alabilir.

Molekül Modelleri Seti
Yedi farklı renkte 80 adet
plastik atom modeli ile 30 adet
bağlayıcı yaydan oluşmuştur.
Çeşitli molekül yapılarını
göstermek
için
kullanılır.
Saydam plastik kutu içindedir.

Çoklu ortam setleri keşfedilerek öğrenme ve öğrenilmesi tercih edilen konular için daha uygundur. Öğrencilerin araştırmasını ve sonuçlara ulaşmasını yönlendirmek üzere sorular sorulabilir. Bu yaklaşım için fen konuları uygundur.
Örneğin; manyetizma konulu bir sette, çeşitli mıknatıslar ve metal nesneler
yer alabilir. Matematikte ölçme seti içinde ölçmeyle ilgili cetvel, pergel,
gönye gibi çeşitli araçlar yer alabilir.
Öğretmenler de bazı çoklu ortam setleri hazırlayabilmektedir.
Çoklu ortam setlerinin temel amacı, öğrencilere ilk kaynaktan öğrenme
şansı vermektir.
Çoklu ortam setlerinin birçok yararı vardır. Bu yararlarından
başlıcaları şunlardır:
 İlgi çekicidir.
 Küçük gruplara proje çalışmalarında ortaklaşa çalışma olanağı
sağlar.
 Paketlenebilir nitelikte olduğundan kolay taşınabilir.
Çoklu ortam setlerinin bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar ise
şunlardır:
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 Geleneksel teknoloji ve materyallere göre pahalıdır.
 Üretimi ve onarımı zaman alıcıdır.
 Kaybolan bölümler setlerin kullanılmasını önler.
Alan Gezileri
Bu tür geziler daha çok gerçek süreçlerin, insanların ve nesnelerin
çalışılması amacıyla sınıf dışında yapılır. Alan gezisi çoğunlukla öğrencilerin ilk elden deneyim gereksinimleri nedeniyle oluşur. Geziler öğrencilerin gözlem ve çalışma için sınıfa getirilemeyen konuları görmesine olanak sağlar.
Örneğin; bir ağacı gözlemek için birkaç dakika okul bahçesine çıkılması,
inşaatı görmek için sokakta yürünmesi ve tarihi yerlere gidilmesi alan gezileri
kapsamında yer alır.
Başlıca gezi alanları; hayvanat bahçeleri, müzeler, kamu binaları
ve parklardır. Dale’in yaşantı konisinde alan gezileri koninin ortasında
bulunur. Çünkü, deneyim gerçek olsa da öğrenciler deneyimi
yaşamaz, yalnızca konuları görür ve duyar.
Alan gezisinin yararlı olması için çalışma konusuyla doğrudan ilgili olması gerekir. Bu gezilerle ilgili gözlem etkinlikleri olmalıdır. Gözlem etkinlikleri, öğrenciler öğrenme yaşantısı
kazanmalarına yardımcı olur. Gözlem, alan gezisinin önemli
bir yönüdür. Gezinin amacı ek olgusal bilgiler edinmekse yapılacak değerlendirme daha biçimsel olacaktır. Amaç olumlu
tutum oluşturmaksa gözlemde tartışma, rol oynama ya da yaratıcı sanat projelerine yer verilir. Gözlem nasıl olursa olsun,
gezinin başarısını değerlendirmek amacıyla kullanılmalıdır. Öğretmen
ve öğrenciler içeriğin yanı sıra gelecekte yapılacak gezileri iyileştirme
konularını da ele almalıdır.
Alan gezilerinin öğrenme ve öğretme bakımında birçok yararı vardır. Bu yararlarından başlıcaları şunlardır:
 Öğrencilerin zengin ve anlamlı yaşantılar kazanmalarına yardım eder.
 Öğrencilerde dikkatle gözlem yapma becerisini geliştirir.
 Okul ile çevre arasındaki ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye
yardım eder.
 İyi hazırlanan bir gezi, uzun süre kalıcı yaşantılar sağlar.
 Grupla çalışmanın kural ve ilkelerinin öğrenilmesine yardım
eder10.
Alan gezilerinin bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar ise şunlardır:
 Genellikle fazla zaman alır.
 İyi planlanmadığında zaman, çaba ve para kaybına neden olur.
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 Gerekli önlemler alınmazsa istenmeyen davranışların ve kazaların ortaya çıkmasına neden olabilir.
 Öğretmenler için yorucu olabilir.
Alanınız ile ilgili öğrencilerle birlikte köyde, kasabada, ilçede ve ilde
gezi yapılabilecek yerlerin nereler olduğunu belirleyiniz.
Gösteriler
Gösteriler, bir düşünce bir olgu ya da olayın çeşitli duyu organlarını etkileyecek biçimde gösterilerek anlatılmasını sağlar. Gösteri tümüyle
gerçek koşullar altında ve gerçek nesneler kullanılarak yapılabildiği
gibi, modeller kullanılarak da yapılabilir.
Örneğin; ilköğretim basamağındaki Fen ve Teknoloji dersinde öğretmenin
yaptığı ve öğrencilerin izlediği deneyler bir gösteridir.
Gösteri bir bakıma çeşitli duyu organlarımızı etkileyerek bize bazı
yaşantılar kazandıran eğitim aracıdır. Ancak geniş düşünülürse, gösteri,
içinde birçok öğretim teknoloji ve materyalinin kullanılabildiği bir iletişim biçimi, eş deyişle de bir öğretme yöntemidir. Çünkü aynı zamanda,
resim, fotoğraf, slayt, film şeridi, hareketli filmler, basit çizimler ya da
başka semboller kullanılarak beyaz perde, yazı tahtası,
kumaş kaplı tahta gibi ortamlarda da gösteri yapılabilir11.
Gösterilerin birçok yararı vardır. Bu yararlardan
başlıcaları şunlardır:
 İşlemlerin ve becerilerin izlenilerek öğrenilmesini
sağlar.
 İzleyicilerin sayısına ve düzeyine göre uygun öğretim teknoloji ve materyallerinin ayrı ayrı ya da
birlikte kullanılmasına olanak vererek öğrenmenin daha kalıcı
ve izli olmasını sağlar.
 Öğrencileri daha etkin hale getirir.
Gösterilerin bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar şunlardır:





İyi bir gösteri hazırlayabilme çok bilgi ve beceri gerektirir.
Hazırlanması zaman alıcıdır.
Çoğunlukla pahalı araç gerektirir12.
Her öğrenci aynı oranda izleyemeyebilir.

Gösterilerin yarar ve sınırlılıklarını dikkate alarak, alanınızla ilgili
gösteriye uygun konuları belirleyiniz.
Sergiler
Sergiler, öğretim amaçları için entegre bir bütün oluşturmak için
hazırlanan çeşitli nesne ve görsellerin gösterimidir. Sergiler kullanılan
görsellerle aynı amaçlar doğrultusunda kullanır.
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Çoğu okulda ya da sınıfta sergi yeri hazırdır. Basit sergiler masada, rafta, sıra üzerlerinde yapılır. Daha karmaşık sergiler yer ve özel
yapılar gerektirir.
Sergilerde nesneler, modeller, görseller ve basılı materyaller sergilenebilir. Sergilerin çoğunda sunulan nesne ya da görsellerle ilgili tanımlayıcı bilgiler yer alır. Öğretim amaçlı gösterimler; sınıfta, müzede
ve diğer birçok ortamda kullanılabilir.
Sergilerin öğrencilerce hazırlanması öğrencilerin okula ve derse
güdülenmelerini artırır. Bu etkinlik dersin kalıcılığını artırır ve görsel
becerileri geliştirir.
Örneğin; ulaşımla ilgili bir derste sınıf öğretmeni her öğrencinin bir taşıt
modeli getirmesini ister. Bazı öğrenciler oyuncaklarını getirir. Öğrenciler
karton kullanarak araçları yapar. Öğretmen bunların sergilenmesi için
sınıfta bir alan oluşturur ve öğrencilerin yaptıklarını öğrencileriyle birlikte
sergiler.
Sergilerin öğrenme ve öğretme bakımından birçok yararı vardır.
Sergilerin başlıca yararları şunlardır:
 Belli bir konuya ya da alana karşı ilgi ve merak uyandırır.
 Belli bir konuya ya da alana karşı olumlu ya da olumsuz bir
tutum geliştirmeye ya da var olan tutumu değiştirmeye yardım
eder.
 İlgilileri belli bir konu ya da alandaki program, proje, çalışma
ya da araştırmaların sonuçlarından haberdar eder.
 Öğrencilerin düzenlediği sergiler, onların iletişim ve sanat yeteneklerini geliştirir13.
Sergilerin sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar ise şunlardır:
 Sergilerin hazırlaması pahalı ve zaman alıcıdır.
 Sergilerin içeriği ve düzeyi her zaman öğrencilerin geçmiş yaşantılarının düzeyine uygun olmayabilir.
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Ücretsiz ve Ucuz Materyaller
Öğretmenler sınıfta kullanılabilecek maliyeti düşük materyalleri
tanımalıdır. Bu materyaller birçok derste öğretime destek olabilir. Bunlar; belli konularda öğretimin temel kaynağıdır.
Örneğin; öğretim yazılımlarının bir kısmını içeren dersler ve web tabanlı
derslerin bir kısım dersleri ücretsiz alınabilmektedir.
Bu tür materyaller oldukça değişik türdedir. Posterler, oyunlar, broşürler, raporlar, haritalar, kitaplar, filmler, video kasetleri,
CD, çoklu ortam setleri, gerçek nesneler bunlardan bazılarıdır.
Film ve video kaset, CD gibi daha maliyetli araçlar ödünç alınıp
kullandıktan sonra iade edilmektedir.
Örneğin; kütüphanelerden İl Eğitim Hizmetleri (İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi) Müdürlüklerinden ve bazı ülkelerin kültür merkezlerinin kütüphanelerinden bu materyallerin bazıları ödünç alınarak temin edilebilmektedir.
Ucuz ve ücretsiz materyallerin alınabileceği yerel, ulusal ve uluslar
arası kaynaklar vardır. Çoğu yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve
şirketler ücretsiz olarak materyal vermektedir.
Örneğin; Kızılay, Yeşilay vb. toplum kuruluşları kendilerine ilişkin bilgi
içeren materyaller vermektedir. Bu kuruluşlar video kasetler, sesli slaytlar
ve konuk konuşmacı hizmeti sunabilmektedir.

Telefon, elektrik, gaz ve su ile ilgili kurum ya da kuruluşların uzmanları da okullara sunulan hizmetler konusunda materyal verebilmektedir. Ticaret odaları da ilgi çekici materyaller verebilmektedir.
Ucuz ve ücretsiz materyaller başka nerelerden temin edilebilir?
Bazı ülkelerin büyük elçiliklerine mektup yazılarak bu tür materyaller istenebilir. Ancak, herhangi bir materyalin istenmesi yerine belli
bir amaçla materyal istenmelidir. Yazılacak mektupta sınıf düzeyi ve
ders belirtilmelidir. Boş yere materyal istenerek israfa yol açılmamalıdır. Materyalin kullanımından sonra bunları gönderen tarafa materyallerin nasıl kullanıldığı ve öğrencilerin tepkisini içeren bir teşekkür notu
gönderilmelidir.
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İnternet yoluyla da ücretsiz ve ucuz materyal edinmek olanaklıdır.
Bu yolla materyal, fotoğraf ve diğer bilgiler içeren kaynaklar edinilebilir.
Ücretsiz ve ucuz materyallerin bir çok yararı vardır. Bu yararlarından başlıcaları şunlardır:
 Genelde ders kitaplarında yer almayan güncel bilgiler verir.
 Konuların ayrıntılı olarak ele alınmasını sağlar.
 Öğretmenin ve öğrencilerin sınıftaki sunumlarını zenginleştirerek öğrencileri güdüler.
 Öğrencilerin etkin olmasına katkı getirir.
Ücretsiz ve ucuz materyallerin sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklardan
başlıcaları şunlardır:
 Ücretsiz ya da ucuz olduğundan ön yargıya ve reklama neden
olabilir
 Özel çıkar sağlayabilir.
 Sınıftaki her öğrenciye yetecek kadar temin edilemeyebilir.

Özet
Yansıtıcısız öğretim teknoloji ve materyallerinin çoğu yaygın olduğundan öğretmenler genelde bunların öğretim değerini fazla önemsemez. Yansıtıcısız teknoloji ve materyaller; basılı materyaller, gösterim
yüzeyleri, resimler, gerçek nesneler, modeller, çoklu ortam setleri, alan
gezileri, gösteriler, sergiler ile ucuz ve ücretsiz materyallerdir.
Genel olarak basılı materyaller, ders kitapları, el kitapları, çalışma kılavuzları, çalışma kitapları, romanlar ve broşürlerden oluşur.
Ders kitapları uzun süredir sınıftaki öğretimin temelini oluşturmaktadır.
Fotoğraf, çizim, çizelge, grafik ya da karikatür gibi resimlerden
yararlanılacaksa gösterim yüzeylerinin kullanılması gerekir. Bu tür
resimler, sınıfta çeşitli yollarla da gösterilebilir. Bunlar; elle yazılarak,
çizilerek ya da elde tutularak gösterilebilir ya da tahtaya asılabilir.
Tahta, çok amaçlı tahta, elektronik beyaz tahta, askılı tahta, bülten
tahtası, pazen tahta, manyetik tahta ve dosya tahta sınıfta yazıların
yazılabileceği, çizimlerin ve resimlerlerin yapılabileceği ya da asılabileceği yüzeylerdir.
Sınıfta gösterimde kullanılan en yaygın yüzey tahtadır. Tüm okullarda tahta bulunmaktadır. Temini diğer öğretim teknolojilerine göre
oldukça kolaydır. Temini kolay olmasına karşın kullanımı her zaman
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kolay değildir. Planlı ve düzenli kullanılmazsa tahtadan beklenen verim
alınamayabilir. Tahta daha çok sözel iletişimi desteklemek için kullanılır. Ancak, görsel sunumlarda da kullanılarak konuların gösterilerek
sunulmasına yardımcı olur.
Bazı sınıflarda çok amaçlı tahta bulunabilir. Adından da anlaşılacağı gibi bunlar birden fazla amaç için kullanılır. Bunların yumuşak,
beyaz plastik yüzeyi, özel bir silgi gerektirir. Bu tür tahtalara zarar
verebilecek kalemler kullanılmamalıdır.
Beyaz yüzey ayrıca film, slayt, tepegöz saydamı yansıtılmasına olanak verir. Şekil, harf gibi ince plastikten kesilen materyaller yüzeye
yapıştırılabilir. Bunlardan bazılarının arka kısmı çelik olduğundan
manyetik pano olarak kullanılabilir.
Çok amaçlı tahtanın biraz daha gelişmişi olan elektronik tahta,
kopya tahtası olarak da adlandırılabilmektedir.Bu tahtalar beyaz cam
yüzeyli olup, üzerinde yalnızca yakındaki kişilerin görebileceği kadar
incelikte kareli çizgiler bulunmaktadır. İnce kareli çizgiler öğretmene
düzgün yazma ve çizme olanağı verir.. Elektronik tahtaya yazılanlar ve
çizilenler kağıt kopyalar haline getirilebilir. Elektronik beyaz tahta ,
küçük çok amaçlı tahtaya benzer ancak, ileri geri hareketli çoklu ekranları vardır. Bu tahtada içerik önceden hazırlanabilir. Yeni bilgiler gerektiğinde tahtaya eklenebilir.
Bülten tahtaları; acil duyurular ve kısa haberler asılmak üzere hazırlanan panolardır. Bu tahtaların temel amacı budur. Ancak, bu tahtalar gösterim amacıyla da kullanılır. Tahtaya zarar vermeden iğneler,
raptiyeler ve diğer araçlarla çeşitli materyaller asılır. Bülten tahtaları;
süs, güdüleme ve öğretim olmak üzere başlıca üç amaca hizmet eder.
Kumaş kaplı tahtalar, pazen ya da çuha gibi kumaştan kaplanmış
panolardır. Öğretmenler, öğrencilerin hikaye, şiir ve diğer okuma materyalleri sergilemek için kumaş kaplı tahtayı kullanır.
Manyetik tahtalar, kumaş kaplı tahtalarla aynı amaçlar için kullanılan panolardır. Görsellerin ardına mıknatıs parçası takılır ve panonun metal yüzeyine yerleştirilir. Mıknatıs bir buzdolabı tamircisinden
temin edilebileceği gibi piyasadan da temin edilebilir.
Askılı tahta, özellikle ağır nesnelerin kullanımında, üç boyutlu materyallerin ve görsellerin sunumunda yararlıdır. Bu tahtalarda çeşitli
askılar vardır. Tahtaya özel metal tutucular eklenerek kitap, kağıt ve
diğer nesneler tutturulabilir. Alt yapı efekti oluşturmak için tahta, bez
ya da renkli kağıtla kaplanabilir.
Resimler, soyut görüşleri daha gerçekçi bir biçimde aktarır. Bunlar öğretimin, Dale’in Yaşantı Konisindeki sözel semboller düzeyinden
daha somut düzeye çıkmasını sağlar. Düz resimler, çizimler, şemalar,
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grafikler, posterler ve karikatürler sınıf ortamında yaygın olarak kullanılabilir.
Düz resimler; insanları, yerleri, nesneleri gösteren fotoğraf benzeri resimlerdir. Bunlar öğretimde en sık kullanılan türlerdendir.
Çizimler; kişileri, yerleri, nesneleri ve kavramları göstermede kullanılır. Genel olarak çizimler taslaklara oranla daha fazla ayrıntı içerir.
Çizimler ilişkilerin gösterilmesini ya da süreçlerin açıklanmasını açıklamaya da yardımcı olur.
Şemalar; kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkilerin görsel
gösterimidir. Bunlar çoğunlukla ders kitaplarında tablo ve akış şeması
olarak yer alır. Ayrıca şemalar, gruplara gösterilmek üzere duvara
asılabilir.
Grafikler, sayısal verilere ilişkin görsel sunum sağlar. Bunlar ayrıca, üniteler arasındaki ilişkileri ve verilerdeki eğilimleri gösterir.
Birçok tablo grafiğe çevrilebilir.
Posterlerde resim, çizgi, renk ve sözcükten oluşan sözel birleşimler
yer alır. Bunların amacı iletiyi aktaracak kadar sürede izleyicinin dikkatini çekmektedir. Etkili olması için posterlerin renkli ve dinamik olması gerekir. Bunlar ilgi çekmeli ve iletiyi hızla aktarmalıdır. Poster
kullanımındaki olumsuzluklardan biri uzun dönemli kullanılamamalarıdır.
Karikatüre çizgi resim de denilebilmektedir. Bunlar; gazeteler,
dergiler, ders kitapları gibi basılı materyallerde de kullanılabilir. Karikatürler, çocuklar ve yetişkinler tarafından ilgi çeker ve kolaylıkla okunur. Karikatürlerde gülmecenin yanı sıra bilgiler de yer almalıdır.
Resimlerin korunmasında montaj ve lamine etme en etkili tekniklerdir ve bunlar resimlerin öğretimsel etkisine katkıda bulunur. Resimlerin kağıtlara monte edilmesi sağlamlık yaratır. Montaj materyalinin
rengi ilgiyi resimden uzaklaştıracak nitelikte olmamalıdır. Parlak ya da
birincil renkler yerine pastel ya da doğal tonların kullanılması daha
uygundur. Resimde de ikincil renklerin kullanılması uyumu artırır.
Montaj göze güzel görünmelidir.
Resimlerin korunmasında kullanılan diğer bir yöntemde lamine
etmedir. Laminasyonda resimler, plastik ya da plastik benzeri yüzeyle
kaplanır ve böylece yırtılmaları önlenir. Laminasyon resimleri korur.
Laminasyon ayrıca, resimlere öğretim amaçlarına göre yazı yazılmasını sağlar. Daha sonra yazı silgi ya da kuru bezle silinebilir.
Resimlerin dosyalanması ve saklaması; resimlerin sayısına ve kullanılma amaçlarına bağlıdır. En basit dosyalama sisteminde resimler,
öğretim ünitelerine göre gruplanır.
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Gerçek nesneler; para, araç, bitki, hayvan gibi kolay ulaşılan materyallerden bazılarıdır. Somut olduğundan gerçek nesneler; Dale’in
yaşantı konisinin tabanına yakın bir yere aittir. Bu nedenle gerçek nesneler, günlük yaşamlarında doğrudan yaşantının az olduğu konuyu
öğrenenler için özellikle uygundur. Bilgi sunma, sorular sorma, ilk
kaynaktan öğrenme yaşantısı sunmanın yanı sıra gerçek nesneler, öğretimin değerlendirme aşamasında da önemli rol oynar.
Modeller, gerçek bir nesnenin üç boyutlu gösterimidir. Bunlar;
gerçek eşyaların aynı hammaddesinden ya da bir başka hammaddeden
yapılmış örnekleridir. Modeller bazen gerçek olmayan, ancak insanlar
tarafından tasarlanan cisim, yapı ya da düşünceleri temsil edebilir.
Karmaşık araç ya da süreçlerin basitleştirilmiş şekilleri olan modeller,
mesleki ve teknik eğitimde yaygın olarak kullanılır. Modeller, temel
öğeleri açıklayıp ilgiyi azaltan ayrıntıları ortadan kaldırdığından karmaşık yapıyı açıklar. Bunlar bazen gerçek bir aracın temel işlemlerini
göstermek üzere çalışma modelleri olarak yapılır. Bu durumda bireyler
ya da küçük gruplar anlayıncaya dek model ile çalışır.
Çoklu ortam setleri, birden fazla araç içeren ve bir konu etrafında
organize edilen öğretim/öğrenme materyallerinin koleksiyonlarıdır.
Setlerde film, slayt, ses kaseti, video kaseti, düz resimler, tepegöz saydamları, haritalar, çalışma kağıtları, grafikler, broşürler, gerçek nesneler ve modeller yer alabilir. Çeşitli dersler için çoklu ortam setleri vardır. Bunlar da video kasetleri, ses kasetleri, yer oyunları, duvar oyunları, posterler, renkli fotoğraflar, etkinlik kartları, duvar kartları vb. bulunur. Hedefler belirtilir ve setteki materyallerin kullanımı için öğretim
stratejileri önerilerek hedeflere ulaşılmasına destek olunur.
Alan gezisi çoğunlukla öğrencilerin ilk elden deneyim gereksinimleri nedeniyle gerçekleştirilir. Bu tür geziler gerçek süreçlerin, insanların, nesnelerin çalışılması amacıyla sınıf dışında yapılan etkinlikleri
kapsar.
Gösteriler, bir düşünce bir olgu ya da olayın çeşitli duyu organlarını etkileyecek biçimde gösterilerek anlatılmasını sağlar. Gösteri tümüyle gerçek koşullar altında ve gerçek nesneler kullanılarak yapılabildiği gibi, modeller kullanılarak da yapılabilir.
Gösteri bir bakıma çeşitli duyu organlarımızı etkileyerek bize bazı
yaşantılar kazandıran eğitim aracıdır.
Sergiler, öğretim amaçları için entegre bir bütün oluşturmak için
hazırlanan çeşitli nesne ve görsellerin gösterimidir. Sergiler kullanılan
görsellerle aynı amaçlar doğrultusunda kullanır. Sergilerin öğrencilerce hazırlanması öğrencilerin okula ve derse güdülenmelerini artırır. Bu
etkinlik dersin kalıcılığını artırır ve görsel becerileri geliştirir.
Öğretmenler sınıfta kullanılabilecek maliyeti düşük materyalleri
tanımalıdır. Bu materyaller birçok derste öğretime destek olabilir. Bun-
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lar; belli konularda öğretimin temel kaynağıdır. Bu tür materyaller
oldukça değişik türdedir. Posterler, oyunlar, broşürler, raporlar, haritalar, kitaplar, filmler, video kasetleri, cd’ler, çoklu ortam setleri, gerçek nesneler bunlardan bazılarıdır. Film ve video kaset, cd gibi daha
maliyetli araçlar ödünç alınıp kullandıktan sonra iade edilmektedir.
Ucuz ve ücretsiz materyallerin alınabileceği yerel, ulusal ve uluslar
arası kaynaklar vardır. Çoğu yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve
şirketler ücretsiz olarak materyal vermektedir. İnternet yoluyla da ücretsiz ve ucuz materyal edinmek olanaklıdır. Bu yolla materyal, fotoğraf
ve diğer eğitim kaynakları edinilebilir.

Değerlendirme Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi tahtaların kullanılmasında dikkat
edilecek hususlardan değildir?
A) Nasıl kullanılacağı önceden planlanmalıdır.
B) Yazı ve resimler temiz ve anlaşılır olmalıdır.
C) Yazarken ve çizerken konuşulmalıdır.
D) Çok yazı ve çizimle doldurulmalıdır.
E) Yazı ve çizimler her öğrencinin görebileceği yerde olmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı ortamlar için tercih edilmesi gereken gösterim yüzeyidir?
A) Elektronik tahta
B) Kumaş kaplı tahta
C) Manyetik tahta
D) Çok amaçlı tahta
E) Dosya tahta
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3.

Aşağıdakilerden hangisi derse gelmemiş öğrenci için en yararlı
tahta türüdür?
A) Elektronik tahta
B) Askı tahtası
C) Manyetik tahta
D) Bülten tahtası
E) Dosya tahta

4.

Aşağıdakilerden hangisi temel amaçları; süs, güdüleme ve
öğretim olan tahtadır?
A)Dosya tahta
B) Manyetik tahta
C) Kumaş kaplı tahta
D) Bülten tahtası
E) Elektronik tahta

5.

Kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkilerin görsel gösterimine ne ad verilir?
A) Şema
B) Karikatür
C) Poster
D)Grafik
E) Çizim

6.

Aşağıdakilerden hangisi genelde resim, çizgi, renk ve yazıdan
oluşan sözel birleşimlerin yer aldığı öğretim materyalidir?
A) Şema
B) Karikatür
C) Poster
D)Grafik
E) Çizim

7.

Aşağıdakilerden hangisi olduğu gibi kullanılabilen ya da öğretimi daha etkili hale getirmek için değiştirilebilen yansıtıcısız
öğretim teknoloji ya da materyalidir?
A) Karikatür
B) Model
C) Şema
D) Kitap
E) Gerçek nesne

8.

Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarının algı sınırını aşan
büyüklük ya da küçüklükte olan araç ve cisimlerin algılanmasını sağlar?
A) Çoklu ortam setleri
B) Resimler
C)Gösterim yüzeyleri
D)Sergiler
E) Modeller
Aşağıdakilerden hangisi gerçek nesnelerin yararlarından değildir?

9.
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A) Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olduğundan somut, izli ve daha kalıcı öğrenme sağlar.
B) İlgilileri belli bir konu ya da alandaki program, proje, çalışma
ya da araştırmaların sonuçlarından haberdar eder.
C) Her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesini sağlar.
D) Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir.
E) Öğrenilenleri genelleme olanağı sağlar.

10. Aşağıdakilerden hangisi ücretsiz ve ucuz materyallerin yararlarından değildir?
A) Genelde ders kitaplarında olmayan güncel bilgiler verir.
B) Konuların ayrıntılı olarak ele alınmasını sağlar.
C) Öğretmenin ve öğrencilerin sınıftaki sunumlarını zenginleştirerek öğrencileri güdüler.
D) Küçük gruplara proje çalışmalarında ortaklaşa öğrenme olanağı sağlar.
E) Öğrencilerin etkin olmasına katkı getirir.

Yanıtlar
1. C

2. D

3. A

4. D

5. A

6. C

7. E

8. E

9. B

10. D
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ünite üç

DERS KİTAPLARI

Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ ders kitaplarının tarihsel gelişimini açıklayabilecek,
☺ eğitim uygulamalarında ders kitaplarının önemini kavrayabilecek,
☺ standart ders kitaplarının özelliklerini sayabilecek,
☺ Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yönelik hazırlanan
ders kitaplarının niteliklerini açıklayabilecek,
☺ ders kitaplarının hazırlanıp geliştirilmesinde uyulması gereken ilkeleri kavrayabilecek,
☺ ders kitaplarında sayfa düzeninin nasıl olması gerektiğini açıklayabilecek,
☺ bir ders kitabındaki metnin nasıl anlaşılır hale getirildiğini
kavrayabilecek,
☺ yazılmış bir metni daha anlaşılır hale getirebilecek,
☺ basım öncesinde yazılı gerecin hangi yönlerden yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıklayabilecek,
☺ ders kitaplarının olumlu yönlerini sayabilecek,
☺ ders kitaplarının olumsuz yönlerini sayabileceksiniz.
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Giriş
Yazılı gereçler milattan önce 4000 yılından beri; insanların bilgilerini, düşüncelerini, inançlarını, sevgi, sevinç, acı gibi duygularını birbirlerine anlatmada önemli bir kaynak olmuştur. Okulların kurulmasıyla
birlikte yazılı gereçler ve bunlar içinde özellikle de ders kitapları, gerek
öğretmenler gerekse öğrenciler için temel bilgi kaynaklarından biri
haline gelmiştir. Eğitim uygulamalarının başlamasıyla birlikte bu uygulamalarda öğretmenin görevini de üstlenmiş ve temel bilgi kaynağı
olmuştur.
Bu bölümde öncelikle ders kitaplarının kısa tarihsel gelişimini
açıklayan ilk ders kitapları konusuna yer verilmiştir. Daha sonra sırasıyla ders kitaplarının önemi, ders kitaplarıyla ilgili bazı standartlar, ders
kitaplarının sınıflandırılması, ders kitaplarının özellikleri, ders kitabında
bulunması gereken bilgiler, ders kitaplarıyla ilgili yönetmelikler, Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği, Milli Eğitim
Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği, kitaplarda aranacak nitelikler,
kitapların hazırlanması ve hizmete sunulması, ders kitaplarının hazırlanması ve geliştirilmesi, ders kitaplarının hazırlanması ve geliştirilmesinde temel ilkeler, sayfa düzenine ilişkin öneriler ve ders kitaplarının
daha anlaşılır hale getirilmesi konuları üzerinde durulmuştur. Son olarak
da ders kitaplarının basımından önce yararlanılabilecek bir değerlendirme formu verilmiş, devamında da ders kitaplarının olumlu ve olumsuz yönleri belirtilmiştir.

İlk Ders Kitapları
Ders kitapları denildiğinde genelde profesyonel olarak üretilen yayınlar akla gelmektedir. Bu kapsamda ders kitapları, alıştırma kitapları,
ders notları, dergiler ve bültenler yer alır. Ders kitapları geçmişte olduğu Ders kitapları
gibi günümüzde de insan kaynakları geliştirme alanlarında yaygın ola- denildiğinde
genelde profesyorak kullanılmaktadır. Ders kitaplarının uzunca bir geçmişi vardır.
nel olarak üretilen

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte insanlar, çeşitli şekiller yayınlar akla
ile simgeleri kullanarak bilgilerini, düşüncelerini, inançlarını ve sevgi, gelmektedir.
sevinç ve acı gibi duygularını diğer insanlara aktarma gereksinimi duymuşlardır. İnsanlar bu gereksinimini, mağara devrinde mağaralara çizdiği şekillerle, izleyen yıllarda da yazıyı bulup, taş, bronz, kil tuğla, kil
tablet, ağaç tablet, ağaç kabuğu, papirüs, parşömen, tahta ve kağıt üzerine yazılar yazarak dile getirmişlerdir.
Ders kitaplarının
milattan önce
(M.Ö.) 4000 yılına
kadar uzanan bir
geçmişi vardır1.
M.Ö. 3000’li
yıllarda yapılmış
olan kil tabletler,
dünyanın en eski
ders kitapları
olarak kabul
edilmektedir.
Bu günkü ders
kitabı anlayışına
oldukça yakın ilk
kitap örnekleri
Eski Mısır’da
hazırlanmıştır.

Ders kitaplarının milattan önce (M.Ö.) 4000 yılına kadar uzanan
bir geçmişi vardır1. M.Ö. 3000’li yıllarda yapılmış olan kil tabletler,
dünyanın en eski ders kitapları olarak kabul edilmektedir. Söz konusu
tabletlerin, matematik ve dil bilgisi derslerine ait konularla basit çizimleri içerdiği bilinmektedir.
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Bu günkü ders kitabı anlayışına oldukça yakın ilk kitap örnekleri
Eski Mısır’da hazırlanmıştır. Bunun en tipik örneği, M.Ö. 1300 yılında
hazırlanmış olan “Ölüler Kitabı” adındaki bir grup papirüs rulosudur2.
M.Ö. 1320 yılında II. Ramses tarafından yaptırılan Thebes kütüphanesinde bulunan bu papirüslerin çoğunda çizgi resimlerle birlikte matematik, tıp ve düzlem geometriye ilişkin konular yer almaktadır3.
Eski Mısır’da başlayan papirüs rulo sisteminin, zamanla bölge ülkelerine yayıldığı ve hatta Eski Yunan’daki Homeros’un İlyada ve
Odessa destanlarının da papirüs rulolara yazılmış olduğu sanılmaktadır.
Eski Yunan’da papirüs kitapların yanı sıra parlatılmış geyik, ceylan,
keçi ve dana derisinden hazırlanan parşömen kitaplar da yapılmıştır.
Papirüslere göre daha kullanışlı olan parşömen, kitapların hazırlanmasını ve biçimlendirilmesini kolaylaştırmıştır.
İkinci yüzyılda kitabın biçimlendirilmesi konusunda büyük bir yeniliğin yaşandığı söylenebilir. Bu yenilik, kitapların katlanabilen sayfalar haline getirilmesidir. Kodeks yöntemi olarak da anılan bu yöntem ile
günümüz kitap sistemin ilk temelleri atılmıştır. Orta Çağda el yazması
kitapların hazırlanmasında hem rulo sistemi hem de kodeks sistemi
uygulanmıştır. Çin’de 105 yılında dut ağacı, bambu lifleri ve Çin Isırganından kağıt üretiminin gerçekleştirilmesi, yazı yazma ve resim yapma
konularında kolaylık sağlamıştır. Kağıt üretiminin ardından, eskiden
Hindistan’da ağaç kalıplar ile bez üzerine yapılan ksilografi denilen
baskı tekniği kağıt üzerinde uygulanmaya başlamıştır. Bir süre sonra da
bu teknikle Budist din kitapları basılmıştır. Daha sonra bu teknik ile
kitap basımı Çin’e komşu olan ülkelere de yayılmıştır. İlk kez, 1390
yılından sonra Kore’de kitap basımında dizgi yöntemi kullanılmıştır.
Uygur mezarlarında yapılan kazılarda, dizgide kullanılan tahtadan yapılmış hurufatın bulunması, doğuda kitap üretimine önem verildiğini
ortaya çıkartmıştır4.
Yeni bir dünya görüşü olan insancı akımın kendini kabul ettirmesiyle birlikte, kitap insanlığın kültürel gelişiminde önemli bir yere sahip
olmaya başlamıştır. Gutenberg’in 1440 yılında matbaayı bulması basılı
gereç üretimi konusunda yeni ufuklar açmıştır. Böylece, kesin tarih
taşıyan ilk kitap olan Mainz Mezamiri 1457 yılında Almanya-Mainz’da
basılmış, bu kitabı da 1461 yılında Almanya-Bamberg’de Boner Masalları adlı kitabın basımı izlemiştir. Okul kitaplarında şekillerin kullanılması, 1592-1670 yılları arasında yaşamış olan John Amos Comenius
tarafından özendirilmiştir. 1628 yılında yayınlanan Great Didactic adlı
eserinde Çek eğitimci Comenius kitapların ve sınıf duvarlarının resimler, haritalar ve şekillerle doldurulduğu öğretim ve öğrenme yapısı geliştirmiştir5. Ayrıca Comenius, çocuklar için ilk resimli ders kitaplarından
biri olan ‘The World in Pictures’ı 1657 yılında hazırlamıştır.
Matbaanın bulunmasının ardından Batı dünyasında kitap basımı ve
resimleme tekniklerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan bazı-

Matbaanın bulunmasının ardından Batı dünyasında kitap basımı
ve resimleme
tekniklerinde
önemli gelişmeler
yaşanmıştır.

Ofset baskı tekniği
1860-1880 yılları
arasında denenmişse de, ancak
gerçek anlamda
1904 yılında
Amerika’da I. W.
Rubel tarafından
kullanılmaya
başlanmıştır.
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ları, on beşinci yüzyılda geliştirilen metal gravür tekniği ile renkli kitap
basımı gerçekleştirilmesi ve 1789 yılında Alois Senfelder tarafından
bulunan taşbaskı tekniğinin yirminci yüzyılda ofset baskı tekniğini
ortaya çıkartmasıdır.
Ofset baskı tekniği 1860-1880 yılları arasında denenmişse de, ancak gerçek anlamda 1904 yılında Amerika’da I. W. Rubel tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniğin kullanılmasıyla birlikte kitabın
görünüşü değişmeden, baskı sayısını büyük ölçüde artırmış, bunun
sonucu olarak da maliyet düşmüş ve kitap basımı hızlanmıştır. Böylece
de kitaplar gittikçe çoğalıp yaygınlaşmıştır. Kitabın XX. yüzyıl başındaki tek rakibi yazılı basın olmuştur. Daha sonra buna, başta radyo,
televizyon ve bilgisayar gibi diğer kitle iletişim araçları da eklenmiştir.
Kitapların yaygınlaşmasına ve dağıtımının kolaylıklarına karşın, kitap
günümüzde, artık, kitlesel kültür iletişiminde tek araç olma özelliğini
yitirmiştir. Oysa, bu araç tarih boyunca, gerçek bir uygarlık yaratacak
kadar kültür alanına egemen olmuştur.
Basılı gereçler içinde kitaplar yaşanmış, denenmiş, yeniden yaratılarak üretilmiş bilgi birikimlerinin sunulduğu kaynaklardır. Sürekliliği,
doğruluğu, değişkenliği tartışılabilen bir olgu olan bilgi; ussal, zihinsel,
görsel ve algısal edinimlerin toplamıdır6. Bu edinimlere ait kaynakların
doğruluğu ve çağdaşlığı, üretilen kitapların niteliğini, özellikle de ders
kitaplarının niteliğini etkilemektedir.
Ders kitapları, eski çağlardan beri birçok değişiklik geçirmiştir7.
Zamanla kitle iletişim araçlarının gelişimi, ders kitaplarının gelişimine
üstünlük sağlamışsa da, ders kitapları eğitimdeki önemini her yerde ve
her zaman korumuştur.
Ders kitaplarının gelişimini açıklayınız.

Ders Kitaplarının Önemi

Okullardaki eğitim,
ülkenin eğitim
politikasını uygulamaya dönüştürme amacına
hizmet etme rolü
üstlendirilmiş
programlarla
gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, bireyin dünyaya gelmesiyle başlamakta, ailede, sokakta,
okulda, işyerinde gerçekleşmekte ve bireyin yaşamı boyunca sürmektedir. Ancak, çağımızda eğitim denilince, daha çok okullardaki eğitim
anlaşılmakta ve anlatılmaktadır.
Okullardaki eğitim, ülkenin eğitim politikasını uygulamaya dönüştürme amacına hizmet etme rolü üstlendirilmiş programlarla gerçekleştirilmektedir. Böyle bir rolü üstlenmiş olan programlar, birbirleriyle dinamik ilişkileri olan amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme ögelerinden oluşmaktadır8.
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Hedef kavramı ile aynı temel anlama sahip olan amaç kavramı9,
eğer bir dersin programının ögesi olarak ele alınırsa, dersin öğretiminde
içerik ve etkinliklerin seçimi ve düzenlenmesinde rehberlik eder. Aynı
zamanda da, dersin programının değerlendirilmesinde ölçek rolü oynar10. İçerik öğesi
HEDEF
ne öğretelim sorusunun, öğrenme-öğretme
süreci ise nasıl öğretelim sorusunun yanıtına işaret eder. Değerlendirme ise eğitimde
İÇERİK
ÖLÇME
kalite kontrolünü ve böylece de ne kadar
DEĞERLENDİRME
sorusunun yanıtına işaret eder. Eğitim alan
yazını incelendiğinde, programın amaç,
öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme
öğelerine ilişkin pek çok araştırma inceleÖĞRETME-ÖĞRENME
me, değerlendirme ve yayın yapıldığı halde,
SÜRECİ
içerik öğesi üzerinde yeterince durulmadığı
söylenebilir. Bu konu Varış (1988) tarafından şöyle dile getirilmiştir:
Eğitimin dört ana öğesi olan, öğrenci-öğretmen-çevre-içerik arasında, üzerinde en az durulan unsurun muhteva olduğu tereddütsüz
söylenebilir. Öğrencinin gelişimi, öğrenme ilkeleri, öğretim süreçleri,
okul-çevre ilişkileri, eğitim kuramları vb. konular üzerinde sayısız araştırmalar yapıldığı ve kitaplar yazıldığı halde, ders içeriği adeta emektar
bir hizmetçi muamelesi görmüş, istendiği takdirde çağrılıp programa
oturtulabilecek sabit bir öğe olarak kabul edilmiştir. Geleneksel olarak
program kavramında, ders konuları ve disiplinlere indirgenen bir anlayış hakim olduğu halde disiplinlerin araştırma ve tartışma konusu yapılmayışını açıklamak hayli zordur11.
İçerik konusuna yeterince önem verilmemesi, programın diğer
öğelerini de etkilemektedir.
Örneğin; programın içerik öğesinin en önemli kısmını oluşturan ders kitabının değişmesi, diğer öğeleri de etkilemektedir.
Bu açıklamaya dayalı olarak, içerik öğesinin, programda yer alan
diğer öğeler kadar önemli olduğu söylenebilir. İçerik, olguların ve olayların, ezberlenmek üzere, ansiklopedik anlamda bir araya getirilmesi
değil, tersine yaşama etkinliklerinin etkin bir çabayla öğrenci için sınıflandırılmasıdır. Böyle bir sınıflandırmada içeriğin; öğrencinin gelişim
ve öğrenme düzeyine uygunluğu, bilimsel doğruluğu ve mantıksal düzeni önem taşır12. Programın içeriği, amaçlar dikkate alınarak hazırlanmış ders kitaplarına işaret eder.
Ders kitapları eğitimde uygulanan programların amaçlarının gerçekleşmesinde önemli bir yere
sahiptir. Hatta az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte
olan ülkelerde çağdaş anlamda eğitim programları

İçerik, olguların ve
olayların, ezberlenmek üzere,
ansiklopedik
anlamda bir araya
getirilmesi değil,
tersine yaşama
etkinliklerinin etkin
bir çabayla öğrenci için sınıflandırılmasıdır.
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ve bu kapsamda öğretim ve ders programları yürürlükte olmadığı halde,
bir derse ait program yerine bile kullanılmaktadır. Benzer durum önceleri, Türkiye’de de sıkça yaşanmıştır.

Örneğin; 1991-1992 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında ders geçme
ve kredi düzeni uygulamasının başlatılmasıyla birlikte, öğrencilerin alması
gereken bazı derslere ait programlar henüz hazırlanmamış ve ders programına göre de kitaplar hazırlanmamıştı. O nedenle programı olmadığı halde
bazı dersler için, önceden sınıf geçme düzenine göre hazırlanmış ya da ders
geçme ve kredi düzenine göre hazırlanmış kitaplar kullanılmıştır.
Benzer durum, ortaöğretim kurumlarında uygulanan ders geçme ve
kredi düzeninin 1995-1996 öğretim yılında uygulamadan kaldırılıp sınıf
geçme düzenine geçişte de yaşanmıştır. Nitekim, ortaöğretim kurumları
ders dağıtım çizelgeleri ile ilgili açıklamalarda bazı dersler için ders
geçme ve kredi düzenine göre hazırlanmış programlar ve kitapların
olduğu gibi uygulanması vurgulanmış, sınıf geçme düzenine göre programı olmayan dersler için de konu adları verilmiş ve öğretmenlere o
konuları işlemeleri önerilmiştir. Böylece, gerek ders geçme ve kredi
düzeni uygulamasında, gerekse sınıf geçme düzeni uygulamasında bazı
derslerde, ders kitapları bir anlamda program rolü oynamıştır.

Ders kitaplarının
bir yandan özel
sektör tarafından
üretilmesi, diğer
yandan da Milli
Eğitim Bakanlığı
tarafından üretilmesi ve ayrıca
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları
İnceleme Yönetmeliği’nin yeniden
hazırlanıp geliştirilmesi, ders
kitaplarının çeşitliliğini, niceliğini ve
niteliğini önemli
ölçüde artırmıştır.

Ders kitabı,
gelişmiş ya da
gelişmekte olan
ülkelerdeki eğitim
uygulamalarında
geçmiş yıllarda
her zaman önemli
bir eğitim aracı
olmuştur

Amerika Birleşik
Devletleri’nde
yapılan araştırma-

Türkiye’de de ders kitapları, eğitim için temel kaynak olarak görülmektedir. Son derece yüksek olan nüfus artışına ve okula devam
etmek zorunda olan çocuk sayısının artışına karşın, geçmişte yalnızca
ders kitaplarının niceliğini artırma yönünde değil aynı zamanda da niteliğini artırıcı çeşitli önlemlerin alındığı görülmektedir. Özellikle de ders
kitabında yer alan konuların niteliği ön planda tutulmaya çalışılmıştır.
Bunun en somut örneği ise, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 16. 1. 1991 gün ve 10 sayılı kararıyla yürürlüğe
giren “Ders Kitapları Yönetmeliği” ile ders kitaplarının özel sektör
tarafından da hazırlanmasına izin verilmesidir.
Ders kitaplarının özel sektör tarafından da hazırlanması; Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ders kitaplarında baskı oranını düşürmüş
olmakla birlikte, bakanlığa yepyeni bir görev de yüklemiştir. O da,
Bakanlığın yüz yüze eğitim için hem içerik hem de fiziki görünüm açısından daha nitelikli ders kitabı yapma sorumluluğudur13.
Ders kitaplarının bir yandan özel sektör tarafından üretilmesi, diğer yandan da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üretilmesi ve ayrıca
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği’nin yeniden hazırlanıp geliştirilmesi, ders kitaplarının çeşitliliğini, niceliğini ve
niteliğini önemli ölçüde artırmıştır. Ancak, yine de ders kitapları; çeşitlilik, nicelik ve nitelik bakımından istenen düzeye gelememiştir.
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Ders kitabı, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim uygulamalarında geçmiş yıllarda her zaman önemli bir eğitim aracı olmuştur. Bazı Japonlar, ders kitaplarını bir toprak parçası kadar değerli görmüşlerdir. Bir zamanlar Japon öğretmenler, öğrenciler okuldayken deprem, yangın ve benzeri olay olduğunda, onlardan, ilk olarak ders kitaplarını kurtarmalarını istemişlerdir. Günümüzde ise Japonlar, ders kitaplarını yalnızca bir öğrenme-öğretme aracı olmaktan öte, öğretim için
temel kaynak olarak görmektedirler.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar da ders kitaplarının yüz yüze eğitimde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, öğrencilerin sınıftaki zamanlarının %70’i ile %95’ini ders kitapları ve ders kitaplarıyla ilgili
etkinliklere harcadıklarını göstermektedir14. Aynı ülkede gerçekleştirilen bir başka araştırmada; ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin,
%56.3’nün öğrencilere okutturarak, %26.2’sinin de yalnızca konu kaynağı şeklinde olmak üzere toplam %81.5’inin sınıftaki öğretimde ders
kitabı kullandığı saptanmıştır15.
Ülkemizdeki eğitim uygulamalarında da hem öğretmelerin hem de
öğrencilerin ders kitaplarını öğretme ve öğrenme amaçlı olarak yoğun
bir biçimde kullandıklarını söyleyebiliriz.
Dünyadaki eğitim uygulamalarında diğer gereçlere göre öğrencilerin daha çok ders kitaplarından öğrendikleri bilinmektedir. Değişik ülkelerdeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin araştırma verilerine bakıldığında da ders kitaplarının temel öğrenme ortamı olma özelliği açıkça
görülebilmektedir. İngiltere’deki Açık Üniversite öğrencileri ders çalışmak için ayırdıkları zamanın %75’ini16-17, Almanya’daki Açık Üniversite
öğrencileri ise %80’ini ders kitapları ile çalışarak harcamaktadırlar18-19.
Fransa’daki uzaktan yüksek öğrenim gören öğrenciler de birinci derecede
ders kitaplarından yararlanmaktadırlar. Türkiye’deki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve işletme Fakültesi’nde uzaktan eğitim
uygulamalarıyla eğitimini sürdüren öğrenciler de ders çalışmak için ayırdıkları zamanın en büyük kısmını ders kitaplarından çalışıp öğrenerek
harcamaktadırlar. Benzer durum Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim uygulamalarından, Açıköğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu ile
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu öğrencileri için de geçerlidir.
Uzaktan eğitim gören öğrenciler, genelde bir yardım, öneri ya da
bilgi için öğretim elemanına ya da bir arkadaşına kolayca ulaşamamaktadır. Bu olumsuzlukları olabildiğince ortadan kaldırma sorumluluğu da bir
anlamda ders kitaplarına yüklenmektedir.
Ders programlarının içeriği ile ders kitapları arasındaki
ilişkileri açıklayınız.

Uzaktan eğitim
gören öğrenciler,
genelde bir
yardım, öneri ya
da bilgi için
öğretim elemanına ya da bir
arkadaşına
kolayca ulaşamamaktadır. Bu
olumsuzlukları
olabildiğince
ortadan kaldırma
sorumluluğu da bir
anlamda ders
kitaplarına yüklenmektedir.
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Ders Kitaplarıyla İlgili Bazı Standartlar
Ülkemizde ders kitaplarının; tanımlanması, sınıflandırılması ve
özelliklerinin ortaya konulması, numunesinin alınması, muayenesi ve
deneyleri ile piyasaya sunulmasına ilişkin olarak bazı standartlar hazırlanmıştır. Ders kitaplarıyla ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü
tarafından oluşturulan standartlardan başlıcaları şunlardır:
 TS 946 Bilgi Verici Etiketleme
 TS 9629 Dokümantasyon – Dokümanları İnceleme, Konularını
Belirleme ve Endeks Terimlerini Seçme Metotları
 TS 2143 Bilgi ve Dokümantasyon-Uluslar arası Standart Kitap
Numaralandırması
 TS 1060 Bir Kitabın Başlık Yaprakları
 TS 10220 Ders Kitapları
TS 946 Bilgi Verici Etiketleme: Belirli malların niteliklerine dair bilgi vermek üzere hazırlanan ve bu mallara iliştirilen, böylece tüketicilerin uyarılmasına yarayan etiketlere bilgi verici etiketler denir. Bilgi
verici etiketler ile tüketiciler; aynı model etiketlerde yazılı bilgi rakam
ve özellikleri karşılaştırmak suretiyle malların seçim olanağını elde
edebilirler. Bu standart, bilgi verici etiketlenmenin uygulanması konusunda bazı kuralları tespit etmek amacı gütmektedir20.
Endeks, bir
dokümanda ya
da doküman
koleksiyonunda
yer alan her
konunun yerini
gösteren konuların sistematik
ya da alfabetik
bir listesidir.

Bilgi ve Dokümantasyon Uluslararası
Standart Kitap
Numaralandırması Standardı
(International
Standard Book
Numbering=
ISBN), bir uluslararası standart
kitap numarasının yapısının ve
basılı numaranın yayın üzerindeki yerinin
belirlenmesini
kapsar.

TS 9629 Dokümantasyon – Dokümanları İnceleme, Konularını Belirleme ve Endeks Terimlerini Seçme Metotları: Endeks, bir
dokümanda ya da doküman koleksiyonunda yer alan her konunun yerini
gösteren konuların sistematik ya da alfabetik bir listesidir. Endeksleme,
bir dokümanın konu muhtevasının terimlerle belirtilmesi ya da tanımlanmasıdır. Bu Standard, dokümanların incelenmesi, konularının belirlenmesi ve uygun endeks terimlerinin seçilmesiyle ilgili kuralları kapsamaktadır21.
TS 2143 Bilgi ve Dokümantasyon - Uluslararası Standart Kitap Numaralandırması: Bu standardın amacı, her bir uluslar arası
standart kitap numarasının, belirli bir yayınevi tarafından yayınlanan bir
kitabın ya da bir diğer monografik yayınların ad ya da baskısına karşılık
gelecek şekilde tekleştirilmesine yönelik numaraların belirlenmesi işini,
düzenlemek ve standartlaştırmaktır. Bilgi ve Dokümantasyon - Uluslararası Standart Kitap Numaralandırması Standardı (International
Standard Book Numbering= ISBN), bir uluslararası standart kitap numarasının yapısının ve basılı numaranın yayın üzerindeki yerinin belirlenmesini kapsar.
Bu standart, basılı kitap ve broşürler (ve bunların çeşitli cilt ya da
formatta olanların), karma medya yayınları ve eğitim amaçlı film / video teyp ve yansılar, kasete alınmış kitaplar, mikro bilgisayar yazılımı,
elektronik yayınları, mikroform yayınları, körler için kabartma baskı
yayınlar ve haritalar gibi kitap ve diğer monografik yayınlara uygulanır.
Seri yayınlar, müzik ses kayıtları ve basılı müzik yayınları diğer tanım-
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lama sistemleri tarafından kapsandığından, özellikle bu standardın kapsamı dışında bırakılmıştır22.
TS 1060 Bir Kitabın Başlık Yaprakları: Bu standardın konusu,
bibliyografçılar, kütüphaneciler ve araştırmacıların kolaylıkla yararlanmaları için yayımcılar ve basımcılar tarafından kitapların başlık sayfa ya
da sayfalarına verilmesi gereken düzeni göstermektedir. Bu standardın
3. maddesi, kitabın başlık sayfa ya da sayfalarında bulunacak bilgileri
belirtmekte, öbür maddeleri de bu bilgilerin sunuluşu hakkında açıklamalar yapmaktadır23.
TS 10220 Ders Kitapları: Her tür ve derecedeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında kullanılan ders kitaplarını kapsayan bu standartta;
ders kitabı, kitap yaprağı, sayfa, kitap kapağı, gramaj, punto, kitap
boyutu ve sırt kavramları şöyle tanımlanmaktadır:
Ders kitabı, her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları ders programları doğrultusunda hazırlanmış,
öğrenim amacı için kullanılan basılı yayındır.
Kitap yaprağı, kitabı meydana getiren kitap boyutundaki kağıt tabakalarının her biridir.
Sayfa, ders kitabında her yaprağın ön ya da arka yüzüdür.
Kitap kapağı, kitap yapraklarını korumaya yarayan, uygun özellikteki
kaplıktan yapılmış koruyucu kılıftır.
Gramaj, kağıt ya da kartonun, 1 m2 sinin standart atmosfer şartlarında
gram cinsinden kütlesidir.
Punto, matbaacılıkta kullanılan harf ve rakam büyüklükleri ile ilgili
ölçü birimidir.
Kitap boyutu, kitabın en ve boyunun milimetre olarak ifadesidir.
Sırt, ders kitabının ön ve arka kapağının birleştiği, kitap yapraklarının
arka kısımlarının kapağa yapıştırıldığı bölümdür24.
Ders kitapları ile ilgili bazı standartların olmasının başlıca yararları neler
olabilir?

Ders Kitaplarının Sınıflandırılması
Ders kitaplarında; boyut, malzeme, imalat özellikleri yönünden birlik,
beraberlik, kullanma ve kontrolde kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış
olan TS 10220 numaralı standartta ders kitapları sınıflandırılmakta ve ders
kitaplarının özelliklerine de yer verilmektedir. Sınıflandırma kapsamında;
ders kitaplarının nasıl sınıflandırıldığı, hangi tiplerde ve türlerde olabileceği
belirtilmektedir.
Sınıflar: Ders kitapları imalinde kullanılan kağıt cinsine göre;
 I. hamur,
 II. hamur,
kağıttan imal edilmiş ders kitapları olmak üzere iki sınıftır.

Ders kitaplarında; boyut,
malzeme, imalat
özellikleri yönünden birlik,
beraberlik,
kullanma ve
kontrolde kolaylık sağlamak
amacıyla hazırlanmış olan TS
10220 numaralı
standartta ders
kitapları sınıflandırılmakta ve
ders kitaplarının
özelliklerine de
yer verilmektedir.
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Tipler: Ders kitabı boyutlarına göre;
 Büyük boy (A4),
 Normal boy (A5),
 Küçük boy (B5)
olmak üzere üç tipe ayrılır.
Türler: Ders kitabı okutulacağı öğrenim kurumlarına göre;
 İlköğretim1-2-3. sınıflar ve
 Diğerleri
olmak üzere iki türe ayrılır.

Ders Kitaplarının Özellikleri
Özellikler kapsamında ise ders kitaplarının; görünüş, renk, malzeme, fiziki özellikleri ve imali ile ilgili özelliklerine yer verilmektedir.
Ayrıca bu kapsamda ders kitabında bulunması gereken bilgiler de ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Görünüş: Ders kitapları görünüş bakımından şu özellikleri taşımalıdır:
 Sayfaları düzgün olmalı, leke, delik, kir, kırışık, yırtık buruşukluk, katlanma ve diğer görünüş kusurları ile baskı hataları bulunmamalı baskı arka yüze geçmiş olmamalıdır.
 Kenarları düzgün ve çapaksız kesilmiş olmalı, dikiş ve ciltleme
kusurları bulunmamalıdır.
Renk: Ders kitabı basımında kullanılan kağıt beyaz ya da beyaz
kağıt kullanmak şartıyla çok açık şekilde renklendirilmiş olmalıdır.
Kapak kartonu ise beyaz ya da açık renklerde olmak üzere renkli olabilir.
Malzeme: Ders kitabının yaprakları I. Hamur (% 100 beyazlatılmış kimyevi selülozdan) ya da II. Hamur (en az % 60’ı kimyevi selülozdan), kapağı ise bristol kartondan (% 100 beyazlatılmış kimyevi
selülozdan) imal edilmiş olmalıdır25.
Ders Kitabının Üretimi İle İlgili Özellikler: Bu özellikler şunlardır26:
 İlköğretim 1, 2, 3. sınıf kitaplarına basılan resimler renkli olmalıdır. Diğer ders kitaplarındaki resimler renkli ya da siyah
beyaz olabilir.
 Kitap kapağı kitap yapraklarını tamamı ile örtecek ve aynı boyutta olacak şekilde kesilmiş olmalıdır.
 Kitaplar, formalı olarak yapılmalı bir formada 16 sayfa bulunmalıdır.
 Formalar birbirine tek dikiş (zımba teli) ya da iplik dikişle bağlanmalıdır.
 Bir forma halinde hazırlanan kitaplarda forma kapağa zımba
teli ile tutturulmalıdır.
 Dört ya da daha fazla formadan meydana gelen kitaplara sırt
verilmelidir.
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 Birden fazla formalı kitaplarda formalar kapağa, kapaktan elyaf koparmadan ayrılmayacak derecede sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
 Formaların birleştirilmesinde zımba teli kullanıldığında bir kitapta en az iki zımba teli bulunmalıdır.
 Zımba telinde korozyon belirtisi görülmemelidir.
 Zımba telinin zımbalanıp büküldükten sonraki açıkta kalan uçlarından her birinin uzunluğu en az 5 mm en çok ise iki ucu
karşılıklı gelecek şekilde olmalıdır.
 İki zımba teli kullanıldığında teller kitabın üst ve alt kenarından kitap boyunun yaklaşık ¼’üne eşit uzaklıkta; üç zımba teli
kullanıldığında ise teller arası uzaklık kitap boyunun 1/3’üne;
kenarlardan tele en yakın uzaklık ise 1/6’sına eşit olmalıdır.
Ders kitaplarının temel özelliklerini maddeler halinde belirleyiniz.
İplik dikiş kullanıldığında bir kitapta en az iki dikiş olmalı, dikişle
kitabın üst ve alt kenarından kitap boyunun yaklaşık ¼’üne eşit uzaklıkta, üç dikiş kullanılması halinde dikiş başlangıcı kitap boyunun 1/6’sına
eşit uzaklıkta, dikişler arası uzaklık ise kitap boyunun 1/3’üne eşit uzaklıkta, iğne giriş aralıkları en az 10 mm en çok 20 mm olmalıdır.

Ders Kitabında Bulunması Gereken Bilgiler
Ders kitaplarında aşağıdaki maddelerde belirtilen bilgiler bulunmalıdır27.
Ön Kapaktaki Bilgiler: Ön kapak üzerinde şu bilgiler yer almalıdır.





Kitabın adı,
Kullanılacağı sınıf ve seviye,
Yazarın, hazırlayanın ya da çevirenin adı,
Yayınevinin adı, kısa adı ya da amblemi.

Sırttaki Bilgiler: Kitabın sırtında aşağıda belirtilen bilgilere yer
verilmelidir.
 Kitabın adı (Kitabın ön kapağı üstte ve yatay durumda iken
soldan sağa doğru ve okunabilecek şekilde tanzim edilmelidir.),
 Yazarın, hazırlayanın ya da çevirenin adı,
 Yayınevinin adı, kısa adı ya da amblemi,
 Basıldığı yıl.
Arka Kapaktaki Bilgiler: Arka kapak üzerinde aşağıda belirtilen
bilgilere yer verilmelidir.
 Fiyatı (Sağ alt köşeye),
 ISBN (Sağ alt köşede fiyatın üzerinde yer alacak şekilde).
Sol alt köşeye ise:
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Basımevi ya da firmanın adı, varsa tescilli markası,
Basıldığı yıl,
Baskı adedi.
Bu standardın işareti ve numarası (TS 10220 şeklinde), yazılmalıdır.
Örnek:…………….. basımevi, 19…, ……adet, TS 10220 gibi.
Burada mümkün olmaması halinde TS 2143’de belirtilen yerlerden
herhangi birine basılabilir.
İç Kapaktaki Bilgiler: İç kapağın ön yüzünde aşağıda belirtilen
bilgilere yer verilmelidir.
 Kitabın adı,
 Kullanılacağı sınıf ya da seviye,
 Yazarın, hazırlayanın ya da çevirenin adı,
 Yayınevinin adı, adresi varsa amblemi,
 Basıldığı yıl ve yeri,
 Varsa Milli Eğitim Bakanlığınca ders kitabı olarak kabul edildiğine dair bilgi.
İç kapak arka yüzünde ise aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmelidir.
 Genel yayın seri ve dizi numaraları,
 Telif hakkı, baskı kararı ya da onayı, baskı sayısı, baskı adedi,
 Varsa resimleyenin adı soyadı.
İkinci Yapraktaki Bilgiler: İkinci yaprağın ön yüzünde varsa önsöz ya da ithaf yer alabilir, arka yüz boş bırakılabilir.
Üçüncü Yaprak ve Devamındaki Bilgiler: Üçüncü yaprak ve
devamında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmelidir:
 İçindekiler (Ünite numarası, ünite, konu ya da ders adı ile ünite, konu ya da ders adı karşısına sayfa numaraları belirtilerek
yer verilmelidir.)
Diğer Yapraklardaki Bilgiler ve Düzen: Diğer yapraklar aşağıda
belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.
 Sayfalarda yazılar dışında kalacak boşluklar (marj) en az 15
mm en çok 20 mm olmalıdır.
 Konu ile ilgili resim, şema, grafik, çizim, fotoğraf varsa bunlar
ait olduğu ifadelerle aynı sayfada yer almalıdır.
 Dipnotlar sayfa altlarına verilmelidir.
Ders Kitabının Sonunda Yer Alan Yaprakların Düzeni: Ders
kitaplarının sonundaki yapraklarda şunlar olmalıdır.
 Sözlük bölümü,
 Alfabetik indeks bölümü,
 Bibliyografya,
 Kitabın sonunda en az bir boş yaprak.

88 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Ders kitaplarında bulunması gereken temel bilgileri maddeler halinde
sayınız.
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Boyutlar
Boyutlar kapsamında ders kitabının boyutları, yazı büyüklükleri ve
ders kitabının köşe açıları yer almaktadır.
Ders Kitabının Boyutları: Ders kitabının boyutları ISO
2180’deki A serisinin, büyük boy için A4, normal boy için A5, küçük
boy için B5 boyutuna uygun olmalıdır.
Yazı Büyüklükleri: Ders kitabında metin kısımlarının başlıklar
dışında kalan bölümlerinde kullanılan yazılarda;
 6-7 yaş için 24 punto
 7-8 yaş için 18 punto
 8-9 yaş için 12 punto
 9-12 yaş için 11 punto
 12’den yukarı olanlar için 10 punto büyüklüğünde harf kullanılmalıdır.
Köşe Açıları: Ders kitabının köşe açıları 90° olmalıdır.

Ders Kitaplarının Piyasaya Sunulması
Ders kitaplarının piyasaya sunulmasında ambalajlamayı ve yapılması gereken işaretlemeleri dikkate almak gerekir.
Ambalajlama: Ders kitaplarının on adedi renksiz polietilen ile sarılarak rutubet geçirmeyecek şekilde paketlenir. Paketler taşımaya ve
depolamaya dayanıklı oluklu mukavvadan ya da eşdeğer dayanıklılıkta
başka bir maddeden yapılmış kutulara brüt kütlesi en çok 40 kg olacak
şekilde yerleştirilmelidir.
İşaretleme: Ders kitaplarının piyasaya sunulmasında iç ambalajların ve dış ambalajların işaretlenmesi gerekir.
İç Ambalajların İşaretlenmesi: Paketlerin üzerine en az aşağıdaki
bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak yazılmalı ya da basılmalıdır.
 İmalatçı firmanın ticari ünvanı, kısa adı ve adresi ya da varsa
tescilli markası,
 Paketlenmiş maddenin adı,
 İmalat yeri ve tarihi,
 Paketteki ders kitabı sayısı,
 Parti, seri ya da kod numaralarından en az birisi,
 Bu standardın işareti ve numarası (TS 10220 şeklinde).
Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir.
Dış Ambalajların İşaretlenmesi: Ambalaj kutuları üzerine en az
aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak yazılmalı ya da basılmalıdır.
 İmalatçı firmanın ticari unvanı, kısa adı ve adresi, ya da varsa
tescilli markası,
 Ambalajlanmış maddenin adı,
 İmalat yeri ve tarihi,
 Ambalajdaki ders kitabı paketi sayısı,

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı
örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında kullanılacak
eğitim araçlarının
incelenmesi ve
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 Brüt ve net kütlesi,
 Parti, seri ya da kod numaralarından en az birisi,
 Bu standardın işareti ve numarası (TS 10220 şeklinde).
Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir28.

Ders Kitaplarıyla Yönetmelikler
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak eğitim araçlarının incelenmesi ve kabulleri ile ilgili
usul ve esasları düzenlemek amacıyla Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan diğer
bir yönetmelik de Ders Kitapları Yönetmeliği’dir. Bu Yönetmeliğin
amacı da,örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı,
temel ders kitabı iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının,Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak
hazırlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme
Yönetmeliği
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu; 3797 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3308 sayılı
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'na dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları dışındaki eğitim araçlarının incelenmesine ve kabullerine ait usul
ve esasları kapsamaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği’ne
göre eğitim aracı, öğretim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek basılı olan ya da basılı olmayan eser anlamına
gelmektedir.
Basılı eğitim aracı; kitap, dergi, atlas, harita ve benzeri, basılı olmayan eğitim aracı ise film, çizgi film, film şeridi, slayt, video kaseti,
resim, fotoğraf, tablo, plâk, ses kaseti, disket, CD (Compact Disk), CD ROM, atölye makine ve teçhizatı ile lâboratuvar araç gereçleri ve benzerleri anlamına gelmektedir. Öğrenci dergisi de gelişim basamakları
dikkate alınmak suretiyle, öğrencileri bilim, sanat ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde, bireysel, sosyal ve kültürel yönlerden geliştirici
içerikteki ve periyodik olarak hazırlanan basılı eser olarak tanımlanmaktadır29.
Bu yönetmeliğin 10. Maddesine göre eğitim araçlarının içerik ve
biçim bakımından bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Biçim Bakımından Eğitim Araçları: Biçim bakımından eğitim
araçlarının özellikleri şöyledir:
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1) Kullanılan malzemenin kalitesi ile eğitim aracı basılı ise kâğıdın cinsi, renk ve baskısının göz sağlığı yönünden iyi seçilmiş
olmalıdır.
2) Kitap ve dergilerde harf ve rakam büyüklükleri; ilköğretim birinci sınıf için 20-24, ikinci sınıf için 18, üçüncü sınıf için 14,
dördüncü sınıf için 12, beşinci sınıf için 11 ve daha üst kademeler için 10 punto olmalıdır.
3) Şekil, resim, tablo, fotoğraf, şema, plân, harita, grafik ve benzerlerinin, metinleri aydınlatıcı ve tamamlayıcı olup olmadığına bakılmalı, bunlar, metinlerin uygun yerlerine konulmalıdır.
4) Eğitim aracının kullanılabilir, korunabilir, sağlığa uygun ve
ekonomik olmalıdır.
5) Basılı olanlarda bibliyografya, içindekiler ile gerekli durumlarda dipnot bulunmalıdır.
İçerik Bakımından Eğitim Araçları: İçerik bakımından da eğitim araçlarının özellikleri şöyledir:
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine uygun
olmalıdır.
2) Bilimsel hata bulunmamalıdır.
3) Eğitim aracının kişi ve kuruluşları yıpratıcı özellikte olmamalıdır ve siyasî propaganda amacı taşımamalıdır.
4) Eğiticilik ve öğreticilik nitelikleri bakımından, hitap ettiği eğitim kurumlarının özel amaçları ile ders programlarını desteklemeli ve istenen düzeye uygun olmalıdır.
5) Eğitim aracının, öğrencilerin eğitim düzeyleri yanında, yaş ve
bilgi düzeylerine uygun olmalıdır.
6) İmlâ, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
7) Türkçe özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan doğru
kullanılmalıdır.
Aynı yönetmeliğin 17. Maddesinde, eğitim ve öğretim açısından
uygunluk kararı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmayan hiçbir eğitim
aracının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılamayacağı, herhangi bir suretle satın alınamayacağı ve bağış olarak da kabul edilemeyeceği belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları
Yönetmeliği’nde
ders kitabı, her tür
ve derecedeki
örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında kullanılacak
olan, konuları
öğretim programları doğrultusunda
hazırlanmış
öğrenim amacı ile
kullanılan basılı
eser olarak
tanımlanmaktadır

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak
hazırlanan bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, temel ders kitabı, iş
ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, yayımlanması ve dağıtılması ile
ilgili hususları kapsamaktadır.
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Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği’nde ders kitabı,
her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak
olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış öğrenim
amacı ile kullanılan basılı eser olarak tanımlanmaktadır30. Aynı yönetmelikte temel ders kitabı, genellikle mesleki ve teknik öğretim okul ve
kurumlarında, alanın gerektirdiği bilgilerin tamamını kapsayan ve program değişikliklerinden kısa sürede etkilenmeyen basılı eser olarak kabul
edilmektedir. Bu yönetmeliğin 5. Maddesine göre ders kitaplarında bazı
nitelikler aranmaktadır.

Kitaplarda Aranacak Nitelikler
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre kitaplarda aranacak nitelikler şunlardır:
a) Kitaplar ders programına uygun olarak hazırlanır. Ders kitabı
yazar ya da yazarlarının, ders programı ve ders kitabı ile branş
ilgisinin ya da yakınlığının olması gerekir. Ders kitaplarında,
yazar ya da yazarlardan başka grafiker, tasarımcı, resimleyen
ile dil ve imla kuralları yönünden inceleyen gibi elemanların isimlerine de yer verilir.
Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler

Ders Programına
Uygunluk

Konuların
Sistemli
İşlenmesi

Konuların
Anlaşılırlığı

Estetik, Göz
Sağlığı

Ayrıca ders kitaplarında;
1. Konular günlük hayatla bağlantılı olarak bilimsel, doğal,
sosyal, estetik, ekonomik ve kültürel boyutları içinde ele
alınır. Sınıf ya da dönem seviyelerine göre öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara günlük hayatlarında uygulama imkanları sağlayacak konular ya da üniteler halinde
işlenir.
2. Her ünite ya da konu; problemleri belirtme, araştırma, inceleme ve gözlem yolu ile problemleri sıralama, gerekli deneyleri yapma, bu deneylerden sonuç çıkarma ve bu sonuçları kontrol ederek genelleme yapma şeklinde sıralanan bilimsel düşünme metodu kuvvetlendirecek şekilde işlenir.
3. Öğrencilerin gelişim basamakları dikkate alınarak seviyelerine uygun dil ve ifade kullanılır.
b) Kitaplarda,konular sistemli bir şekilde işlenir.
Bunun için;
1. Dersin özelliğine göre bölümler ya da ünitelerle konular
arasında hacim bakımından, programında belirtildiği şekil-

Öğrencilerin
gelişim basamakları dikkate alınarak seviyelerine
uygun dil ve ifade
kullanılır.
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de bir denge kurulur. Kitapların forma sayısı, dersin özelliğine, sınıf ya da dönem seviyesine göre öğretim programında belirtilir.
2. Konuların hazırlanması ve düzenlenmesinde öğrencilerin
ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
3. Programda belirlenen eğitim-öğretim ilkelerine uyulur.
4. Kazandırılacak esas davranış, bilgi ve beceriler, mümkün
olduğu kadar sınıf ya da dönem seviyesine göre kavram ve
örneklerden hareket edilerek verilir. Temel bilgileri kazandırmak için açıklamalara gerek duyulursa, bu bilgilerin
açıklanmasına yetecek kadar ayrıntılara yer verilir. Gereksiz bilgilerden kaçınılır.
5. Konuların işlenmesinde, aynı sınıf ya da dönemde okutulan
diğer derslerle olan ilişkisi göz önünde bulundurulur. Önceki sınıf ya da dönemlerin konularıyla bilgi, kavram, ilke
ve beceri bakımından bağlantı kurulur. Ayrıca, sonraki sınıf
ya da dönemlere hazırlayıcı açıklamalara yer verilir.
6. Konularla ilgili hazırlık çalışmalarının,öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca gezi, gözlem, deney, araştırma ve ödevler arasında ilişki ve uygunluk sağlanır.
7. Metinlerde doğru,açık,anlaşılır bir dil ve anlatım kullanılır.
c) Kitaplardaki konular,öğretime yardımcı unsurlarla beslenerek
daha anlaşılır hale getirilir.
Bunun için;
1. Kitaplarda; öğrencileri çalışmaya,araştırmaya,gözlem ve
deney yapmaya ve düşünmeye özendirici, yönlendirici hazırlık soruları, araştırma konuları, deneyler ve işlemler yer
alır. Ayrıca, her bölüm ya da ünite sonunda, dersin özelliğine göre değişik ölçme araçlarının kullanıldığı değerlendirme sorularına yer verilir.
2. Kitaplarda; konuları açıklayıcı resim, fotoğraf, tablo, grafik,
şema, plan, harita ve benzeri öğretime yardımcı unsurlar
bulunur. Bunlar metinlerin kolay kavranmasını sağlayacak
biçimde, uygun yerlere konur ve gerekli açıklamalar yapılır.
Ayrıca kitaplarda, öğrencileri milli, ahlaki, insani, manevi
ve kültürel değerler bakımından besleyici; demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne
karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici ve bu değerlerle ilgili ders konularını sevdirici okuma
parçalarına yer verilir.
3. Aynen yazılması gereken yabancı kelimelerin yanlarında
parantez içinde Türkçe okunuşları da gösterilir.
4. Her kitabın, programlarda belirtilen hususlara ilave olarak
başında ve sonunda yer alması gerekenler “Kitapların Hazırlanması ve İncelenmesi ile İlgili Esas ve Usuller” içerisinde belirlenir ve Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.
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d) Kitaplar, estetik bakımdan yeterli ve göz sağlığına uygun olur.
Bunun için;
1. Kitaplar,mümkün olduğu kadar kaliteli kağıda basılır.
2. Resim, fotoğraf, grafik, şema, plan, harita ve benzeri unsurların yerleştirilmesinde, görünümün yanı sıra, eğiticilik ve
öğreticilik vasfına da önem verilir. Baskıların açık, net, estetik ve anlaşılır olması sağlanır.
3. Kitaplar kullanılabilir ve korunabilir nitelikte hazırlanır.

Kitapların Hazırlanması ve Hizmete Sunulması
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde belirtildiği şekliyle kitaplar; yarışma, sipariş, satın alma, yazdırma ve özel kesimce hazırlama olmak üzere beş değişik yolla hazırlanır
ve hizmete sunulur.
Ders Kitaplarının Hazırlanması

Yarışma

Sipariş

Satın Alma

Yazdırma

Özel Kesimce
Hazırlama

Yarışma: Yarışma yoluyla ders kitabı aşağıdaki usullere göre hazırlanır
ve hizmete sunulur31.
1. Ödüllü ya da ödülsüz yarışma açılması halinde ilgili birimin
hazırlayıp Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunduğu
şartname, Kurulca uygun görüldükten sonra Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.
2. Yazarlar ya da yayınevleri tarafından şartnameye uygun olarak
hazırlanan baskıya hazır nüsha belirtilen süre içerisinde Yayımlar Dairesi Başkanlığı’na gönderilir ya da elden teslim edilir. Yayımlar Dairesi Başkanlığı, eserler üzerinde ön incelemeyi yapar, uygun olanlara gizliliği sağlayacak şekilde gerekli işlemleri (kodlama ve benzeri) yapar ve ilgili birime gönderir.
3. İlgili birim,hazırlanan baskıya hazır nüshaları inceler ya da incelettirir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulur. Bunlar Talim ve
Terbiye Kurulu tarafından değerlendirilir. İnceleme ve değerlendirme sonucu, Yayımlar Dairesi Başkanlığı’na ve ilgili birime bildirilir.
4. Eserlerin Talim ve Terbiye Kurulu’nca değerlendirilmesi tamamlanıncaya kadar kimlik zarfları açılmaz ve kodlamalar gizli tutulur.
Sipariş: Sipariş yoluyla ders kitaplarının hazırlanması ve hizmete
sunulmasında şu usullere uyulur:
1. Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesi, ilgili birimce hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Talim ve Terbiye Kurulunca
uygun görülen şartname, hazırlayan birime gönderilir.
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2. Söz konusu birim,kişi ya da komisyona şartname hükümlerine
göre kitap yazdırır.
3. İlgili birim, hazırlanan baskıya hazır nüshaları inceler ya da incelettirir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile eserler
Başkanlığa sunulur. Bunlar Talim ve Terbiye Kurulunca değerlendirilir. Alınan karar, Yayımlar Dairesi Başkanlığına ve ilgili
birime bildirilir.
Satın Alma: Satın alma yoluyla ders kitaplarının hazırlanması ve
hizmete sunulmasında şu usullere uyulur:
1. Okutulmasına ihtiyaç duyulması halinde,yurt içinde ya da dışında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapların incelenmesi, ilgili birimce yaptırılır ve raporlarıyla birlikte Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulur.
2. Talim ve Terbiye Kurulu’nca kitabın ya da telif hakkının satın
alınmasına karar verilmesi halinde, bu durum, gereği için Yayımlar Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. İlgili birime de bilgi verilir.
Yazdırma: Milli Eğitim Bakanlığı, teşkilatında görevli elemanlara
ya da bunlardan kuracağı bir komisyona kitap hazırlatabilir. Bu durumda da sipariş usulündeki yol izlenir.
Özel Kesimce Hazırlama: Bu yolla ders kitaplarının hazırlanması
ve hizmete sunulmasında şu usullere uyulur:
1. Yazar ya da yayınevleri tarafından hazırlanan,biri orijinal olmak
üzere üç adet baskıya hazır nüsha Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderilir ya da elden teslim edilir.
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, eserler üzerinde ön inceleme yapılmasını sağlayarak uygun bulunanları incelettirir. Uygun
bulunmayanları ise müracaat sahibine iade eder.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, eserin incelenmesini sağlayarak inceleme raporu doğrultusunda gerekli işlemleri yapar ve
sonucu yazara ya da yayınevine duyurur.
4. Bu yöntemle hazırlanan baskıya hazır nüshalar için başvuru her
zaman yapılabilir. Mayıs ayının üçüncü haftasının son iş gününe
kadar Talim ve Terbiye Kurulu’nca kabul edilen ders kitaplarının listesi Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Yayımlar
Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. Okutulma süresi devam eden
ve Mayıs ayından önce Talim ve Terbiye Kurulu’nca kabul
edilmiş ders kitaplarına ait liste Mayıs ayının ilk haftasında Yayımlar Dairesi Başkanlığına gönderilir.
5. Azınlık okulları için kendi dillerinde okutulan ya da okutulacak
olan kitaplar, yeminli mütercimlere tercüme ettirilerek, tercüme
edilmiş bir nüshası ile birlikte teslim edilir32.
Ders kitaplarının hazırlanması ve hizmete sunulması sürecini açıklayınız.

Uzaktan eğitim
uygulamalarına
yönelik ders
kitapları genelde
ekip yaklaşımıyla
hazırlanmaktadır.
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Uzaktan Eğitim Ders Kitaplarının Hazırlanması ve
Geliştirilmesi
Uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ders kitapları genelde ekip
yaklaşımıyla hazırlanmaktadır. Ders kitapları içinde temel kaynak olarak kabul edilen ders kitaplarının hazırlanması sürecinde görev alan
ekipte üç grupta toplanabilecek uzmanlar görev yapar. Ders kitaplarının
nasıl hazırlandığını gösteren süreç aşağıdaki çizimde verilmiştir.
Ders Kitabı Hazırlama Süreci
BÖLÜMLERİN
KONULARININ
BELİRLENMESİ

BÖLÜMLERİN
YAZILMASI

BÖLÜMLERİN
UZAKTAN
ÖĞRETİM
İLKELERİNE
UYGUN YAZIMI

EĞİTİM
PLANLAMA
GRUBU

YAZARLAR

EDİTÖRLER

BASIM

DAĞITIM

Çizimde görüldüğü gibi ders kitaplarının hazırlanması sürecinde
planlama grubu, yazar ya da yazarlar ile editör ya da editörler görev
yapmaktadır.
Planlama grubundaki uzmanlar uzaktan eğitim programının uygulanmasına karar verildikten sonra programda yer alan derslerin, her bir
dersin kitabının hangi bölümlerden olaşacağını ve her bir bölümün konularının ne olacağını belirlemektedirler. Ayrıca, her bir kitabın editörünün kim ya da kimler olacağını, ve kitaptaki her bir bölümün hangi
yazar ya da yazarlardan oluşacağı konularında karar vermektedir.
Yazar ya da yazarlar, belirlenen bölüm ya da bölümlerin yazımı,
dizgilerin düzeltilmesi, görsel ögelerin doğruluğundan sorumludur.
Editör ya da editörler bazı uzaktan eğitim uygulamalarında bölüm yazarlarını belirleyebilmektedir.
Editör ya da editörler, ders kitabının hazırlanmasında yazılan bölümleri uzaktan eğitim ilkelerine uygun hale getirip kitabı basıma hazırlamaktır.
Öğrencilerin derse ilgi göstermesini sağlamak ve öğrenmelerine
yardımcı olmak üzere uzaktan eğitime yönelik ders kitaplarında başlıca
bölümler ve her bölümde ortak olan kısımlar vardır. Ders kitabının her
bölümünde yer alması gereken kısımlar; bölüm numarası ve adı, öğrenme hedefleri, içindekiler, çalışma önerileri, giriş, asıl metin, özet, alıştırmalar, değerlendirme soruları ile yararlanılan ve başvurulabilecek
kaynaklardır.

Planlama grubundaki uzmanlar
uzaktan eğitim
programının
uygulanmasına
karar verildikten
sonra programda
yer alan derslerin,
her bir dersin
kitabının hangi
bölümlerden
olaşacağını ve her
bir bölümün
konularının ne
olacağını belirlemektedirler.

Editör ya da
editörler, ders
kitabının hazırlanmasında
yazılan bölümleri
uzaktan eğitim
ilkelerine uygun
hale getirip kitabı
basıma hazırlamaktır.

Yazar ya da
yazarlar, belirlenen bölüm ya da
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Bölüm Numarası ve Adı: Bölümün numarasının ve adının yazılı
olduğu kısımdır.
Öğrenme Hedefleri: Bu kısımda maddeler halinde bölümü okuyan öğrencilerin bilgi, beceri ve tutum olarak göstereceği davranışlar
yazılır. Öğrencinin hangi davranışı hangi düzeyde göstereceği belirtilir.
İçindekiler: İçindekiler kısmında bölümün ana ve alt başlıkları verilir. Burada amaç öğrenciye içerik konusunda genel bilgi vermektir.
Çok ayrıntıya girilmesi gerekmez.
Çalışma Önerileri: Çalışma önerileri kapsamlı ve önemli kısımlardan biridir. Bu kısımda şunlar yazılır.

Giriş; bölümdeki
bilgilerin önemi,
neden bilinmesi
ve öğrenilmesi
gerektiğinin
öğrencilerin
yaşantılarıyla
ilişkilendirilerek
açıklandığı kısımdır.
Asıl metinde
içeriğin resmi
olmayan bir
biçimde ve konuşuyor gibi anlatımı
söz konusudur.

•

Öğrencinin varsa önceki derslerden ya da bölümlerden tekrar
etmesi istenilen yerler.

•

Bölümde sıkça geçen ve anlamını açıklamada zorlanılan ve bu
bölümü öğrencinin anlaması için bilmesi gereken kavramlar ve
bu kavramların bulunabileceği kaynaklar.

•

Bölüm çalışılırken uyulması gereken özel yöntemler varsa bu
yöntemler.

•

Bölüm çalışılırken yanında bulundurulması istenilen gereçler
varsa bu gereçler.

•

Yapılmaması ya da sakınılması gerekenler varsa bunlar.

•

Ödev ve alıştırma verilecekse, bunların nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar.

•

Bölümle ilgili radyo, televizyon dersi ya da bilgisayarlı ders
varsa onlara ilişkin bilgiler.

Giriş: Giriş; bölümdeki bilgilerin önemi, neden bilinmesi ve öğrenilmesi gerektiğinin öğrencilerin yaşantılarıyla ilişkilendirilerek açıklandığı kısımdır. Girişin öğrenciyi güdülemesi gerekir. Öğrencinin ilgisini uyandıracak, bölümün okunmasını sağlayacak kısım burasıdır.
Asıl Metin: İçeriğin ana ve alt başlıklarla anlatıldığı kısımdır. Asıl
metinde içeriğin resmi olmayan bir biçimde ve konuşuyor gibi anlatımı
söz konusudur. Öğrencinin yazılanı anlayıp anlamadığını anında kontrol
etmesi için sorulacak sorular da asıl metin içinde yer alır.
Özet: Bu kısımda anlatılan içerikle ilgili açıklamaların ve tartışmaların sonuçlarına yer verilir.
Alıştırmalar: Alıştırmalar kısmında öğrencinin okuduklarını tekrar etmesi için sorulara yer verilir. Soruların yanıtları bölüm içinde
yoksa nereden ve hangi kaynaktan bulunacağı da bu kısımda belirtilir.

Alıştırmalar
kısmında öğrencinin okuduklarını
tekrar etmesi için
sorulara yer verilir.

Uzaktan eğitim
için hazırlanacak
ders kitaplarından
öncelikle derslerle
ilgili bilişsel,
devinişsel ve
duyuşsal öğrenme
hedeflerini gerçekleştirmeye yar-
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Değerlendirme Soruları: Öğrencinin, öğrenme hedefleri başlığı
altındaki hedefler kapsamındaki davranışları ne ölçüde kazandığını
kendi kendine görmesini ve değerlendirmesini sağlamak için sorulan
sorulardır.
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar: Bölümün yazımında yararlanılan kaynaklar açıklamalı olarak bu kısımda verilir. Ayrıca daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen öğrenciler için de başvurulacak
kaynaklar da yine bu kısımda verilmektedir.
Uzaktan eğitim için hazırlanacak ders kitaplarından öncelikle derslerle ilgili bilişsel, devinişsel ve duyuşsal öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olması beklenir. Ders kitapları ile öğrenme hedefleri ilişkisi aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.

Bilişsel Hedefler

Duyuşsal Hedefler

Ders Kitapları

Devinişsel Hedefler

Ders Kitapları ile Öğrenme Hedefleri İlişkisi
Bilişsel öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek
bir ders kitabında; olgusal bilgilerin sunulması, ilişkili etkilerin fark
edilmesi ve farklılıkların öğrenilmesini sağlaması, çalışma işlevlerinde
kullanılan sözcüklerin sunulması, çalışma akışını tanımlaması ve öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşacakları iş yerleri konumlarının ve durumların sunulması gerekir.
Devinişsel hedeflerin gerçekleşmesini sağlama konusunda ders kitaplarının kullanımı sınırlıdır. Devinsel becerilerdeki ilkeleri ya da basamakları öğretmek için hareketsiz şekiller kullanılmalıdır. Hareketsiz
şekiller hareket eden nesnelerin konumunu da gösterebilmektedir. Ancak hareketin gösterilmesi yine de oldukça zordur.
Ders kitapları genelde duyuşsal hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak kullanılmamaktadır. Ancak bazı gereçler duyguları harekete
geçirebilmekte ve oldukça ilginç olabilmektedir. Birçok yetenekli ders
kitabı ve eğitim tasarımcısı olsa da bu şekilde etkili olarak hazırlanan
gereçlerin tutum değiştirmesi çok sık görülen bir durum değildir.

Ders kitapları
genelde duyuşsal
hedeflerin gerçekleşmesine yönelik
olarak kullanılmamaktadır.

Ders kitaplarının
en önemli sınırlılığı, hedef kitlesini
oluşturan öğrencilerin değişik
kişisel özelliklere
sahip olmasıdır.

Ders Kitapları 99

Uzaktan eğitim
alanında çalışan
uzmanlar daha
önceden hazırlanmış ders
kitaplarından daha
nitelikli ve ucuz
ders kitapları,
öğrenme paketleri, çalışma kitapları ve resimli
kitapçıklar hazırlayabilmektedir.
Ders kitabı geliştirenler ve yazarlar
uzaktan eğitime
ilişkin tasarımların
ve yeniliklerin
farkında olmalıdırlar.

Ders kitaplarının en önemli sınırlılığı, hedef kitlesini oluşturan öğrencilerin değişik kişisel özelliklere sahip olmasıdır. Bir yazılı gerecin
öğrencilerin beklentilerine ve gereksinimlerine uygun olması gerekir.
Öğrencilerin beklentilerine ve gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış ders kitapları daha yararlı, daha kalıcı ve daha etkileyici özelliklere
sahiptirler. Ancak, uzaktan eğitime yönelik bir ders kitabı hedef kitleye
uygun olarak hazırlanmış olsa da değerlendirilerek geliştirilmelidir.
Uzaktan eğitim alanında çalışan uzmanlar daha önceden hazırlanmış ders kitaplarından daha nitelikli ve ucuz ders kitapları, öğrenme
paketleri, çalışma kitapları ve resimli kitapçıklar hazırlayabilmektedir.
Ders kitaplarının birçoğunun basılmış hali kolayca taşınabilmekte ve
uzak yerlerde kendi başına eğitim gören kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Basılı gereçlerin bu olumlu yönleri nedeniyle, çekici yayınlar
üretme konusunda teknolojinin sürekli gelişeceğini söyleyebiliriz.
Ders kitabı geliştirenler ve yazarlar uzaktan eğitime ilişkin tasarımların ve yeniliklerin farkında olmalıdırlar. Çünkü ders kitapları daha
yıllarca yüz yüze eğitimde de, uzaktan eğitimde de önemini koruyacaktır.
Son yıllarda insanlar yeni elektronik yayıncılığı oldukça etkileyici
bulmaktadırlar. Kitle iletişim araçları öğrenmede ve ders kitaplarının
hazırlanmasında elektronik yayıncılıktan yararlanma konusunda yazarları, yayıncıları ve toplumu kaçınılmaz bir şekilde yönlendirmektedir.
Günümüzün basit elektronik üretim teknikleri, planlamacılar ile
üretici arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırmaktadır. Ders kitabı yazarları,
giderek artan bir şekilde kuruluşların ders kitabı üretimine ilişkin grafik
ve sanatsal saf dışı bırakarak kendi baskı ve grafiklerini üretmektedirler.
Böylece yazarların ders kitabı hazırlama sürecinde harcadıkları zaman
azalmaktadır. Bu da bir anlamda teknolojik gelişmelerin eğitim alanında
ders kitabı hazırlamayı ve kullanımını desteklemeyi sürdürdüğünü göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin ders kitaplarının hazırlanmasında
sağladığı başlıca destekler şunlardır:
 Sözcük işlemciler ve diğer bilgisayar uygulamaları, basılı gereçlerin kolaylıkla hazırlanmasını sağlamaktadır.

Örneğin; sözcük işlemciler metnin işlenmesinde ve nitelikli baskı yapılmasında,
elektronik sözlükler ve yazım kılavuzu da daha anlaşılır ders kitabı
hazırlamada büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
 Tarayıcılar aracılığıyla yeniden yazmaya gerek kalmadan yazılı
ve basılı gereçler hızla değiştirilebilmekte ve elektronik ortama
dönüştürülebilmektedir.
 Masa üstü yayıncılık ve lazer yazıcılar, amatörlerin bile profesyonel basılı gereç üretmesini sağlayabilmektedir.
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 Modemleri ve faks araçlarını da içeren elektronik iletişim araçları basılı gereçlerin uzak yerlere gönderilmesini sağlayabilmektedir.
 Bilgisayarlar kullanılarak şekiller içeren saydamlar ve tepegöz
saydamları üretilebilmektedir.
 Renkli ders kitaplarının üretimini ve kullanımını yaygınlaştırabilmektedir.
Teknolojiler aracılığıyla herkese uygun ve nitelikli basılı gereçler
üretilebilmektedir.

Ders Kitaplarının Hazırlanmasında ve
Geliştirilmesinde Temel İlkeler
Uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ders kitaplarının hazırlanmasında uyulması gereken bazı temel ilkeler vardır. Uyulması gereken
bu ilkeler şunlardır:
1. Tasarım ve kapsam planlanırken en az diğer öğretim ortamlarına yönelik gereçlerin hazırlanmasında gösterilen özen ders kitaplarına da gösterilmelidir. Uzaktan eğitim hedef kitlesinin,
yaşları, dil yetenekleri ve okuma biçimleri ve alışkanlıkları
dikkate alınmalıdır.
2. Yazı türleri, sayfa düzeni ve tasarımı konusunda bilgi sahibi
olunmayabilir. Bu durumda uzmanlara danışılmalıdır. Yazılı
gereci istenildiği gibi geliştirmede kullanabilecek yazı karakterleri ve sayfa tasarımları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları,
metni soğuk ve resmi bir hale, bazıları da metni sıcak ve resmi
olmayan bir duruma getirebilmektedir. Bir metinde yaygın olarak kullanılan yazı türleri ve ebat bulunmaktadır. Eğitimciler
bu konularda şimdilerde daha fazla bilgiye sahiptirler. Çünkü
onlar da bu tür seçimlerle daha sık karşılaşmaktadırlar.

Yazılı gereci
istenildiği gibi
geliştirmede
kullanabilecek
yazı karakterleri
ve sayfa tasarımları bulunmaktadır.

3. Yazımda izlenmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu
kurallardan bazıları; bir virgül ya da noktadan sonra bir boşluk
bırakmak, vurgulamak için sözcüğün altını çizmek yerine sözcüğü italik yazmak ve yine vurgulamak amacıyla tüm harfleri
büyük harfle yazmak yerine kalın yazmak ve bir sayfada ikiden
fazla yazı karakteri kullanmamaktır.

Yazımda izlenmesi gereken bazı
kurallar bulunmaktadır.

4. Bilgileri, ünitelerde ve konularda mantıklı bir şekilde bölümlere ayırmak gerekir.
Örneğin; genelden ayrıntıya, basitten karmaşığa ve başlangıçtan sonuca
gidilmelidir.
Hazırlanan metin,
konuyu bilmeyen
bir kişi üzerinde
denenmelidir.

Büyük laflar
etmekten, mesleki
dil ve karmaşık bir
dil kullanmaktan
kaçınılmalıdır.
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5. Hazırlanan metin, konuyu bilmeyen bir kişi üzerinde denenmelidir. Deneme aşamasında metnin açıklığı ve kullanıma uygunluğu için konudaki ve metnin tasarımındaki değişikliği not almak gerekir.
6. Büyük laflar etmekten, mesleki dil ve karmaşık bir dil kullanmaktan kaçınılmalıdır. Anlatılmak isteneni anlamak amacıyla
öğrencilerin sözcükleri araştırmasına ya da cümleleri yeniden
okumasına engel olmamak gerekir. Olabildiğince edilgen cümleler kullanmaktan kaçınılmalı ve kısa cümleler kullanılmalıdır.
7. Konu planında alt konularının temel konuları desteklemesini
sağlamak gerekir.
8. Öğrencilerin metne verecekleri tepkilerin neler olabileceği
planlanmalıdır.
9. Metinde yer alan bilinmeyen terimleri, kısaltmaları ve kısa yazımları açıklamak gerekir.
10. Yazı karakteri ve sayfa düzeni planlanırken hedef kitlenin özellikleri göz önüne alınmalıdır.
Örneğin; öğrencilerin not tutmalarını sağlamak amacıyla yanlarda düzenli
boşluklar bırakılmalıdır.
11. Öğrencilerin yaşı küçükse metnin daha kolay okunması için
satırlar arasında daha fazla boşluk bırakılmalı ve daha büyük
yazı puntosu kullanılmalıdır.
12. Etki yaratmak için uzun metinlerde büyük harfler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü, yapılan araştırmalar, büyük harflerle
yazılan cümlelerin okunması ve anlaşılması en zor cümleler olduğunu ortaya çıkarmıştır.
13. Etki yaratmak için uzun metinlerde kalın harfler kullanmaktan
kaçınılmalıdır. Çünkü, yapılan araştırmalar kalın harflerle yazılan cümlelerin okunması ve anlaşılması zor cümleler olduğunu
ortaya çıkartmıştır.
14. Eğitimsel kavramlar açıklamalarla ya da resimlerle birlikte verilmelidir.
15. Kullanılan resimlerde bilinen nesnelerin yer almasına dikkat
edilmelidir.
16. Anlaşılır hale getirmek ve okuma zamanını azaltmak amacıyla
gerekli olan her yerde fotoğraflar, grafikler ve şekiller kullanılmalıdır.
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17. Resimlerle metinlerin birbirini tamamlamasına özen gösterilmelidir.
18. Ders kitaplarından örnek göstermek amacıyla her zaman “çalışma kopyaları” çıkarılmalıdır. Çünkü, kopyadan kopya etmek
çalışmanın niteliğini azaltmaktadır. En gelişmiş fotokopi makineleri bile kötü orijinallerin daha da kötüleşmesine neden olmaktadır.
19. Yazı türleri aşırı derecede vurgulanmamalıdır. Kalın, italik ya
da diğer ilgi çekici yazı türleri etkilerini kolaylıkla yitirebilmektedir.
20. Zorunlu olmadıkça bilgisayar aracılığıyla otomatik yazım ya
da dilbilgisi kontrolü yapılmamalıdır. Özellikle yazım kontrolleri kötü hatalara neden olabilmektedir. Bu kullanıldığında
doğru yazılan bir sözcük atılabilmekte ya da metinde verilmek
istenen anlam değişebilmektedir.

Ders Kitaplarının Sayfa Düzenine İlişkin Öneriler
Son yıllarda uzaktan eğitimciler giderek artan bir şekilde ders
kitaplarında bilgilerin düzenlenmesinin ve sunumunun önemini fark
etmişlerdir. Eğitimcilere göre öğrencilerin
Çeşitlilik
derse ilgi göstermesini sağlamak ve bu konuda onlara yardımcı olmak önemlidir.
Şekil ya da fotoğraflar kullanıldığında
Sayfa
ya da öğrencilerin ilgisini çekmek hedeflenDüzeni
diğinde sayfa düzeni bazı sorunlar yaratabilmektedir. Sayfa düzeni planlanırken, tek
tek sayfalar ele alınmamalı bir bütün olarak
Denge
ders göz önüne alınarak hareket edilmelidir.
Sayfa düzeni yapılırken üzerinde durulması gereken bazı önemli konular vardır. Bunlar; çeşitlilik, hizalama, denge ve basitliktir.
Kimi zaman sayfa
düzeni değiştirilerek ya da fotoğraflar, resimler ve
karikatürler
kullanılarak
öğrencilerin ilgisi
sürekli hale
getirilebilmektedir.

Basitliği sağlamak
amacıyla; yoğunluğu koyu olan bir
nüsha için açık ve

Çeşitlilik: Kimi zaman sayfa düzeni değiştirilerek ya da fotoğraflar, resimler ve karikatürler kullanılarak öğrencilerin ilgisi sürekli hale
getirilebilmektedir. İki sayfanın tek bir şekil oluşturması gerekir, bu da
öğrenci üzerinde yaratılacak ilgiyi artırmaktadır. Çünkü, kimi zaman
birbirini izleyen iki sayfa büyük bir resim görevini yerine getirmektedir.
Hizalama: Basılı gereçlerde görülen türlerin çoğu hizalanmıştır.
Satır uzunluğuna bağlı olarak, özellikle satır kısayken, hizalanan sözcüklere ayrılan boşluklar sorun yaratabilmektedir. Bu formatın tercih
edilmesinin nedeni adı geçen sorunları ortadan kaldırmasıdır. Bu formatta fazladan ayrılan tüm boşluklar sağ tarafta yer almaktadır. Kimi

Hizalama

Basitlik
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zaman yalnızca tam sözcükler kullanılır. Eğer tire işareti ile bölünen
sözcük yoksa, sağ taraf düzensiz bir hale gelebilmektedir. Sol tarafın
boş bırakıldığı formata resim konulacaksa resim sol tarafta yer almalıdır.
Denge: Dikkat çekmek ya da tekdüzeliği önlemek amacıyla balans
olarak da adlandırılan denge kullanılmaktadır. Denge, sayfa merkezinden yatay ya da dikey olarak hayali olarak çizilen bir çizgiyle belirlenir.
Bunun sonucunda “ayna görüntüsü” elde edilir. Böylece sayfanın bir
tarafının, diğer tarafına benzemesi sağlanmaktadır.
Basitlik: İyi bir sayfa düzeni planında olması gereken bir diğer
özellik de basitliktir. Basitliği sağlamak amacıyla; yoğunluğu koyu olan
bir nüsha için açık ve belirgin bir tür kullanılmalıdır. Ayrıca, belirgin ve
daha net fotoğraf baskılar kullanılmasının da önemli yaraları vardır.
Örneğin; siyah-beyaz, parlak ve düz baskılar en iyi sonucu verir.
Basit, tek renkli çizimler fotoğraftan daha iyi sonuçlar vermektedir. Bunlar, gereksiz ayrıntıları önlemekte ve öğrencinin temel konulara
odaklaşmasını sağlamaktadır. Renklendirme yerine gölgelendirme kullanılmasının da önemli yararları vardır.
Beyaz kağıt üzerine koyu mürekkep kullanılmalıdır. Siyah kağıt
üzerine beyaz mürekkep kullanılması % 40 oranında okuma hızını
azaltmaktadır. İlgi çekmek isteniliyorsa sarı kağıt üzerine siyah gibi
görünürlüğü yüksek renk kombinasyonları kullanılmalıdır.
Sayfa düzeni ve kompozisyonu oluşturulurken yapılmaması gerekenler de vardır. Bunlar;
 sayfada fazla resim bulunması, eş deyişle beyaz alanın fazla
olması,
 gereksiz yere türlerin karıştırılması,
 metnin içeriğinin ikinci plana itilmesine yol açacak şekilde konu başlıkların koyu ve büyük yazılmasıdır.
Uzaktan eğitim ders kitaplarının sayfa düzeni nasııl olmalıdır?

Ders Kitaplarının Daha Anlaşılır Hale Getirilmesi
Ders kitaplarının anlaşılır hale getirilmesi, gerecin zorluk derecesi,
öğrencilerin düzeyi ve maliyet gibi bir dizi ölçüte dayanır. Her türlü
çaba ve iyi niyete karşın hazırlanan gereç, yazara, yazarlara ve editöre
son derece anlaşılır geldiği halde, öğrencilere aynı ölçüde anlaşır gelmeyebilir.
Ders kitaplarını anlaşılır hale getirebilmek için yazıları daha anlaşılır hale getirmede yararlanılan bir teknik kullanılabilmektedir. Bu

Ders kitaplarının
anlaşılır hale
getirilmesi, gerecin zorluk derecesi, öğrencilerin
düzeyi ve maliyet
gibi bir dizi ölçüte
dayanır.
Ders kitaplarını
anlaşılır hale
getirebilmek için
yazıları daha
anlaşılır hale
getirmede yararlanılan bir teknik
kullanılabilmektedir.
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tekniğe uyularak yazılı gerecin anlaşılırlığı belirlenebilmektedir. Yazılı
gerecin anlaşılırlığını belirlemek için sırasıyla şu işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir33-34-35-36:
1. Ders kitabındaki metinlerden en az yüz sözcük içeren bir bölüm seçilir.
2. Seçilen bölümde kaç cümle olduğu belirlenir.
3. Seçilen bölümde bir cümleye ortalama kaç sözcük düştüğü hesaplanır. Bu işlemde seçilen bölümdeki sözcük sayısı cümle
sayısına bölünür.
4. Seçilen bölümdeki üç ve daha fazla heceli sözcükler sayılır.
5. Bir cümleye düşen ortalama sözcük sayısı ile seçilen bölümdeki üç ve daha fazla heceli sözcüklerin sayısı toplanır.
6. Toplama işlemiyle elde edilen sayı 0.4 ile çarpılır ve bu sonuç
en yakın tam sayıya yuvarlanır.
Bu işlemlerle ulaşılan sonuç, seçilen metnin anlaşılırlık indeksi
olarak kabul edilebilir. Elde edilen indeks ne kadar düşükse, seçilen
metin de o kadar anlaşılır demektir. Bu indeks, seçilen metnin ortalama
zorluğunu gösterir. Aynı zamanda da metnin hangi düzeydeki öğrenciler
için uygun olduğunu ortaya koyar. Elde edilen indeksin, hedeflenen
öğrencilerin düzeyini gösteren indeksten yüksek olması, seçilen metnin
sisli olduğunu, diğer bir deyişle yeterince anlaşılır olmadığını gösterir.
Aynı işlemlerin, kitaptan rastlantısal olarak seçilmiş başka metinlerde de gerçekleştirilmesi ve elde edilen indekslerin ortalamasının
hesaplanması yazılı gerecin anlaşılırlığını belirler.
Bir yazılı gerecin anlaşılırlığının bu şekilde ölçülmesi, göreli bir
ölçüm olarak kabul edilebilir. Fizik, Matematik gibi derslere ait kimi
kitapların anlaşılırlığı bu teknik ile yeterince belirlenmeyebilir. Ancak
bütün derslere ait kitaplarda bu teknik sözcük düzeyini yansız olarak
gösterebilir.
Bu konuda bazı uyarılar vardır. Ortalama 15’lik indeksin yüksek
öğretim, 20’lik indeksin doktora düzeyini gösterdiği ileri sürülmektedir.
Buna göre, diğer öğretim basamaklarındaki öğrenciler için bu indeksin
daha düşük olması gerekir. Teknik sözcükler nedeniyle Matematik,
Fizik ve Bilgisayar gibi derslere ait metinlerin indeksi bütün eğitim
basamakları için her zaman biraz daha yüksek olacaktır.
Aynı ders kitabından yüz yüze eğitim uygulamaları için de daha
önceden hazırlanmış olan varsa, aynı işlemler yüz yüze eğitim için hazırlanmış olan gereç için de yapılır. İstatistiksel çözümlemeler sonunda
sonuçlar karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda uzaktan eğitim amaçlı
yazılan gerece ait ortalama indeksin, yüz yüze eğitim için hazırlanmış
olan gerecin indeksinden düşük olması, başka bir deyişle uzaktan eğitime yönelik olarak hazırlanmış gerecin daha anlaşılır olması beklenir.
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Basım Öncesi Yararlanılabilecek Değerlendirme Formu
Ders kitapları basım öncesi yazarlar ve editörler tarafından yeniden gözden geçirilip son şekil verilmelidir. Ders kitabına son şekil vermede aşağıdaki değerlendirme formundan yararlanılabilir.
Basım Öncesi Kitap Değerlendirme Formu
Evet
Cümleler kısa ve öğrenciye yönelik olarak yazıldı
mı?
Öğrencilerin okuma ve kavrama düzeyleri
göz önüne alındı mı?
Öğrencilerin kültürleri ve bilişsel, devinişsel ve
duyuşsal altyapıları dikkate alındı mı?
Olabildiğince teknik sözcükler yerine kolay
sözcükler kullanıldı mı?
Metnin anlaşılır olup olmadığı başkalarına da
okutularak kontrol edildi mi?
Gereksiz sözel bölümleri en aza indirmek için
kontrol yapıldı mı?
Olabildiğince sayfanın her iki tarafına da bilgiler
konuldu mu?
Yazılan bölümler konuyu bilmeyen birilerine
okutulup geliştirildi mi?
Gereken yerlerde başlıklar, dip notlar ve
kaynakçalar oluşturuldu mu?
Başlık büyüklükleri ile metinde kullanılan
punto birbirine uygun hale getirildi mi?
Vurgu gerektiren sözcükler kalın ya da italik
olarak verildi mi?
Yazım ve dilbilgisi açısından sözel bilgiler
kontrol edildi mi?
Şekillere ya da fotoğraflara yeterli alan
ayrıldı mı?
Yazılı kısımları desteklemek üzere şekiller
ya da resimler kullanılırken resmi olan ve olmayan
düzenlerin tümü göz önüne alındı mı?
Gerekli yerlerde siyah-beyaz fotoğraflar ve
basit çizimler kullanıldı mı?
Çizim grafik ve resimlere çok fazla yer
vermekten kaçınıldı mı?
Çizimler, grafikler ve resimler düzenli ve
belirgin hale getirildi mi?
Anlamlı olması dışında çok renkli baskıdan

Hayır
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kaçınıldı mı?
Sayfa düzeni basit mi?
Yatay ya da dikey olarak tüm sayfalar
birbirleriyle uyumlu hale getirildi mi?
Sayfanın üstüne, altında ve yanlarında yeterli
boşluk bırakıldı mı?
İletileri iletmeye yardımcı olacak şekilde son
halinin yazı büyüklüğü ve tasarımı uygun seçildi
mi?
Metnin okunmasını kolaylaştırmak için satır
aralarına yeterli boşluklar bırakıldı mı?
Gerekli bölüm başlık sayfaları uygun
hazırlandı mı?
Sayfa numaraları doğru mu?
Başlıklar yeterli mi?
Tasarımı bir bütünlük oluşturuyor mu?

Ders Kitaplarının Yararları ve Sınırlılıkları
Eğitim uygulamalarına yönelik olarak hazırlanmış ve nitelikli ders
kitaplarının birçok yararı vardır. Ders kitaplarının başlıca yararları şunlardır:
 Basılmış ders kitapları, eğitime yönelik diğer gereçleri de daha
iyi bir duruma getirebilir.
 Öğrenciler, diğer kaynaklara başvurmak amacıyla ders kitabının herhangi bir yerinde durabilir.
 Öğrenciler kitaptan çalışırken kendi hızlarına göre ilerleyebilir.
Ders kitapları, öğrencinin kendi hızına uygun olarak sunulan
öğretime olanak sağlar. Ayrıca bu durum öğrencilere kendi
okuma düzeylerine ve becerilerine bağlı olarak öğrenme fırsatı
verir.
 Ders kitapları kolay taşınabilir. Öğrencilere istedikleri yerde ve
zamanda çalışma ve öğrenme olanağı sağlar.
 Öğrenci ya da öğretmen kolaylıkla ders kitaplarını inceleyebilir. İleride başvurmak amacıyla saklayabilir.
 Siyah-beyaz sanat eseri ya da fotoğraf kolaylıkla ders kitabına
uyarlanabilir.
 Ders konuları öğrenci ya da öğretmen tarafından kitabın gözden geçirilmesiyle bölümlere ayrılabilir.
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 Ders kitapları ekonomik şekilde basılabilir, kolayca çoğaltılabilir ve güncelleştirilebilir. Hareketsiz resimler, renkli ya da siyah-beyaz gösterilebilir. Ders kitapları, öğretim desteği ya da
bir öğretim aracı olarak kullanılabilir.
 Öğrencinin hızına göre verilen eğitim gibi ders kitapları da bireyselleştirilmiş eğitim olanağı sağlar.
 İşitsel araçlara göre basılı gereçler öğrenmeyi daha etkin şekilde gerçekleştirir.
Ders kitaplarının yukarıda belirlenen yararlarının yanı sıra bir bakıma olumsuz yönleri anlamına da gelen sınırlılıkları da vardır. Bu
sınırlılıklar da şunlardır:
 Normal olarak renklendirilen sanat eseri ya da renkli fotoğrafı
ders kitabına uyarlamanın maliyeti yüksektir.
 Basılı sayfa üzerinde hareketin gösterilmesi zordur.
 Tek bir kitapta sunulan yoğun dersler öğrenciyi sıkar. Benzer
bir sorun, uzun ünitelerde de söz konusudur.
 Dikkat edilmediğinde kitap zarar görebilir, kaybolabilir ya da
hasar görebilir.
 Kapsamlı ve büyük çalışmaların başka yerlere gönderilmesi
zaman alabilir. Gerecin karmaşıklığına ve yerel hizmetlere
bağlı olarak bu konuda harcanacak süre artabilir ya da azalabilir.
Yararları ve sınırlılıklarıyla birlikte düşünüldüğünde ders kitapları
günümüzde ve gelecekteki eğitim uygulamalarında daha uzun süre
önemini koruyacaktır. Çünkü çoğu eğitim uygulamalarında öğrenciler;
gereksinim duydukları bir yardım, öneri ya da bilgi için ders kitaplarına
kolayca ulaşabilmektedirler.

Özet
Eğitim uygulamalarında “Ders kitapları” denildiği zaman profesyonel olarak üretilen ders kitapları, alıştırma kitapları, ders notları,
dergiler ve bültenleri anlaşılır. Ders kitaplarının Milattan Önce (M.Ö.)
4000 yılına kadar uzanan bir geçmişi vardır. M.Ö. 3000’li yıllarda
yapılmış olan kil tabletler, dünyanın en eski ders kitaplarını, eş deyişle
ders kitapları olarak kabul edilmektedir.
Bugünkü ders kitabı anlayışına oldukça yakın ilk kitap örnekleri
Eski Mısırda hazırlanmıştır. Bunun en tipik örneği, M.Ö. 1300 yılında
hazırlanmış olan “Ölüler Kitabı” adındaki bir grup papirüs rulosudur.
İkinci yüzyılda kitabın biçimlendirilmesi konusunda büyük bir yeniliğin yaşandığı söylenebilir. Bu yenilik, kitapların katlanabilen sayfa-
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lar haline getirilmesidir. Kodeks yöntemi olarak da anılan bu yöntem ile
günümüz kitap sistemin ilk temelleri atılmıştır.
İnsancı akımın kendini kabul ettirmesiyle birlikte, kitap insanlığın
kültürel gelişiminde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır.
Gutenberg’in 1440 yılında matbaayı bulması basılı gereç üretimi konusunda yeni ufuklar açmıştır. İlk kitap olan Mainz Mezamiri 1457 yılında
Almanya-Mainz’da basılmış, bu kitabı da 1461 yılında AlmanyaBamberg’de Boner Masalları adlı kitabın basımı izlemiştir.
Matbaanın bulunmasının ardından Batı dünyasında kitap basımı
ve resimleme tekniklerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan
bazıları, on beşinci yüzyılda geliştirilen metal gravür tekniği ile renkli
kitap basımı gerçekleştirilmesi, ve 1789 yılında Alois Senfelder tarafından bulunan taşbaskı tekniğinin yirminci yüzyılda ofset baskı tekniğini
ortaya çıkartmasıdır.
Ofset baskı tekniği 1860-1880 yılları arasında denenmişse de, gerçek anlamda ancak1904 yılında Amerika’da I. W. Rubel tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniğin kullanılmasıyla birlikte kitabın
görünüşünü değiştirmeden baskı sayısını büyük ölçüde artırmış, bunun
sonucu olarak da maliyet düşmüş ve kitap basımı hızlanmıştır.
Basılı gereçler içinde kitaplar yaşanmış, denenmiş, yeniden yaratılarak üretilmiş bilgi birikimlerinin sunulduğu kaynaklardır. Sürekliliği,
doğruluğu, değişkenliği tartışılabilen bir olgu olan bilgi; ussal, (zihinsel) görsel ve algısal edinimlerin toplamıdır.
Ders kitapları, eski çağlardan beri pek çok değişiklikler geçirmiştir. Zamanla kitle iletişim araçlarının gelişimi, ders kitaplarının gelişimine üstünlük sağlamışsa da, ders kitapları eğitimdeki önemini her
yerde ve her zaman korumuştur.
Ders kitapları eğitimde uygulanan programların amaçlarının gerçekleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Hatta az gelişmiş ülkelerde ve
gelişmekte olan ülkelerde çağdaş anlamda eğitim programları ve bu
kapsamda öğretim ve ders programları yürürlükte olmadığı halde, bir
derse ait program yerine bile kullanılmaktadır.
Türkiye’de de ders kitapları, eğitim için temel kaynak olarak görülmektedir. Son derece yüksek olan nüfus artışına ve okula devam
etmek zorunda olan çocuk sayısının artışına karşın, geçmişte yalnızca
ders kitaplarının niceliğini artırma yönünde değil aynı zamanda da
niteliğini artırıcı çeşitli önlemlerin alındığı görülmektedir.
Dünyadaki eğitim uygulamalarında öğrencilerin diğer gereçlere
göre daha çok ders kitaplarından öğrendikleri bilinmektedir. Türkiye’deki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme
Fakültesi uzaktan eğitim uygulamalarıyla eğitimini sürdüren öğrenciler
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de ders çalışmak için ayırdıkları zamanın en büyük kısmını ders kitaplarından çalışıp öğrenerek harcamaktadırlar. Benzer durum Milli Eğitim
Bakanlığının uzaktan eğitim uygulamalarından, Açıköğretim Lisesi,
Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu öğrencileri için de geçerlidir.
Ülkemizde ders kitaplarının; tanımlanması, sınıflandırılması ve
özelliklerinin ortaya konulması, numunesinin alınması, muayenesi ve
deneyleri ile piyasaya sunulmasına ilişkin olarak bazı standartlar hazırlanmıştır. Bunlardan başlıcaları; TS 946 Bilgi Verici Etiketleme, TS
9629 Dokümantasyon – Dokümanları İnceleme, Konularını Belirleme
ve Endeks Terimlerini Seçme Metotları, TS 2143 Bilgi ve Dokümantasyon-Uluslar arası Standard Kitap Numaralandırması, TS 1060 Bir
Kitabın Başlık Yaprakları ve TS 10220 Ders Kitaplarıdır.
Ders kitaplarında; boyut, malzeme, imalat özellikleri yönünden
birlik, beraberlik, kullanma ve kontrolde kolaylık sağlamak amacıyla
hazırlanmış olan TS 10220 numaralı standartta ders kitapları sınıflandırılmakta ve ders kitaplarının özelliklerine de yer verilmektedir. Sınıflandırma kapsamında; ders kitaplarının nasıl sınıflandırıldığı, hangi
tiplerde ve türlerde olabileceği belirtilmektedir. Aynı standartta ders
kitaplarının; görünüş, renk, malzeme, fiziki özellikleri ve imali ile ilgili
özelliklerine yer verilmektedir. Ayrıca bu kapsamda ders kitabında
bulunması gereken bilgiler de ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak eğitim araçlarının incelenmesi ve kabulleri ile ilgili
usul ve esasları düzenlemek amacıyla Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan
diğer bir yönetmelik de Ders Kitapları Yönetmeliğidir. Bu Yönetmeliğin
amacı da,örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı,
temel ders kitabı iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının,Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak
hazırlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu; 3797 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3308 sayılı
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'na dayanılarak hazırlanan Eğitim
Araçları İnceleme Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, temel ders kitabı,
iş ve işlem yaprakları dışındaki eğitim araçlarının incelenmesine ve
kabullerine ait usul ve esasları kapsamaktadır.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna dayanılarak
hazırlanan Ders Kitapları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı,temel ders
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kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, yayımlanması ve dağıtılması ile ilgili hususları kapsamaktadır.
Uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ders kitapları genelde ekip
yaklaşımıyla hazırlanmaktadır. Ders kitapları içinde temel kaynak olarak kabul edilen ders kitaplarının hazırlanması sürecinde görev alan
ekipte üç grupta toplanabilecek uzmanlar görev yapar. Bunlar; planlama grubu, yazar ya da yazarlar ile editör ya da editörlerdir.
Öğrencilerin derse ilgi göstermesini sağlamak ve öğrenmelerine
yardımcı olmak üzere uzaktan eğitime yönelik ders kitabı kapsamındaki
kitaplarda bölümler ve her bölümde ortak olan kısımlar vardır. Ders
kitabının her bölümünde yer alması gereken kısımlar; bölüm numarası
ve adı, öğrenme hedefleri, içindekiler, çalışma önerileri, giriş, asıl metin, özet, alıştırmalar, değerlendirme soruları ile yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklardır.
Uzaktan eğitim için hazırlanacak ders kitaplarından öncelikle
derslerle ilgili bilişsel, devinişsel ve duyuşsal öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olması beklenir.
Uzmanlar daha önceden hazırlanmış ders kitaplarından daha nitelikli ve ucuz ders kitapları, öğrenme paketleri, çalışma kitapları ve
resimli kitapçıklar hazırlayabilmektedir. Ders kitaplarının birçoğunun
basılmış hali kolayca taşınabilmekte ve uzak yerlerde kendi başına
eğitim gören kişiler tarafından kullanılabilmektedir.
Ders kitaplarının hazırlanmasında uyulması gereken bazı temel ilkeler vardır. Yazılı gerecin hazırlanmasında sayfa düzeni oluşturma
işlemi de oldukça önemlidir. Sayfa düzeni planlanırken, tek tek sayfalar
ele alınmamalı bir bütün olarak ders göz önüne alınarak hareket edilmelidir. Sayfa düzeni yapılırken üzerinde durulması gereken bazı önemli konular vardır. Bunlar; çeşitlilik, hizalama, denge ve basitliktir. Sayfa
düzeni ve kompozisyonu oluşturulurken yapılmaması gerekenler de
vardır. Bunlar; sayfada fazla resim bulunması, eş deyişle beyaz alanın
fazla olması, gereksiz yere türlerin karıştırılması ile metnin içeriğinin
ikinci plana itilmesine yol açacak şekilde konu başlıkların koyu ve büyük yazılmasıdır.
Ders kitaplarını daha anlaşılabilir hale getirebilmek için yazıları
daha anlaşılır hale getirmede kullanılan bir teknikten yararlanılabilir.
Ders kitapları basılmadan önce bir kontrol listesiyle yeniden gözden
geçirilmelidir.
Ders kitaplarının birçok yararları vardır. Yararları ve sınırlılıklarıyla birlikte düşünüldüğünde ders kitapları günümüzde ve gelecekteki
eğitim uygulamalarında daha uzun süre önemini koruyacaktır. Çünkü
çoğu eğitim uygulamalarında öğrenciler; gereksinim duydukları bir

Ders Kitapları 111
yardım, öneri ya da bilgi için öğretmenlerine ya da bir arkadaşına
henüz kolayca ulaşamamaktadırlar. Öyle ki ders kitapları, iyi bir yazılı
gerecin özelliklerine ek olarak, öğretmenin işlevlerini de yerine getirecek şekilde hazırlanmalıdır
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Değerlendirme Soruları

1.

İlk ders kitaplarının geçmişi milattan önce kaçlı yıllara kadar
uzanmaktadır?
A) 6000’li
B) 5000’li
C) 4000’li
D) 3000’li
E) 2000’li

2.

Aşağıdakilerden hangisi ilk ders kitabı olarak kabul edilmektedir?
A) Agaç kabukları
B) Papirüsler
C) Parşömenler
D) Ağaç tabletler
E) Kil tabletler

3.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde günümüzdeki ders kitabı anlayışına oldukça yakın ilk kitaplar hazırlanmıştır?
A) Almanya
B) Çin
C) Mısır
D) Hindistan
E) Yunanistan

4.

İlk olarak hangi yüzyılda kitaplar katlanabilir hale getirilmiştir?
A) Birinci Yüzyıl
B) İkinci Yüzyıl
C) Üçüncü Yüzyıl
D) Dördüncü Yüzyıl
E) Beşinci Yüzyıl

5.

İlk kitap hangi tarihte ve ülkede basılmıştır?
A) 1440- Mısır
B) 1457- Almanya
C) 1461- Çin
D) 1628- Çekoslovakya
E) 1904- Amerika
Ders kitapları dersle ilgili en çok hangi öğrenme hedef ve ya
hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur?

6.
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A) Duyuşsal
C) Devinişsel

B) Bilişsel
D) Bilişsel ve Duyuşsal
E) Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel

7.

Aşağıdakilerden hangisi, uzaktan eğitim için basılı gereç hazırlamada yer alan editörler grubunun görevlerinden değildir?
A) Ders kitaplarının uzaktan eğitim ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek
B) Ders kitaplarını basıma hazır hale getirmek
C) Ders kitaplarının hangi bölümlerden oluşacağına karar vermek
D) Ders kitaplarının bölümlerinin yazarlarına karar vermek
E) Ders kitaplarının her bir bölümünü incelemek

8.

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin basılı gereç
hazırlamaya sağladığı desteklerden değildir?
A) Hareketli görüntülerin de basılı gereçlere yansıtılmasını sağlar.
B) Yeniden yazmaya gerek kalmadan hızlı değişiklikler yapılabilir.
C) Basılı gereçlerin hazırlanmasında kolaylık sağlar.
D) Amatörlerin bile profesyonel basılı gereç üretmesini sağlar.
E) Daha anlaşılır ders kitabı hazırlamada büyük kolaylık sağlar.
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9.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim uygulamalarına yönelik ders
kitaplarının hazırlanmasında uyulması gereken ilkelerden değildir?
A) Hedef kitlenin yaş ,dil yetenekleri, okuma biçimleri gibi özelliklerini incelemek gerekir.
B) Metinde yer alan bilinmeyen terimleri, kısaltmaları ve kısa
yazımları açıklamak gerekir.
C) Öğrencilerin not tutmalarını sağlamak amacıyla metnin yanlarında düzenli boşluklar bırakılmalıdır.
D) Bilgileri anlaşılır hale getirmek için gerekli yerlerde fotoğraflar, grafikler ve şekiller kullanılmalıdır.
E) Dikkat çekici olması amacıyla sık sık metinlerin tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi sayfa düzeninde dikkat edilmesi gereken özellikler arasında sayılamaz?
A) Çeşitlilik
B) Denge
C) Basitlik
D) Düzenlilik
E) Hizalama

Yanıtlar
1. C

2. E

3. A

4. B

5. B

6. B

7. C

8. A

9. E

10. D
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ünite dört

RADYO, TEYP VE MATERYALLERİ

Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

eğitim amaçlı ilk radyo yayınlarının yapıldığı ülkeleri sayabilecek,
radyo ile öğretim arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek
bazı ülkelerdeki eğitsel radyo yayınlarının amaçlarını tanıyabilecek,
radyo derslerinin yapım öncesi işlemlerinde yer alan ekipteki
uzmanların temel görevlerini açıklayabilecek,
radyo derslerinin yapım öncesi işlem sürecini kavrayabilecek,
radyo dersi senaryosunu tanıyabilecek,
radyo derslerinin yapım evresini ana hatlarıyla açıklayabilecek,
radyo derslerinin yapım sonrası işlemlerini tanıyabilecek,
radyo derslerinin yaralarını ve sınırlılıklarını sayabilecek,.
teyp ile öğretim arasındaki ilişkileri açıklayabilecek,
işitsel materyallerin yaralarını ve sınırlılıklarını sayabilecek,
arkadaşlarınızla birlikte işitsel materyal hazırlayabileceksiniz.
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Giriş
Radyo dünyada eğitime destek olmayı sürdürmektedir. Ses kaydı,
farklı konuların seçilmesine ve yaratılmasına fırsat vermektedir. Radyo
uzaklardaki kişilere önemli bilgileri zamanında sunmaktadır. Yazılı
gereçler ve öğretmenlerle desteklenen radyo, 2000’li yıllarda da herkesi
eğitim hedefine yakınlaştırmayı sürdürecektir. Radyo bu işlevini hedef
kitlesine uygun dersler aracılığıyla yerine getirir. Uzun yıllardır eğitim
işlevini yerine getiren radyo derslerinin hazırlanması bir süreci ve ekip
çalışmasını gerektirir.
Bu bölümde öncelikle ilk radyo yayınlarının nasıl başladığını ve
nasıl yaygınlaşarak eğitim işlevini yerine getirdiğini açıklayan ilk eğitsel radyo yayınları konusu üzerinde durulmaktadır. Daha sonra da sırasıyla; radyo derslerinin hazırlanması, yapım öncesi işlemler, yapım
işlemleri, yapım sonrası işlemler ile radyo derslerinin yararları ve sınırlılıkları konuları açıklanmaktadır.

İlk Eğitsel Radyo Yayınları
Radyo, manyetik ve elektromanyetik dalgalarla sesin iletimini ve
dinlenilmesini sağlayan uzaktan iletişim sistemidir. Bu sistem, belirli
konulara ilişkin bilgileri anında yayma ve dinleme olanağı sağladığı
gibi, bunların ses bantlarına alınıp daha sonra yayınlanmasına da olanak
vermektedir.
Daha önceleri değişik ülkelerde bir çok deneme yayını yapılmışsa
da ilk radyo yayını 2 Kasım 1920 tarihinde Amerika’da başlamıştır.
Tecimsel anlamdaki ilk yayının ardından bir yıl içerisinde 500’den fazla
radyo yayın istasyonu açılmıştır. 1923 yılında birçok kişi amatör olarak
radyo yayını yapmak istemiş ve zamanla da amatör radyo yayıncıları
kendi yayınlarını artırmak için sistem ağlarını kurmuşlardır.
Diğer ülkelerde de düzenli yayınlar gecikmemiş; 1922 yılında İngiltere’de, Fransa’da, Sovyetler Birliğinde, 1923 yılında ise Almanya’da
radyo yayınları başlamış, sonra sırasıyla 1927 yılına kadar Arjantin,
Avustralya, İtalya, Japonya, Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç,
İsviçre, Çekoslovakya ve Güney Afrika’da radyo yayınları başlamıştır1.
1929 yılı bir anlamda radyonun altın çağı olmuş, insanlar eğlenmek için bir çok diziyi dinlemişlerdir. Radyo yayınlarında program
yanında teknik gelişmeler de olmuş, özellikle radyo verici gücünün
hızla artırılarak, tüm dünyaya yayılması gerçekleşmiştir. İlk yayından
kısa bir süre sonra 1930’larda Asya ve Afrika’nın kimi ülkeleri dışında
hemen hemen her kıtada radyo istasyonları kurulmuştur2. 1930’lu ve
1940’lı yıllarda radyo programları yemeklere, uykuya karışır hale gelmiştir. Hatta o yıllarda çocukların geç yatmasından radyo programları
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sorumlu tutulmuştur. Eleştirmenler radyonun yanlış bir dünya görüşü ve
bozuk konuşma sonucunu doğurduğunu iddia etmiştir. Ancak radyoyu
destekleyenler, radyonun eğittiğini, morali yükselttiğini, topluma hizmete yönelik projeleri başlattığını ve doğal tehlikeler konusunda uyarıda
bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.
1960’lı yıllara gelindiğinde televizyon, dinleyicileri kendisine
çekmiş ve radyonun konumunu etkilemeye başlamıştır. 1960’da önceden güçlü olan sistem ağları artık programları finanse edemez duruma
gelmiştir. Şimdilerde insanlar radyoyu araba kullanırken, çalışırken,
dinlenirken, oyun oynarken ve bir anlamda hemen her türlü koşulda
kullanabilmektedir.

Tecimsel: Ticari.

Tecimsel olmayan radyo yayınları da 1920’li yıllarda başlamıştır.
O yıllarda bir çok üniversite radyo yayınına başlamıştır. Tecimsel olmayan radyo istasyonları yerel ilgililere önemli bilgiler sunmuştur.
1923 yılında Amerika’da okullar için eğitsel radyo programları
yayınlanmaya başlamıştır. Aynı yıllarda öğrenciler tarafından çok kısa
sürede kabul gören eğitim amaçlı radyo programlarının yayınlanmasının
temel amacı; dünyayı sınıfa getirmek ve en iyi öğretmenlerin hizmetlerini yaygın hale getirmek olarak görülmüştür. Hatta radyo yayını ders
kitabı olarak kabul edilmeye başlamıştır.
Okul radyolarının ilk günlerinde önemli başarılar elde edilmiştir.
Hazırlanan programlarla çocuklara çiftçilik, ulaşım ve bilim gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Yaklaşık bir milyon öğrenciye ulaştırılan programlar biyografiler, vatandaşlık dersleri, edebiyat incelemeleri
ve oyunlaştırmaları içermiştir. 1930 ve 1940’lı yıllarda eğitime yönelik
radyo yayıncılığı konusunda lider olan Cleveland Eğitim Kurulu
İstasyonu okul programının neredeyse tüm konularını içeren
programlar yayınlamıştır3.
O yıllarda okul radyolarının artışında sınırlılıklar da olmuştur. 1945 yılı öncesi alıcıların pahalı ve yayınların günümüz
standartlarına göre zayıf oluşu, öğretmenlerin okulda radyo
programlarından yararlanma konusunda isteksiz olmalarına
neden olmuştur.
Çocuklara yönelik eğitsel radyo programcılığı, müzik, espri, öykü
ve haberleri birleştirerek hayatta kalmayı başarmıştır.
Örneğin; çocukları ve ebeveynleri dil kullanımı konusunda düşündürecek bir
format kullanılarak programlar hazırlanmıştır.
Bu tür programlar birçok radyo tarafından yayınlanmıştır. İzleyen
yıllarda yerel radyo istasyonlarının programları ile Disney ve Susam
Sokağı türü programlar gece ve gündüz yayınlanmıştır. Günümüzde
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bilimsel öykülerin, ilginç bulguların ve ev projesi önerilerinin yer aldığı
programlar yayınlanmaktadır.
İngiltere’de de okul radyosu başarıyla kullanılmaktadır. 1920’lerin
ortasında başlayan BBC okul radyosu programları, devlet okullarının
%90’nından fazlasına ulaşmaktadır. Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar, günlük yayınlardan, öyküler ve şarkılar dinlemektedir. İlköğretim basamağındaki öğrenciler matematik, tarih ve sağlık ile ilgili konuları öğrenmektedir. Daha büyük öğrenciler fen, endüstri ve edebiyat
alanlarındaki uzman tartışmalarını dinlemektedir. Ayrıca radyo yayınlarıyla okuma, film izleme, bilgisayar yazılımı ve öğretmen el kitapları
konusunda önerilerde bulunulmaktadır.
BBC okul radyosu program yapımcıları çocukların ilgisini çekmeye yönelik davranmaktadırlar. Konular, canlı bir şekilde ele alınmakta
ve ses efektlerine de yer verilerek müzikle işlenmektedir4. Kısacası
sözcük dağarcığı ve dilbilgisi, hedef kitlenin yetenekleriyle uyumlu hale
getirmektedir.
Bazı ülkelerde de radyo programlarıyla, toplumsal, politik ve ekonomik yönlerden eğitim verilmektedir. Bu eğitimin başlıca üç amacı
vardır. Bunlar; din öğretimini yaygınlaştırmak, yapılan bazı hizmetler
ve çalışmalar hakkında bilgi vermek ve belli bilgileri ve becerileri öğretmektir5.
Radyo programlarıyla verilen eğitimin amaçlarından biri dini öğretimi yaygınlaştırmaktır.
Örneğin; Latin Amerika’da kırsalda yaşayan fakir halka yönelik kilise tarafından desteklenen radyo programları yayınlanmaktadır.
Diğer bir amacı da yapılacak olan ya da yapılan hizmetler konusunda bilgi vermektir.
Üçüncü amaç da belli bilgi ve becerilerin öğretilmesidir. Buna radyonun uzaktan eğitim amaçlı kullanımı da diyebiliriz. Bilgi ve becerilerin öğretilmesiyle ilgili konulardan başlıcaları; okuma-yazma, matematik, sözlükten, telefon rehberinden bilgi arama, ormanların korunması ve
sağlık alanındaki ilk yardımdır.
Uzak yerleşim
birimlerindeki
öğrenciler, bir
ebeveyn ya da
öğretmen gözetiminde radyoyla
eğitilmektedir.
Uzaktan eğitim
amaçlı radyo
programları
genelde basılı
gereçlerle desteklenmektedir.

Tamamlayıcı
eğitim programları
eğitsel işlevi olan
ve daha çok haber
ve genel kültür
veren programlardır. Doğrudan
eğitim programları

Uzak yerleşim birimlerindeki öğrenciler, bir ebeveyn ya da öğretmen gözetiminde radyoyla eğitilmektedir. 1970 yılından beri Meksika’da değişik kırsal yerleşim birimlerindeki öğrencilere dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf eğitimi verilmektedir. Radyo ile eğitim genelde
canlı olarak verilmekte ve öğrencilere çalışma planları sunulmaktadır.
Uzaktan eğitim amaçlı radyo programları genelde basılı gereçlerle desteklenmektedir. Öğrenciler öğretmenlerine ödevlerini göndermekte ve
zaman zaman görüşmektedirler. Radyo ile uzaktan eğitim ABD’de,

Eðitim Amaçlý
Radyo
Programlarý

Tamamlayýcý
Haber
Genel Kültür

Doðrudan
Radyo Dersleri
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İngiltere’de, Çin’de, Fransa’da, Almanya’da, Japonya’da, Türkiye’de ve
daha bir çok ülkede uygulanmaktadır.
Radyo eğitim işlevini eğitim amaçlı hazırlanıp yayınlanan programlar aracılığıyla yerine getirmektedir. Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta toplanabilmektedir. Bunlar, tamamlayıcı eğitim programları ve doğrudan eğitim programlarıdır. Tamamlayıcı eğitim programları
eğitsel işlevi olan ve daha çok haber ve genel kültür veren programlardır. Doğrudan eğitim programları ise ders vermek amacıyla yayınlanan
programlardır. Bu programlara radyo dersleri de diyebiliriz.
Radyo Derslerinin Hazırlanması
Radyo dersleri; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya
da tüm bunların karması şeklinde olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru-yanıt
biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste olduğu gibi soru yanıt biçimindeki
derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme biçimindeki ders genelde
uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve
konuşularak yapılır. Oyunlaştırma biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak
verilir. Karma derste ise düz anlatım,
soru- yanıt, görüşme ve oyunlaştırmanın
tümü ya da bir kaçı kullanılır.

Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo
dersinin hazırlanması bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Tasarım
ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde şu görevliler yer alır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proje yöneticisi
Yapımcı-yönetmen
Öğretim süreçleri tasarımcısı
Alan uzmanı
Senaryo yazarı
Eğitim psikologu
Ses uzmanı

Proje Yöneticisi: Proje yöneticisi genel olarak projenin yönetiminden, proje etkinliklerinin tümünün koordinasyonundan ve işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.
Yapımcı-yönetmen: Üretim uzmanı olarak da adlandırılabilmektedir. Radyo dersinin ana düşüncesini oluşturan, inceleme- araştırma

Radyo, Teyp ve Materyalleri

aşamasını yöneten, söyleşi yapılacak ya da görüşü alınacak kimseleri
saptayan, stüdyoda kayıtları yöneten, sonuç olarak dersin yapım öncesi,
yapım ve yapım sonrası aşamalarından sorumlu kişidir6. Yapımcı- yönetmen yapım öncesi tasarım ekibinin çalışmalarına katılarak ekipteki
görevlilere üretim konusunda danışmanlık yapar.
Öğretim Süreçleri Tasarımcısı: Öğretim süreçleri tasarımcısı hazırlanacak olan radyo dersinin hangi konusunun hangi yöntem ve teknikleri uygulayarak hedef kitleye sunulması için öneriler getirir ve bu
konuda tasarım ekibine bilgi sunar.
Alan Uzmanı: İçerik uzmanı olarak da adlandırılabilmektedir. İçerik uzmanı hazırlanacak olan radyo dersinin planlanması sürecinde
çalışmalara katılır. Dersin hazırlanıp tamamlanıncaya kadar içerik konusunda gereksinim duyulduğu zamanlarda danışmanlık görevini yürütür.
Senaryo Yazarı: Senaryo yazarı uygun ders içeriğine dayalı etkin
senaryo yazmak ve tasarım ekibindeki diğer görevlilerin de görüşleri
doğrultusunda tasarım oluşturmakla görevlidir.
Eğitim Psikologu: Eğitim psikologunun görevi, hazırlanacak olan
radyo dersinin uzaktan eğitim öğrencilerinin özelliklerine uygun olmasına ve ders ile öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olmaktır.
Ses Uzmanı: Ses uzmanının görevi, tasarım ekibindeki görevlilerin derse ilişkin düşüncelerini etkili bir şekilde yansıtacak sesleri temin
etmek ya da yaratmaktır.
Tasarım ekibindeki görevlilerin sayıları uzaktan eğitime yönelik
radyo dersi hazırlanmasıyla ilgili projelerin niteliğine göre değişebilmektedir.
Örneğin; Açık Öğretim lisesinin İş Güvenliği 1 dersine yönelik 15’er dakikalık
15 dersten oluşan bir projede, bir proje başkanı, bir öğretim süreçleri
tasarımcısı, beş alan uzmanı, beş senaryo yazarı, bir eğitim psikologu, iki ses
uzmanı ve üç yapımcı yönetmen görev alabilir.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda radyo dersinin gerekli olup olmadığını, hangi
kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve hedef kitlenin özelliklerinin
neler olduğunu belirlemekle başlar7.
RADYO DERSÝ
HAZIRLAMA SÜRECÝ

Yapým Öncesi
Gereksinim
Hedef
Strateji
Öykü
Senaryo

Bir radyo dersine
gereksinim,

Yapým
Stüdyo

Radyo dersinin hazırlanması süreci yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.
Yapým Sonrasý
Kurgulama

Yapım Öncesi İşlemler
Yapım öncesi, bir radyo dersinin ya-
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pılmaya başlamasından önce gelen bütün ilk süreçleri kapsamaktadır8.
Bu süreçte yapılması gereken işlemler vardır. Birbirini izleyen işlemler
şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Gereksinim çözümlemesi,
Hedeflerin belirlenmesi,
Stratejilerin belirlenmesi,
Ayrıntılı öykünün hazırlanması,
Dersin senaryosunun yazımı,

Gereksinim Çözümlemesi: Bir radyo dersine gereksinim, yönlendirme kaynaklarıyla kendini gösterir. Yönlendirme kaynakları yönetim
tarafından doğrudan alınan kararlar, öğretim programının gereği olan
uygulamalar ve gereksinimlerin yönlendirmesidir. Radyo dersi programının hazırlanmasına hangi kaynak yönlendirirse yönlendirsin bir dersin ekonomik ve verimli olabilmesi, istenen etkiyi sağlayabilmesi, eş
deyişle amacına ulaşabilmesi için gereksinim çözümlemesi yapılması
gerekir. Bu işlem ile radyo dersine gerek olup olmadığı belirlenir. Gereksinim çözümlemesi üç aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır:
1. Ders için gereksinimin belirlenmesi.
2. Gereksinimin değerlendirilmesi.
3. Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi.
Ders için gereksinimin belirlenmesinde öncelikle kaynakların ortaya konulması gerekir. Kaynakların belirlenmesi radyo dersi için seçilen konuyla ilgili olan başvurulabilecek insanları, diğer canlıları ve
yazılı ya da diğer kaynak araç ve gereçleri kapsar. Kaynaklardan yararlanmada amaca uygun yöntemlerden biri ya da birkaçı seçilir. Bu yöntemlerden başlıcaları; anket, görüşme, örnek olay çalışması deneysel
çalışma ve istatistiksel kayıtlardır9. Hangi yöntem ya da yöntemler seçilirse seçilsin radyodan verilmesi düşünülen bir ders için şu iki soruya
yanıt aranır:

Ders için gereksinimin belirlenmesinde öncelikle
kaynakların ortaya
konulması gerekir.

1. Radyo dersine gereksinim var mı?
2. Gereksinimi eyleme geçirmeye değer mi?
Her iki soruya da yanıt alınmazsa radyo dersi hazırlamaya gerek
olmadığı anlaşılır.
Gereksinimin değerlendirilmesi ; yöntem ya da yöntemlerle elde
edilen verilere dayalı bulgulara ve ulaşılan sonuçlara göre karar verilmesi aşamasıdır. Gereksinimin değerlendirmesi yapılırken de yine radyo
“Derse gereksinim var mı?, gereksinimi eyleme geçirmeye değer mi?”
sorularına yanıt aranır. Eğer yanıtlar olumluysa hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi aşamasına geçilir.

Gereksinimin
değerlendirilmesi ;
yöntem ya da
yöntemlerle elde
edilen verilere
dayalı bulgulara
ve ulaşılan sonuçlara göre karar
verilmesi aşamasıdır.
Hedef kitlenin
özelliklerinin
belirlenmesi;
radyo dersiyle
hedef kitleye nasıl
seslenileceği,
nasıl bir dil, nasıl
bir içerik seçileceği konularına
açıklık getirilmesi
aşamasıdır.
Radyo dersinin
hedeflerinin
belirlenmesi diğer
çalışmalara
başlamadan önce
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Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi; radyo dersiyle hedef kitleye nasıl seslenileceği, nasıl bir dil, nasıl bir içerik seçileceği konularına açıklık getirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada hedef kitlenin eğitim
düzeyi, bilgi ve beceri düzeyi, öğrenme biçimi, güdülenme düzeyi, yaş
aralığı ve sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır. Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi radyo dersinin hedeflerinin belirlenmesini de sağlar10.
Hedeflerin Belirlenmesi: Radyo dersinin hedeflerinin belirlenmesi diğer çalışmalara başlamadan önce üzerinde çalışılacak en önemli
aşamadır. Hedefler gereksinim çözümlemesi yapılırken ortaya çıkar. Bir
başka deyişle gereksinimin içinde bellidir. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında öncelikle dersin temel hedefi, buna bağlı olarak da öğrenme
hedefleri belirlenir. Öğrenme hedeflerinin sayısı derse göre değişir.
Uzunca bir derste birçok öğrenme hedefi olabileceği gibi kısa süreli bir
derste tek hedef de olabilir. Bir radyo dersinde başlıca dört tür hedef
belirlenir. Bu hedefler şunlardır:

1. İçerik ile ilgili hedefler
İçerik ile ilgili
hedefler ve
deneyimsel
hedefler sunucunun ne anlatacağıyla ilgilidir.

Süreç ile ilgili
hedeflerde içeriğin
kazandırılması
sürecinde öğrenenin ne yapacağı
ve öğrenmeyi
nasıl gerçekleştirildiği belirtilir1.
Davranışsal
hedeflerde öğrenciden beklenen
değişmeler, eş
deyişle kazandırılmak istenen
davranışlar
belirlenir.

Stratejilerin
belirlenmesiyle,
dersin hedefleri,
içeriği, sunumu ve
hedef kitlenin
ilgisinin çekilmesi
için en etkili olarak
nelerin yapılacağı
ortaya çıkarılmış
olur.

Dersin ayrıntılı
öyküsü tasarım
ekibinde görevli
uzmanlar tarafın-

2. Deneyimsel hedefler
3. Süreç ile ilgili hedefler
4. Davranışsal hedefler
İçerik ile ilgili hedefler ve deneyimsel hedefler sunucunun ne anlatacağıyla ilgilidir. İçerikle ilgili hedeflerde içerik olarak ne verileceği,
deneyimsel hedeflerde ise içeriğin nasıl verileceği belirtilir. Süreç ile
ilgili hedeflerde içeriğin kazandırılması sürecinde öğrenenin ne yapacağı ve öğrenmeyi nasıl gerçekleştirildiği belirtilir11. Davranışsal hedeflerde öğrenciden beklenen değişmeler, eş deyişle kazandırılmak istenen
davranışlar belirlenir.
Stratejilerin Belirlenmesi: Bu aşama hedeflere ulaşabilmek için
hangi yolların izleneceğinin belirlenmesi aşamasıdır. Bir radyo dersinin
her bir hedefinin gerçekleştirilebilmesi için uygun stratejileri belirlemek
gerekir. Stratejilerin belirlenmesiyle, dersin hedefleri, içeriği, sunumu
ve hedef kitlenin ilgisinin çekilmesi için en etkili olarak nelerin yapılacağı ortaya çıkarılmış olur. Başlıca üç tür strateji vardır. Bunlar; içerik,
anlatım biçimi ve öğretim stratejileridir.
İçerik stratejisi, dersin hedef kitleye etkili bir biçimde ulaştırılabilmesi için, içeriği düzenleme yoludur. İçerik stratejisinde verilecek
ders ile ilgili ulaşılacak olan en son nokta, eş deyişle dersin ana düşüncesi ve verilecek temel iletiler dersin başında verilir.
Anlatım biçimi stratejisi, dersin içeriğini hedef kitleye en etkili biçimde sunmayı sağlayacak anlatım yolu ya da yollarının belirlenmesi-
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dir. Anlatım biçimi stratejisi olarak düz anlatım, soru-yanıt, görüşme,
oyunlaştırma ya da tüm bunların karması sayılabilir.
Öğretim dersin içeriğini öğretmede hangi yolların izleneceğiyle ilgilidir. Dersin içeriğinin en etkili olarak nasıl öğretilebileceğinin kararlaştırılmasıdır. Radyo derslerinde uygulanabilecek öğretim ile ilgili
değişik stratejiler vardır. Bu stratejiler şunlardır:
 Ne öğrenileceğini söyleme,
 Tekrar etme,
 Konuyu maddelere ayırma,
 Örnek verme,
 Uygulamasını isteme,
 Tartışma.
Ayrıntılı Öykünün Oluşturulması: Dersin ayrıntılı öyküsü tasarım ekibinde görevli uzmanlar tarafından yapılan toplantılarda oluşturulur ve kullanılır. Yaklaşık iki sayfadan oluşan ayrıntılı öyküde gereksinim cümlesi, hedef kitlenin özellikleri radyo dersinin hedefleri dersin
stratejileri ve stratejilere ilişkin yorumlar ile senaryo yazarının notları
yer alır.
Senaryonun Yazılması: Yapım öncesi işlemler senaryonun yazımının tamamlanmasıyla sona erer. Senaryo, dersin yapımının temelini
oluşturan metindir. Yapımcı yönetmene tasarım ekibinin düşüncelerini
aktarmak ve yapım işleminde bir rehber işlevini yerine getirmek üzere
yazılır.
Senaryo yazımında yazım biçimine uymak gerekir. Genellikle senaryolarda sayfa ortadan dikey olarak ikiye bölünerek yazılır. Sol yanda
yönetmenin not tutabileceği boşluklar kalmasına dikkat edilir. Senaryo
daktiloyla ya da bilgisayarla satır sonundaki sözcükleri bölmeden bir
buçuk- iki satırlık boşluklar bırakılarak ve 12 punto olarak yazılır12.
Senaryonun dili, anlaşılır ve doğal konuşma diline yakın olmalıdır.
Konuşma içinde duraksama olduğunda üç nokta (...), konuşma tekrar
devam edecekse ya da cümle havada kalacak şekilde bitecekse dört
nokta (....) karakter konuşurken düşünmek için verdiği arada ya da sözünün kesilmesinde düz çizgi (____) kullanılır13. Aşırı bilimsel ve kitaplardaki gibi anlatımlar olmamalıdır14. Aşağıda gerek biçimsel gerekse
yazım bakımından örnek niteliğinde Türkiye’deki Açık İlköğretim Okulunun 6. Sınıf Türkçe dersinin bir konusu için yazılmış bir radyo dersi
senaryosu verilmiştir.

Yapım öncesi
işlemler senaryonun yazımının
tamamlanmasıyla
sona erer. Senaryo, dersin yapımının temelini
oluşturan metindir.

Senaryonun dili,
anlaşılır ve doğal
konuşma diline
yakın olmalıdır.
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Radyo dersi senaryosunun yazımında uyulması gereken ilkeler neler olabilir?
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PROGRAM NO
PROJE/DİZİ ADI
PROGRAM ÜRÜN ADI
HEDEF KİTLE
PROGRAMIN KONUSU
PROGRAMIN AMACI

ALAN UZMANI
ÜRETİM ÖĞRETİM
SÜREÇLERİ
TASARIMCISI
YAZAR(LAR)
PROGRAM YAPIMCISI
MÜZİK SEÇİMİ
SANAT YÖNETMENİ
TEKNİK YAPIM
YAYIN TARİHİ VE SAATİ
SÜRE
KİŞİLER

: 1
Açık İlköğretim Okulu Türkçe –
:
6
: 6. Sınıflar İçin Türkçe
Açık İlköğretim Okulu 6. Sınıf
:
Öğrencileri
: Şiir, Ses, Büyük Ünlü Uyumu
: 1. Türkçe dersinin önemini kavratmak
2. Şiiri tanımalarını sağlamak
3. Şiirde ses uyumu, vurgu ve
tonlamayı sezdirmek
4. Büyük sesli uyumunu kavratmak
5. Sözlük, yazım kılavuzu kullanmanın önemini kavratmak
: Doç. Dr. Sedat Sever
: Gülsüm Salcan
:
:
:
:
:
:
:
:

Aysel Özfırat
Ayşe Özünlü
Mehtap Erkoç
Alptekin Ertürk
Tunç İnceoğlu
19 Ekim 1998
15 Dakika
1. Hamdi Usta (45 yaşlarında)
2. Engin (15-16 yaşlarında)
3. Erkek Sesi (Yetişkin)
4. Anlatıcı (Yetişkin Bayan)
5.
6.
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PROJE ADI
DERSİN ADI
PROGRAM NO

MÜZİK

:
:
:
:

MÜZİK
SPİKER
MÜZİK
ANLATICI

:
:
:
:

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU
TÜRKÇE 6
1
EFEKT
Marangoz atölyesindeki tahta rende ve çekiç
sesleri
Kumaş hışırtısı
Çay bardağı, kaşığı şıkırtısı
Rölantide çalışan araba sesi Ayak sesi
SİNYAL
6. SINIFLAR İÇİN TÜRKÇE
SİNYAL
Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili
Açık İlköğretim Okulu öğrencileri. 6. Sınıf
Türkçe programında birlikte olacağız. İkisi soru
ve hatırlatma olmak üzere 12 radyo programımız
var.
Amacımız, size destek olmak. “6. Sınıf Ders
Notu’nuzdaki ve kitaplarınızdaki konuları daha
iyi kavramanıza yardımcı olmak. Sevgili arkadaşlar, Türkçe dersi, okuma, dinleme, anlama ve
anlatmada başarılı olmamıza katkı sağlayan en
önemli derstir. Sözcük dağarcığımızı ve kendimizi geliştirmemizi sağlar. Kültürümüzü artırır.
Ufkumuzu açar, zevklerimizi inceltir, geliştirir.
En önemli amacımız da, Türkçe derslerini sevdirmek. Sevdiğiniz zaman daha iyi çalışır, daha
başarılı olursunuz. Elbette güçlükleriniz olacak.
Hangi iş, kolay ve sıkıntısız olmuştur ki. Ama
yalnız değilsiniz. Oyun kahramanımız Hamdi
Usta ve bizler sizinleyiz. Zaman zaman Hamdi
Usta’nın evine ya da marangoz atölyesine konuk
olacağız. Bir öğrenci olarak onun yaşadığı sıkıntıları ve öğrenme arzusunu paylaşacağız.

MÜZİK

MÜZİK
EFEKT

Neler mi öğreneceğiz bu derste? Türkçe’nin
yazım ve dil kurallarını, anlatım türlerini. Biçim
ve dil özelliklerini…
: GEÇİŞ
İlk programımızda; şiir, vurgu, tonlama, ses ve
büyük ünlü uyumu konularını ele alacağız. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopedi kullanmanın
gereği ve önemi üzerinde duracağız.
Önce Hamdi Usta’nın iş yerine doğru uzanalım.
: DRAMA GEÇİŞ
: (YÜKSELİR-FONA DÜŞER) MARANGOZ
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HAMDİ USTA
ENGİN

:
:

HAMDİ USTA

:

ENGİN
EFEKT

:
:

BİR SES

:

ENGİN

:

HAMDİ

:

MÜZİK

:

HAMDİ

:

ENGİN
HAMDİ

:
:

ENGİN

:

HAMDİ

:

EFEKT
HAMDİ
ENGİN
EFEKT

:
:
:
:

HAMDİ

:

ENGİN

:

HAMDİ

:

ENGİN

:

HAMDİ

:

ENGİN

:

HAMDİ

:

ATÖLYESİNDEKİ RENDE, TAHTA
SESLERİ
Engin
Buyur usta.
Aç oğlum radyoyu, öğlen haberlerini kaçırmayalım.
Tamam ustam.
(RADYODAN HAFİF MÜZİK DUYULUR-AZ
SONRA 13.00 HABERLERİNİN GONGU
VURUR-HABERLER BAŞLAR)
DURAN BİR ARABA SESİ
(UZAKTAN YÜKSEK)
Hamdi Usta! Hamdi Usta!
Ben bakıyorum usta.
Hadi bak Engin. Malzeme gelmiş olabilir. İndirelim.
GEÇİŞ
Malzemeyi indirelim derken yorulduk Engin.
Çayımız demlenmiştir. İki çay doldur da dinlenelim.
(ÇEKİNGEN) Usta, usta be!…
Ne oldu yine? Çayı demlemeyi mi unuttun?
Yok, yok çay hazır. (ÇEKİNGEN) Şey… Diyecektim ki…
Anlaşıldı. Senin dilinin altında bir bakla var.
Çayları getir de, hem içelim hem konuşalım.
YÜRÜME SESİ
Ooo mis gibi koktu çaylar. Eline sağlık.
Afiyet olsun!
BARDAK-ÇAY KAŞIĞI-KARIŞTIRMA
Engin, deminden beri kıvranıp duruyorsun. Ne
söyleyecektin? Hadi anlat…
Şey… Usta… Diyorum ki her defasında nakliye
parası ödüyorsun.
(YUMUŞAK) Ne yapalım oğlum. Parasız taşıtamayız ki. Emeğin, masrafın karşılığını vermek
lâzım.
Onu demiyorum. Nakliyeciye vermek yerine, bir
kamyonet alsan… Hem bu kadar para vermez
hem de…
Hem de…
Her işi kolay hallederiz. (ES). Mal getirirken,
evlere teslim ederken çok işe yarar.
(ANLAYIŞLI) Yaramaz mı hiç Engin. (ÖZLEM
DOLU) Zamanını kendin ayarlarsın. Gecikmeler, beklemeler biter.
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ENGİN
HAMDİ
ENGİN
EFEKT
ENGİN

HAMDİ

ENGİN
HAMDİ

ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
MÜZİK
ANLATICI

: Peki ustam, niye almıyorsun?
(İÇ ÇEKER) Bak oğlum, doğru söylersin, iyi
: söylersin ama kolay mı? Para ister… ehliyet
ister (ES). Birer çay daha içelim mi?
: Hemen.
: AYAK SESİ, BARDAK-KAŞIK SESLERİ
: Buyur usta.
Sağ ol. Sonra, her şeyin bir sırası var. Biliyorsun, evimiz olsun dedik kooperatife girdik. (ES)
: Okula da kaydoldum. Açık İlköğretim Okuluna.
Diplomayı aldıktan sonra, ehliyet için başvuracağım.
: (NEŞELİ) Bu arada sürücü kursuna da gidersin.
Tabii ya… Gördün mü… Öncelikler belli. (ES)
Bir yandan kooperatif taksitlerini ödemek, bir
:
yandan da okulu bitirmek gerekiyor. (İÇLİ) İkisi
de kolay değil.
Haklısın ustam… Ama bu kadar yıldan sonra
:
okula iyi cesaret ettin.
(CANI SIKKIN) Hadi iş başı yapalım Engin. İyi
: dinlendik. İyi konuştuk. Koltukların yüzlerini de
döşemeye başlayalım. Yoksa yetişmez.
Tamam usta. (ES) Bu okulun derslerine nasıl
:
devam edeceksin ki?
Devam yok evlâdım. Ders notlarını okul gönde: recek. Radyo ve televizyondan da ders programları yayımlanacak.
: Eee!…
Eesi, kitaplarımızı da satınalacağız. Hepsini
:
çalışacağız.
: Peki, sınıfı nasıl geçeceksiniz.
: Dönem sonunda ve yıl sonunda sınava gireceğiz.
İşin zor usta. Ben sınıfta ders dinlerken bile çok
:
zorlandım.
Moral bozmakta üstüne yok Engin. (ES) Ders
: çalışma zamanlarını kendim belirleyeceğim.
Hem bu yaştan sonra da böylesi uygun.
(ŞAKACI) Yaşında ne var ki ustam. Sadece
:
45…
(CİDDİ) Gevezeliği bırakalım. Kumaşları getir
:
bakalım!…
: Şimdi!…
: YÜKSELİR-YİTER
: Evet sevgili arkadaşlar. Hamdi Usta’ya ve Engin’e kulak misafiri olduk. Hamdi Usta da sizlere benziyor. Hem ev geçindiriyor hem işini yapıyor, hem de Açık İlköğretim Okulunda oku-
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yup 8 yıllık öğretimini tamamlamak istiyor.
Kolay değil işi; ama kararlı. Önemli olan da bu.
Okuyacak, diplomasını alacak, sonra da sürücü
belgesini.
Programımızın başında bu programımızda ele
alacağımız konulardan birinin ses olduğunu
duyurmuştuk. Program boyunca pek çok ses
duydunuz. Tahta sesi, yürüme sesi, motor sesi,
insan sesi, müzik… gibi sesler. Bunlar, hava
titreşimleridir ve bu hava titreşimlerinden de
kulağımıza ulaşanlardır. Dil, düşünceleri anlatmaya yarayan işaretler sistemidir ve bu işaretler,
daha çok sesle, insan sesiyle ilgilidir. Her ses
dilde kullanılmamaktadır. Bir başka deyişle her
sesin anlaşmada yeri yoktur.
Seslerin yazıdaki karşılığı olan işaretlere harf
denilmektedir. Harfler de alfabeyi oluşturur.
Alfabemizde kaç harf olduğunu hatırladınız bile
değil mi? Hepinizin 29 dediğini duyar gibiyiz.
Türkçede konuşmamıza yarayan 29 ses bulunduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle de alfabemizde 29 harf vardır. Bunların 8’i ünlü, 21’i ünsüzdür.
MÜZİK

ANLATICI

MÜZİK
ANLATICI

: GEÇİŞ
Türkçe’deki 29 ses; çıkarılışlarına, tonlamalarına ve titreşimlerine göre, ikiye ayrılmaktadır.
Ünlü ve ünsüz diye, bunlarda kendi aralarında
çeşitlere ayrılmaktadır. Sevgili arkadaşlar, seslerin çeşitleri ve ses uyumları ile ilgili ayrıntılı
:
bilgiyi ders notlarınızda ve kitaplarınızda bulacaksınız. Bu bilgileri dikkatlice okur ve not
alarak çalışırsanız daha iyi kavrarsınız. Radyo
programlarımız da bilgileri kavramanıza ve
pekiştirmenize yardımcı olacaktır.
: GEÇİŞ
: Türkçe’mizde çok önemli bir ses uyumu kuralı
vardır: Büyük ünlü uyumu. Türkçe’yi diğer
dillerden ayıran bir özelliktir bu. Dilimizin tüm
sözcüklerini kapsar. Bu kuralı kavradığınızda
sevgili arkadaşlar, Türkçe olmayan sözcükleri
hemen ayırabilirsiniz. Şimdi oyunumuzda geçen
kimi adları, sözcükleri anımsayalım. Büyük ünlü
uyumu açısından değerlendirelim bunları. Türk-
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çe’de her hecede bir ünlü bulunur. Ünsüzler tek
başına hece yapamazlar. Ünlüler ünsüz olmadan
da hece oluşturabilir.
Önce “Engin” adını ele alalım. “Engin”de “en”
ve “gin” heceleri vardır. Bu hecelerde e ve i
olmak üzere iki ünlü vardır. İkisi de ince ünlüdür. Şimdi “e” ve “i” ünlülerini söyleyin. Söylerken de dilinizin durumuna dikkat edin.
e…………………,
i……………….., i…………

e……………..

Dilin hafifçe öne gittiğini fark etmiş olmalısınız.
Şimdi de “usta” sözcüğünü inceleyelim. “Usta”da u ve a olmak üzere yine iki ünlü vardır,
ikisi de kalın ünlüdür.
Bu ünlüleri de söyleyelim ve söylerken dilimizin
durumuna dikkat edelim.
u………….., u……………. a…………….,
a……………. dilin hafifçe geriye gittiğini, bir
başka deyişle arkaya çekildiğini fark etmiş olmalısınız.
MÜZİK
ANLATICI

: GEÇİŞ
: İncelediğimiz bu örneklerde dikkat etmeniz
gereken şey ünlülerin incelik ve kalınlık bakımından uygunluğudur. Bu sözcükler, büyük
ünlü uyumu kuralına uymaktadır ve Türkçe’dir.
“Hamdi” sözcüğünde de iki ünlü vardır. “a ve i”;
“a” derken dil hafifçe geridedir. Birlikte söyleyelim. “a…” “i” derken dil hafifçe öne gitmektedir. Yine birlikte söyleyelim. “i……..”. Kalın
ünlüden sonra ince ünlü geliyor. Bir uyumsuzluk
var. Eğer kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelseydi, büyük ünlü uyumuna uyacaktı. İnce ünlü
geldiği için uymuyor. O halde Hamdi sözcüğü
Türkçe değil.
Büyük ünlü uyumunu kavradınız sanırız. Türkçe
sözcüklerin, birinci hecesinde kalın bir ünlü
bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın;
ince bir ünlü bulunuyorsa, diğer hecelerdeki
ünlüler de ince olur. Bu kurala uymayan sözcükler dilimize başka dillerden gelmiştir. Ancak
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hemen hatırlatalım. Bazı sözcükler Türkçe olmadığı halde bu kurala tesadüfen uyabilir. Örneğin radyo, doktor, gardırop… gibi. Bunlar
büyük ünlü uyumuna uyuyor, ama Türkçe diyemeyiz. Karar vermek için başka özellikleri,
kuralları aramak gerekir. Şoför uymaz, sürücü
uyar; atölye uymaz, işlik uyar. (ES) Kamyonet,
kitap, öğrenim, tahta sözcüklerini de siz inceleyiniz.
MÜZİK

: GEÇİŞ

EFEKT

:

ENGİN

: Ustam, daldın gittin.

HAMDİ

:

ENGİN

: Radyoyu açarsam dikkatini dağıtır mıyım?

HAMDİ

: Hayır, hayır, iyi olur, aç da bir şeyler dinleyelim.

YÜKSELİR-FONA DÜŞER (Marangoz atölyesindeki sesler.)

Eee, Engin. Kumaşları koltuklara düzgün yerleştirmek dikkat istiyor.

(RADYODAN MÜZİK SESİ YÜKSELİR.
MÜZİK BİTER SPİKERİN SESİ DUYULUR.)
SPİKER

: Evet sevgili dinleyenler, insanlar duygularını ve
düşüncelerini pek çok yolla anlatmışlardır. Kimi
zaman resim, kimi zaman müzik ve oyunla.
Kimi zaman da yazı ve sözle. Sözle ya da yazıyla anlatırken de, nazım (şiir) ya da düz anlatım
yolunu yeğlemişlerdir. Bunlar, anlatmak istedikleri duyguya ve düşünceye, ilgi alanlarına, kültür
ve zevklerine göre değişmektedir. Sözgelimi
Karacaoğlan, Yunus Emre, Aşık Veysel sazına
sözüne dökmüştür, duygu ve düşüncelerini, Sait
Faik, Ömer Seyfettin, Halikarnas Balıkçısı da
öykü ve romana. İnsanı, tabiatı, sevgiyi, güzelliği, acıyı, dostluğu işlemişler, ama kimi nazımla,
kimi de düz yazıyla.

MÜZİK

: KISA GEÇİŞ
Doğa ve insan sevgisini, ünlü halk şairimiz Karacaoğlan’ın şiirinden dinleyelim: (GEÇİŞLER
SAZLA YAPILACAK)
GİDELİM
Eğer benim ilen gitmek dilersen,
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Eğlen güzel yaz olsun da gidelim.
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz,
Yollar çamur kurusun da gidelim.
….
Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün,
Erzurum Dağı’nın karı çekilsin,
Ak koyunlar yürüsün de gidelim.
….
MÜZİK
ENGİN
HAMDİ
MÜZİK

ENGİN

HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN

HAMDİ

: FONA DÜŞER
Ne güzel söylüyor değil mi usta. Dedemin kö:
yünü hatırladım.
: Sorma… Ben de çocukluk günlerimi.
BİTER. (Radyodan bir reklam spotu duyulur ve
:
kaybolur)
Yine kapattın radyoyu usta. Neyse…
“Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün,
:
Erzurum dağının karı çekilsin
Ak koyunlar yürüsün de gidelim” (ES)
Tam bahar aylarının güzelliği değil mi?
: İyi söyledin Engin. İyi de ezberlemişsin.
Evet usta! Akılda kalıyor. Hem de ortaokuldan
:
hatırlıyorum.
: Eh artık bana da yardımcı olursun derslerde.
Hemen başlayalım istersen ustam. Ses uyumu
:
yani ses benzeşmesi dikkatini çekti mi?
: Hangi ses benzeşmesi?
Şiirde satır sonlarındaki seslerin benzeşmesi.
:
Sökülsün, dökülsün, çekilsin… gibi.
: Evet, doğru ya… Sökülsün, dökülsün, çekilsin.
: Öğretmenimiz buna uyak derdi.
: Hımm… Uyak… Ses benzeşmesi…
Bir de şiir okurken, durak ve vurguya dikkat
: etmemizi isterdi. Yoksa o şiiri güzel okuyamazsın, anlamını veremezsin, derdi.
: Ooo… Vurgu da ne?
Hani usta; sen bana, sık sık, “Engin dikkatli ol,
:
dikkatli dinle.” Diyorsun ya…
: Kötü mü ediyorum.
Yok. Yani “dikkatli”yi öyle bir söylüyorsun
: ki… İçim titriyor neredeyse. Dikkatli sözcüğünün önemini belirtmek için vurgulu söylüyorsun.
Evet anladım. Sen de bir işi iyi yaptığın zaman,
: “Usta nasıl, usta bunu ben yaptım.” derken
“ben”i vurgulu söylüyorsun.
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ENGİN
EFEKT
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
EFEKT
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
ENGİN
HAMDİ
MÜZİK
ANLATICI

Şiirde de aynı. Duyguyu vermek için kimi söz: cüklerin daha coşkulu, baskılı okunması vurgudur. Şiirin güzelliğini, anlamını ortaya çıkartır.
: TAHTA-ÇEKİÇ SESLERİ
Usta bu koltukların modeli, kumaşı moderen
:
mi?
: Bak şuna, o kadar okul görmüş, ne diyor?
: Ne diyorum ki?
Modern… Evet modern. (ES) Usta, böyle yanlış
:
söylediğimiz çok sözcük var aslında.
Evet. Bir çok insan kibrite, kirbit; köprüye,
:
körpü diyor.
Okulda bir gün Türkçe öğretmeni, “yalnız”
: kelimesinin nasıl yazıldığını sormuştu. Tahtaya
beş çocuk kalktı ve beş çeşit “yalnız” yazıldı.
: Sahi mi?
Evet. Hangisi doğru diye sınıfa sordu. Sınıf beşe
: ayrıldı. Öğretmen en sonunda doğrusunu yazım
kılavuzundan bulmuştu.
: Demek doğrusu yazım kılavuzundan bulunuyor.
: Evet bir de sözlükten.
İş çok desene Engin
Yok be Ustam. Yazım kılavuzu ve sözlük kul:
lanmak şart ama.
: Çok mu işe yarayacak ki?
Hem de nasıl… Sözcüklerin anlamını öğrenmek
: için sözlük, doğru yazımları öğrenmek için yazım kılavuzu kullanmadan olmuyor.
Eh, artık evde çocuklarınkini kullanırım. Hadi
:
işi hızlandıralım.
: TAHTA, ÇEKİÇ SESLERİ
Engin daldın yine, nereye bakıyorsun öyle?
:
Gözün dışarıda. Çağırıyorum duymuyorsun.
Usta.. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Yarım saate
:
kalmaz dönerim.
Bu da nereden çıktı evlâdım? Nereye gidiyorsun
:
şimdi?
: : ……………..
(KENDİ KENDİNE MIRILDANIR.) Bu işte bir
iş var. Sık sık böyle davranmaya başladı. Nereye
:
kayboluyor, anlamıyorum. (ES) Başına bir iş
gelmesin sakın?
: GEÇİŞ
Evet sevgili arkadaşlar, Engin çıktı, söz verdiği
: saatte de dönmedi Ustasını iyice telâşlandırdı.
Oysa ne güzel ders havasına girmişlerdi. Biz de
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onlarla birlikte pek çok bilgi edindik.
Anlatım biçimlerinde şiiri, şiirdeki ses benzeşmesini ve vurguyu öğrendik. Temel başvuru
kitaplarından sözlük ve yazım kılavuzu hakkında bilgi edinin. Siz de bunların kullanma
alışkanlığı kazanın, hep elinizin altında bulundurun. Şiirin dizelerden, bir başka deyişle mısralardan oluştuğunu, şiirde ahenk ve ses benzerliğinin önemli olduğunu unutmayın.
Sizlere önerim, “6. Sınıf Ders Notu”ndan I.
Bölüm’e dikkat ederek çalışmanız. Örnekleri
mutlaka defterinize yazınız. Açıklamalara dikkat edip, kendiniz yeni örnekler bulup inceleyiniz.
Burada öğreneceğiniz temel bilgileri tüm yaşamınızda kullanacaksınız. Bu nedenle önemli.
Yerleşmesi için çaba gösteriniz.
Gelecek programımızda düz yazıyı tanıyacak,
adları ve çeşitlerini öğreneceğiz.
Anlamakta zorlandığınızda, aklınıza takılan
sorularınız olduğunda bize yazabilirsiniz. Öğrenmek istedikleriniz kadar, kendi çalışmalarınızı, yazdığınız şiir ve kompozisyonlarınızı da
gönderebilirsiniz bize. Yazışma adresimiz:
Açık İlköğretim Okulu, Türkçe Programı
P.K.48 06500 Bahçelievler-ANKARA
Faks: 0.312.2138302 Gelecek programda buluşmak dileğiyle esen kalın sevgili arkadaşlar.

Yapım İşlemleri
Dersin senaryosu tasarım ekibi tarafından dersin yayınlanacağı ülkenin yasalarında yer alan genel yayın ilkeleri açısından ve öğretim
programının o dersle ilgili öğrenme
hedefleri açısından incelenip son şekil
verildikten sonra yapım işlemleri
başlar.
Yapım işlemleri stüdyoda gerçekleştirilir. Stüdyoların genellikle üç
temel ögesi vardır. Bu ögeler şunlardır:
1. Ses geçirmezlik
2. İyi akustik
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3. Teknoloji
Ses Geçirmezlik: Ses geçirmezlik izolasyon anlamına da gelmektedir. Stüdyonun duvarları, tavanı ve tabanı ses geçirmez olmalıdır.
İyi Akustik: İyi akustiği genelde ses yansıtan hareketli perdeler,
sert tahtadan yapılmış yan yüzeyler, yumuşak dolgular ve diğer ses
emiciler sağlar.
Teknoloji: Bir stüdyoda genelde senaryodaki karakterlerin seslerini almak için yerleştirilmiş mikrofonlar bulunur. Stüdyo kapsamında
ayrı bir oda olan kumanda odasında da kumanda masası ve teyp bulunur.
Radyo dersinin kayıt işlemleri başlamadan önce prova yapılması
gerekir. Hem provada hem de asıl kayıtın sorumlusu yapımcı yönetmendir. Yapımcı yönetmen senaryodan teknik düzeye, oradan da kayıt
süresine uyma gibi her şeyin sorumlusudur.
Yapımcı yönetmen görevini kumanda odasında yapar. Kumanda
odasında yapımcı yönetmen dışında, varsa yardımcı yönetmen, stüdyo
şefi ve teknisyen bulunur. Mikrofonların bulunduğu kısımda da senaryodaki karakterler yer alır.
Dersin bant kaydının yapılmasından önce stüdyoda kronometre,
bloknotlar, kalemler ve senaryodaki karakterler ve kayıttaki görevliler
için senaryo metninin çoğaltılmış hali bulundurulmalıdır. Bir radyo
dersinin kaydı ana hatlarıyla şu işlemlerle gerçekleştirilir:
1.

Teybe uygun ve istendik düzeyde boş kaset seçimi.

2.
3.
4.
5.

Mikrofonların ayarlanması.
Stüdyonun ses geçirmezliğinin kontrolü.
Kayıt düzeninin ayarlarının kontrolü.
Kayıt işlemlerine başlanması ve kaydın yapılması.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamada
kurgu işlemine geçilir.

Yapım Sonrası İşlemler
Yapım sonrası bir kurgulama sürecidir15. Eğer radyo dersi birkaç
kez yayınlanacaksa kurgu işlemine çok özen gösterilmelidir. Belli bir
süreye göre biçimlendirilen dersi başka bir süreye göre kurgulamak
duyarlılık ve uzmanlık gerektirir.
Kurgu işlemi yapılırken radyodaki sunucunun dersi anons edeceği
ve geriye dönük hatırlatma anonsları yapacağı boşluklar bırakılmasına
dikkat etmek gerekir. Eğer ders bu bilgileri içeriyorsa boşluklar bırakıl-

Yapım sonrasında
dersin belli ölçütlere göre dinlenip
değerlendirme
yapılması gerekir.
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mamalıdır. Kurgu işlemi tamamlanınca yapımcı- yönetmen dersin duyurusunu hazırlayabilir. Bu ders için dinleyiciyi meraklandıran, dersin bir
bölümü ya da sunucunun sesidir. Bazı yapımcı- yönetmenler görevlerinin yalnızca iyi radyo dersi hazırlamak olduğunu düşünürler. Oysa ki
dersin duyurulması da işin önemli bir parçasıdır.
Yapım sonrasında dersin belli ölçütlere göre dinlenip değerlendirme yapılması gerekir. Türkiye’deki radyolarda yayınlanacak bir radyo
dersinin incelenip değerlendirilmesi öncelikle 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda yer alan Yayın İlkeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmeden sonra
radyo programının niteliğini ortaya koyabilecek ölçütlere göre değerlendirme yapmak gerekir. Radyo derslerinin niteliğini değişik yönleriyle
ortaya koyabilecek örnek bir değerlendirme aşağıda verilmiştir.
Radyo dersi hazırlama sürecini açıklayınız.
Radyo Dersi Değerlendirme Formu
Karakterler
Kendine güveni var mı?
Ses tonu iyi mi?
Aksanı iyi mi?
Vurgusu yeterli mi?
Telâffuzu uygun mu?
Konuya hâkim mi?
Sunum
Bir önceki derse ilişkin hatırlatma var mı?
Dikkat çekici mi?
Güdüleyici mi?
Hedefler ve kazanılacak davranışlar belirtiliyor mu?
Geçiş ve açıklama yeterli mi?
Geliştirme uygun mu?
Özetleme yeterli mi?
Gerekiyorsa ödev verildi mi?
Tekrar güdüleme uygun mu?
Kapanış yeterli mi?
Üretim Tekniği
Müzik ile konu uyumlu mu?
Müzik geçişleri uygun mu?
Sinyal uygun mu?
Bölüm geçişleri uygun mu?

Evet

Hayır
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Efektler yeterli mi?
Sesler net mi?

Radyo dersleri yayınlanmadan önce karakterler, sunum ve üretim
tekniği yönlerinden değerlendirilip geliştirildikten sonra yayınlanmalıdır. Değerlendirme sonucunda tüm yanıtların evet olması dersin bu
yönleriyle nitelikli olduğunu gösterir.

Radyo Derslerinin Yararları ve Sınırlılıkları
Radyo derslerinin birçok yararının yanı sıra sınırlılıkları da vardır.
Yararları: Radyo dersleri kolaylıkla temin edilen teypler aracılığıyla ses bantlarına kaydedilip istenilen yerde ve zamanda kolaylıkla
dinlenebilmektedir. Ayrıca teyp, öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin dinleyip değerlendirmesine de olanak sağlamaktadır16. Bu
yönüyle de düşünüldüğünde radyo dersleri başlıca şu yararları sağlamaktadır:
 Öğretme ve öğrenmede sürekliliği sağlama.
 Öğretme ve öğrenme ortamını zenginleştirme.
 Her zaman özel öğretmen olmadığından öğretimi geri beslemeye,
eş deyişle dönüt ve düzeltmeye dayalı olarak yapma.
 Basılı gereçlerin yeniden baskısı için gerekli bütçenin sınırlı olduğu ya da baskının öğrenciye yeterince çabuk ulaşamadığı durumlarda yazılı gerecin düzeltilmesini ya da güncelleştirilmesini
sağlama.
 Öğrencilere temel kaynaklara nasıl ulaşılacağını gösterme.
 Doğal biçimlerde oluşan olaylarda öğrencilerin analiz yapmaları
için kaynak seçmelerinde yardımcı olma.
 Ünlü kişilerin görüşlerini ve onlarla ilgili bilgileri öğrencilere
sunma.
 Derse katkılarının çok önemli olacağı düşünülen, ancak daha önce sesleri kaydedilmemiş kişilerin seslerini sunma.
 Öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirme.
 Oyunlaştırma ya da müzik yöntem ve tekniklerini uygulamalı
olarak gösterme.
 Öğrencilerin derste verilen konuları pekiştirmelerini sağlama.
 Derste konu edilmemiş yeni kavramları verme.
 Yazılı gereçlerde ve /veya televizyon derslerinde verilenlere alternatif bir bakış açısı kazandırma.
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 Bütünleştirme ve yönlendirme sağlayan temel ders konularını
özetleme.
 Öğrencilerin farklı görüş açılarını algılamaları ve tartışma ve
söyleşi-röportaj yoluyla savunulan düşüncelere ilişkin görüş
alışverişinde bulunmalarını sağlama17.
Radyo dersleri öğrencilerin yanı sıra derslerin doğrudan hedef kitlesini oluşturmayan insanlar tarafından da değişik amaçlarla dinlenebilmektedir18. Bu yönüyle de değerlendirildiğinde radyo derslerinin
önemli yararları vardır.
Sınırlılıkları: Radyo derslerinin sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkların bir kısmı radyo derslerinin teyp ile çoğaltılarak öğrencilere
ulaştırılamamasından kaynaklanmadır. Radyo derslerinin ve bantlarda
çoğaltılmış halinin öğrencilerde olmamasından kaynaklanan başlıca
sınırlılıklar şunlardır:
 Çoğu zaman dönütü etkili olarak sağlayamama.
 Her dersin ya da dersin bölümünün verilememesi.
 Derste öğrenci denetiminin olmaması.
 Beceri ve konuyu derinlemesine kazandırmaya uygun olmaması19.
 Derslerin yayın zamanının her öğrenciye uygun olmaması.
 Yeniden dinleme ya da düşünmeye olanak tanımaması.
 Dersi dinlemek için belli bir yerde ve zamanda bulunma zorunluluğu.
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Yararları ve sınırlılıkları birlikte düşünüldüğünde öğrencilerin radyo derslerinden daha yıllarca yararlanmayı sürdürecekleri söylenebilir.

Teyp ve Materyalleri
Teyp, sesleri bir manyetik bant üzerine kayıt etmeye ya da manyetik bir banda kayıt edilmiş sesleri okumaya yarayan araçtır. Kaset çalar
adıyla anılan bu aracın geliştirilmesinde Danimarkalı mühendis
Poulsen’nin önemli katkıları olmuştur. 1898 yılında Danimarkalı mühendis Poulsen’nin yaptığı ilk teyplerde kayıt ortamı olarak çelik bir tel
ya da şerit kullanılmıştır. Bu kayıt ortamları zamanla yerlerini ferromanyetik bir toz katmanıyla kaplanmış plastik şeritlere bırakmıştır. Bir
teypte, kayıt ortamı, elektromıknatıslardan oluşan ardışık silme, kayıt ve
okuma kafası olmak üzere üç manyetik kafanın önünden geçer. İçinden
bir salınım üreteci tarafından sağlanan yüksek frekanslı bir akım geçen
silme kafası, kayıt ortamı üzerindeki daha önce kayıt edilmiş bütün
işaretleri (eğer varsa) siler. Kayıt kafasından kayıt edilecek seslere kiplenen akım geçer. Bu akım ”kutuplanma akımı” denen ve bozulmaları
önlemeye yarayan yüksek frekanslı bir akımla üst üste bindirilmiştir.
Kutuplanma akımı,silme kafasına yüksek frekanslı akım gönderen salınım üretecinden sağlanır. Kayıt kafası ses işaretlerini kayıt ortamına
kalıcı bir şekilde manyetik olarak kayıt eder. Okuma kafası ise kaydı
okumaya ya da kontrol etmeye yarar.Ayrıca; silme, kayıt ve okuma
işlevlerinden en az ikisini yerine getiren birleşik ya da karma kafalar
vardır. En çok kullanılan manyetik şerit hızları 4,75; 9,5; 19 ve 38cm
/sn‘dir. Şerit hızı ne kadar yüksekse kayıt edilebilen ya da okunabilen
ses frekansları da o kadar yüksek olur. 8cm/sn’lik hızla bütün duyulabilir ses frekansları kayıt edilebilir. Radyo yayın kurumlarındaki yüksek
nitelikli teyplerde 19 ve 38 cm/sn’lik hızlar kullanılır. Kasetli teyplerin
hızı genellikle 4,75cm/sn’dir20. Günümüzdeki çoğu teyp de kasetlerin
yanı sıra daha fazla bilgi depolayabilen, kullanışlı ve ses niteliği iyi olan
CD’ler de kullanılmaktadır. CD’lerin kullanıldığı teypler
daha çok CD çalar olarak adlandırılmaktadır.
Hem teyp hem de CD çalar için hazırlanan materyallerin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirirken öğrencilerin
nasıl davrandığını ve ne kadar iyi performans sergilediklerini dikkate almak gerekir. Ayrıca, öğrencilere işitsel materyalden ne ölçüde hoşlandıkları ve ne kadar öğrendiklerini
düşündükleri de sorulmalıdır.
Sınıf ortamında işitsel materyal kullanılacaksa, öğrenciler derse
gelmeden önce, donanımın çalıştığından, oturma yerlerinin rahat olmasından ve gerekli tüm materyallerin yerinde olmasından emin olmak
gerekir. İşitsel materyal derste kullanılırken öğretmenin kendisinin de
materyali dinlemesi ve öğrencilerin tepkilerini izlemesi gerekir. Daha
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sonra da öğretmen işitsel materyaldeki olayı, durumu, kısacası sunumu
da kişisel yorumlarla desteklemelidir.
İşitsel materyaller erişilmesi ve kullanımı kolay kutularda saklanmalı ve olası tehlikelere (ısı, manyetik alan, sıvılar, ateş vb.) karşı korunmalıdır. Değerli işitsel materyallerin yedekleri de saklanmalı ve
gerektiğinde kullanılmalıdır.

Öğrencilerle İşitsel Materyallerin Hazırlanması
Uygun öğretim filmi, televizyon programı ve işitsel materyal bulunmadığında gerekli teknolojik alt yapı varsa öğretmenler öğrencileriyle birlikte derslerde yararlanılmak üzere işitsel materyal üretebilirler.
Video filmi üretiminde olduğu gibi işitsel materyal üretimine de katılabilmektedirler. Öğrenciler genelde kendi işitsel materyallerini hazırlamaktan zevk alır. Tek başlarına ya da gruplar halinde insanlarla görüşmeler yapabilir, arkadaşlarını tanıtabilir ve anılarını anlatabilirler. Okuldaki oyun alanlarında ya da kafeteryada kayıt yapabilir ve okul için
kullanım alanları yaratabilirler.
Örneğin; öğrenciler işitsel materyal üretiminde görüşmeci ve haberci rollerini
üstlenebilirler ve belli bir alandaki uzmanlarla görüşmeler yapabilirler ya da
bir sorunun çözümü için işitsel materyal üretebilirler.
Video filmi üretimi konusunda da belirtildiği gibi her öğrencinin
üretim sürecine katılması genelde olumlu sonuçlar ortaya çıkarır. Elde
edilen olumlu sonuçlar diğer konulardaki etkinliklere de aktarılabilir.Yapılan görüşme ya da üretilen materyaller değişik sınıflardaki öğrencilere ve ebeveynlere dinletildiğinde öğrenciler bu çalışmalarından
dolayı gurur duyarlar.
Sınıfta işitsel materyal yapmak, ortaklaşa planlama, bütçelendirme,
araştırma, yaratıcı yazı yazma, üretim gibi işlemlerden oluşur. Bu nedenle işitsel materyal üretilmeden önce öğretmeninin kendi kendine şu
soruları sorup olumlu yanıt almasında yarar vardır21:
 Öğrencilerin gereksinimleri nelerdir ve bu dersten ne bekliyorlar?
 Öğrencilerin giriş davranışları, bilişsel tarzları ve altyapıları
konusunda ne biliyorum?
 Öğretimde öğrencileri nasıl güdülerim?
 Öğrencilere uygun ve uygulanır bir öğretim nasıl oluştururum?
 Öğrenmede öğrencilere nasıl rehberlik edebilir ve destekleyebilirim?
 Öğrencilerin nitelikli öğrenme beklentilerini nasıl temin edebilirim?

Sınıfta video filmi
hazırlanmasında
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 İşitsel materyalden beklentilerim nelerdir?
 İşitsel materyal ile hedeflerime yeterince ulaşılacak mı?
 Bu işitsel materyalin öğrenmeyi etkileyen, olumlu ve olumsuz
yönleri nelerdir?
 Bu işitsel materyalin sınırlılıklarını en aza indirirken, bu işitsel
materyali daha iyi nasıl kullanırım?
Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte işitsel materyal üretebilmeleri için sırasıyla izlenilmesi gereken başlıca dokuz aşama vardır.
1. Konu Seçimi: Sınıfta video filmi hazırlanmasında ilk aşama
olan konu seçimi yapılırken dikkate alınması gereken hususların birçoğu, işitsel materyal hazırlanması için de geçerlidir. Bu hususlar şunlardır:
a. Dersin, ünitenin ve konunun hedeflerini göz önünde bulundurmak.
b. Öğrencilerin düzeylerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurmak.
c. Hedeflere ve öğrencilerin yeteneklerine uygun ve var olan materyalle yeterince işlenemeyen bir konuyu seçmek.
d. İşitsel olarak en iyi şekilde ifade edilebilecek bir konuyu seçmek.
e. Üretim, değerlendirme, geliştirme, çoğaltma ve dağıtım gibi
görevler için gereken zaman ve parayı göz önüne almak.
f. Donanım, materyaller, araçlar, seyahat ve yeteneğe izin vermek.
g. Planlama, üretim, değerlendirme ve geliştirme evrelerinin tümüne öğrenceleri de katmak.
2. Hedeflerin Belirlenmesi: Planlanan işitsel materyalin hedefleri
belirlenirken dikkate alınması gereken öğeler şunlardır:
a. Öğrencilerin yaş, ilgi, yetenek ve başarı özellikleri.
b. Öğrencilere kazandırılacak davranışlar.
c. Öğrencilerin kazanacakları davranışları gösterecekleri yer ve
zamana ilişkin koşullar.
d. Kabul edilecek performans düzeyi.
Örneğin; işitsel materyalin niteliği ya da bir başka gözlenebilir başarı
standardı olabilir.
3. Konunun Düzenlenmesi: Seçilen materyal konusu kapsamında
yapılması gerekenler şunlardır:
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a. Öğrencilerin öğrenmesi gereken olguları, kavramları ve diğer
konuları listelemek.
b. Öğrencilerin bildikleriyle, programın diğer bölümleriyle ve
dersin hedefleriyle bağlantı kurmak.
c. Hangi öğelerin işitsel olarak en iyi şekilde sunulacağına karar
vermek.
d. Öğrencilerin ilgilerini artırıcı stratejiler düşünmek.
4. Ayrıntılı Öykünün Hazırlanması: Ayrıntılı öykü öğretmen ve
öğrencilerle birlikte oluşturulur. Ayrıntılı öyküde işitsel materyale neden gereksinim olduğu belirtilir. Öğrencilerin özelliklerine, dersin,
konunun ve işitsel materyalin hedeflerine, kullanılacak strateji yada
stratejilere ilişkin yorumlara yer verilir. Ayrıca senaryo yazımıyla ilgili
notlar da yer alır.
5. Değerlendirme ve Geliştirme: Buraya kadar olan çalışmalar
öğretmen ve öğrencilerce incelenip değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Değerlendirme sonucunda geliştirildiğinde, geliştirilmiş versiyonu
yeni öğrenci grubunda denenmelidir. Hedeflerde belirtilen düzeye yaklaşılıncaya dek geliştirme işlemine devam edilmelidir.
6. Senaryonun Yazımı: Radyo dersi senaryosunu model alarak
senaryoyu yazmak gerekir. Senaryo işitsel materyalin hazırlanmasında
temel olan metindir. Anlatımın, müziğin ve ses efektlerinin tümünü
kapsayan bir senaryo yazılmalıdır. Senaryonun yazımında, radyo dersi
ile ilgili olarak verilen senaryonun gereken hususlarını dikkate almak
gerekir.
7. Üretime Hazırlık: Bu aşamada şunlar yapılmalıdır:
a. Kesinti olmaksızın kayıt yapılabilecek sessiz bir ortam sağlamak.
b. Donanımı sağlamak ve materyalleri temin etmek.
c. Uygun yerleri ve yeteneği seçmek.
d. Teknisyen ve oyuncuların senaryoyu bilmesini sağlamak.
8. Kayıt: Kayıttan önce senaryoda rol alanlar ve varsa teknisyenler işlerini gözden geçirmelidirler.
9. Kurgu: Bu kapsamda yapılmış olan kayıtların en iyilerinin seçilmesi ve bunların senaryo uyarınca birleştirilmesi söz konusudur.
Burada amaç bazı bölümleri çıkarmak ya da düzeni tekrar ayarlamaktır.
Kasetlere alınan kayıtlar, bölüm bölüm aktarılabilir. Özel olayların
kaydedilmesi daha dikkatli bir hazırlık gerektirir.
Sınıf içinde işitsel materyal hazırlanırken dikkate alınması gereken hususlar
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neler olabilir?

İşitsel Materyallerin Yararları ve Sınırlılıkları
İşitsel materyal olarak ses bantları ve CD’lerin birçok yararının
yanı sıra sınırlılıkları da vardır.
Yararları: İşitsel materyallerin başlıca yararları şunlardır:
 Doğrudan erişilmesi kolay olmayan yaratık, kişi, olgu ve olayların seslerini sınıf ortamına getirir.
 Önceden dinleme olanağı bulunduğundan dersin planlanması
ve hazırlanmasında kolaylık sağlar.
 Ana dil ve yabancı dil öğretiminde sözcük ve tümcelerin doğru
söylenmesi, tümce kalıplarının öğrenilmesi, konuşmanın iyileştirilmesi ve işitilenlerin anlaşılması konularında kolaylık sağlar.
 Edebiyat ve müzik türlerinin öğrenilmesine, eleştirip değerlendirilmesi ile müzik ve yazarlık yeteneklerinin geliştirilmesine
katkı sağlar.
 Hem bireysel hem de büyük yada küçük gruplarda kullanılabilir.
 Radyo derslerini ses yönünden zenginleştirebilir22.
 Doğal biçimlerde oluşan olaylarda öğrencilerin analiz yapmaları için kaynak seçmelerinde yardımcı olur.
 Ünlü kişilerin görüşlerini ve onlarla ilgili bilgileri öğrencilere
sunmaya yardımcı olur.
 Öğrencilerin derste verilen konuları pekiştirmelerini sağlar.
 Derste değinilmemiş yeni kavramları verme olanağı sağlar.
 Yazılı gereçlerde ve /veya televizyon derslerinde verilenlere alternatif bir bakış açısı kazandırır.
 Bütünleştirmeyi ve yönlendirmeyi sağlayan temel ders konularını özetlemeye yardımcı olur.
 Öğrencilerin farklı görüş açılarını algılamalarını ve tartışma,
söyleşi, röportaj yoluyla savunulan düşüncelere ilişkin görüş
alış verişinde bulunmalarını sağlar.
Sınırlılıkları: İşitsel materyallerin başlıca sınırlılıkları da şunlardır:
 Dikkatli kullanım ve iyi bakım gerektirir.
 Bozulur ya da çizilirse onarımı pek olanaklı değildir.
 Her dersi ya da dersin bir bölümü verilmeyebilir.
 Beceri ve konuyu derinlemesine kazandırmaya yeterince uygun
değildir.
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Özet
İlk radyo yayını 2 Kasım 1920 tarihinde Amerika’da başlamıştır.
Diğer ülkelerde de düzenli yayınlar gecikmemiş; 1922 yılında İngiltere’de, Fransa’da Sovyetler Birliği’nde, 1923 yılında ise Almanya’da
radyo yayınları başlamış, sonra sırasıyla 1927 yılına kadar Arjantin,
Avustralya, İtalya, Japonya, Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç,
İsviçre, Çekoslovakya ve Güney Afrika’da radyo yayınları başlamıştır.
1923 yılında Amerika’da okullar için eğitsel radyo programları
yayınlanmaya başlamıştır. Aynı yıllarda öğrenciler tarafında çok kısa
sürede kabul gören eğitim amaçlı radyo programlarının yayınlanmasının temel amacı dünyayı sınıfa getirmek ve en iyi öğretmenlerin hizmetlerini yaygın hale getirmek olarak görülmüştür. Hatta radyo yayını ders
kitabı olarak kabul edilmeye başlamıştır.
Okul radyolarının ilk günlerinde önemli başarılar elde edilmiştir.
Hazırlanan programlarla çocuklara çiftçilik, ulaşım ve bilim gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Öğrencilere radyo aracılığıyla ulaştırılan programlar biyografiler, vatandaşlık dersleri, edebiyat incelemeleri
ve oyunlar içermiştir.
O yıllarda okul radyolarının artışında sınırlılıklar da olmuştur.
1945 yılı öncesi alıcıların pahalı ve yayınların günümüz standartlarına
göre zayıf oluşu, öğretmenlerin okulda radyo programlarından yararlanma konusunda isteksiz olmalarına neden olmuştur.
İzleyen yıllarda yerel radyo istasyonlarının programları ile Disney
ve Susam Sokağı türü programlar gece ve gündüz yayınlanmıştır. Günümüzde yapılan programlarda bilimsel öykülerin, ilginç bulguların ve
ev projesi önerilerinin yer aldığı programlar yayınlanmaktadır.
Bazı ülkelerde de radyo programlarıyla, toplumsal, politik ve ekonomik yönlerden eğitim verilmektedir. Bu eğitimin başlıca üç amacı
vardır. Bunlar; din öğretimini yaygınlaştırmak, yapılan bazı hizmetler
ve çalışmalar hakkında bilgi vermek ve belli bilgileri ve becerileri öğretmektir.
Radyo eğitim işlevini eğitim amaçlı hazırlanıp yayınlanan programlar aracılığıyla yerine getirmektedir. Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta toplanabilmektedir. Bunlar, tamamlayıcı eğitim programları ve doğrudan eğitim programlarıdır. Tamamlayıcı eğitim programları eğitsel işlevi olan ve daha çok haber ve genel kültür veren programlardır. Doğrudan eğitim programları ise ders vermek amacıyla yayınlanan programlardır. Bu programlara radyo dersleri de diyebiliriz.
Radyo dersleri; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma
ya da tüm bunların karması şeklinde olabilmektedir. Düz anlatım, bir
sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru-
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yanıt biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla
yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste olduğu gibi soru yanıt biçimindeki derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme biçimindeki ders genelde uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak yapılır.
Oyunlaştırma biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım, soru- yanıt, görüşme ve oyunlaştırmanın
tümü ya da bir kaçı kullanılır.
Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo dersinin hazırlanması bir ekip
çalışmasını gerektirmektedir. Tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek
ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde proje yöneticisi, öğretim
süreçleri tasarımcısı, alan uzmanı, senaryo yazarı, eğitim psikologu, ses
uzmanı ve yapımcı-yönetmen yer alır.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda radyo dersinin gerekli olup olmadığını, hangi
kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve hedef kitlenin özelliklerinin
neler olduğunu belirlemekle başlar.
Radyo dersinin hazırlanması süreci yapım öncesi, yapım ve yapım
sonrası işlemlerinden oluşur.
Yapım öncesi, bir radyo dersinin yapılmaya başlamasından önce
gelen bütün ilk süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçte yapılması gereken
işlemler; gereksinim çözümlemesi, hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin
belirlenmesi, ayrıntılı öykünün hazırlanması ve dersin senaryosunun
yazımıdır. Dersin senaryosu tasarım ekibi tarafından dersin yayınlanacağı ülkenin yasalarında yer alan genel yayın ilkeleri açısından ve
öğretim programının o dersle ilgili öğrenme hedefleri açısından incelenip son şekil verildikten sonra yapım işlemleri başlar.
Yapım işlemleri stüdyoda gerçekleştirilir. Stüdyoların genellikle;
ses geçirmezlik, iyi akustik ve teknoloji olmak üzere üç temel ögesi vardır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamada
kurgu işlemine geçilir.
Yapım sonrası bir kurgulama sürecidir. Eğer radyo dersi birkaç
kez yayınlanacaksa kurgu işlemine çok özen gösterilmelidir. Belli bir
süreye göre biçimlendirilen dersi başka bir süreye göre kurgulamak
duyarlılık ve uzmanlık gerektirir.
Yapım sonrasında dersin belli ölçütlere göre dinlenip değerlendirme yapılması gerekir. Türkiye’deki radyolarda yayınlanacak bir
radyo dersinin incelenip değerlendirilmesi öncelikle 3984 Sayılı Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda yer alan
yayın ilkeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmeden sonra
radyo programının niteliğini ortaya koyabilecek ölçütlere göre değerlendirmek gerekir.
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Radyo dersleri kolaylıkla temin edilen teypler aracılığıyla ses
bantlarına kaydedilip istenilen yerde ve zamanda kolaylıkla dinlenebilmektedir. Ayrıca teyp, öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin
dinleyip değerlendirmesine de olanak sağlamaktadır. Bu yönüyle de
düşünüldüğünde radyo dersleri uzaktan eğitim uygulamalarında önemli
yararlar sağlamaktadır.
Radyo derslerinin sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkların bir kısmı radyo derslerinin teyp ile çoğaltılarak öğrencilere ulaştırılamamasından kaynaklanmaktadır.
Yararları ve sınırlılıkları birlikte düşünüldüğünde uzaktan eğitim
gören öğrencilerin radyo derslerinden daha yıllarca yararlanmayı
sürdürecekleri söylenebilir.
Teyp, sesleri bir manyetik bant üzerine kayıt etmeye ya da manyetik bir banda kayıt edilmiş sesleri okumaya yarayan araçtır. Sınıf ortamında gerek teyp gerekse CD çalar için hazırlanan materyal kullanılacaksa, öğrenciler derse gelmeden önce, donanımın çalıştığından, oturma yerlerinin rahat olduğundan ve gerekli tüm materyallerin yerinde
olduğundan emin olmak gerekir. İşitsel materyal derste kullanılırken
öğretmenin kendisi de materyali dinlemesi ve öğrencilerin tepkilerini
izlemesi gerekir. Daha sonra da öğretmen işitsel materyaldeki olayı,
durumu, kısacası sunumu kişisel yorumlarla desteklemelidir.
İşitsel materyaller erişilmesi ve kullanımı kolay kutularda saklanmalı ve olası tehlikelere (ısı, manyetik alan, sıvılar, ateş vb.) karşı korunmalıdır. Değerli işitsel materyallerin yedekleri de saklanmalı ve
gerektiğinde kullanılmalıdır.
Uygun öğretim filmi, televizyon programı ve işitsel materyal bulunmadığında gerekli teknolojik alt yapı varsa öğretmenler öğrencileriyle birlikte derslerde yararlanılmak üzere işitsel materyal üretebilirler. Video filmi üretiminde olduğu gibi işitsel materyal üretimine de
katılabilmektedirler. Öğrenciler genelde kendi işitsel materyallerini
hazırlamaktan zevk alır. Tek başlarına ya da gruplar halinde insanlarla
görüşmeler yapabilir, arkadaşlarını tanıtabilir ve anılarını anlatabilirler. Okuldaki oyun alanlarında ya da kafeteryada kayıt yapabilir ve
okul için kullanım alanları yaratabilirler.
Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte işitsel materyal üretebilmeleri için sırasıyla izlenilmesi gereken başlıca dokuz aşama vardır. Bunlar;
konu seçimi, hedeflerin belirlenmesi, konunun düzenlenmesi, ayrıntılı
öykünün hazırlanması, değerlendirme ve geliştirme, senaryonun yazımı, üretime hazırlık, kayıt ve kurgudur.
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Değerlendirme Soruları

1.

İlk düzenli radyo yayını hangi yılda ve ülkede yapılmıştır?
A) 1920 – Amerika
B) 1922 - İngiltere
C) 1923 – Almanya
D) 1927 - Arjantin
E) 1929 - İsveç

2.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde 1920’li yıllardan beri okul radyosu başarıyla kullanılmaktadır?
A) Amerika
B) Yeni Zelanda
C) Çekoslovakya
D) İngiltere
E) İsveç

3.

Aşağıdakilerden hangisi radyo derslerinin sunum biçimi değildir?
A) Düz okuma
B) Soru yanıt
C) Görüşme
D) Oyunlaştırma
E) Karma
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4.

Aşağıdakilerden hangisinin tasarım ekibinin toplantılarına
sürekli katılması gerekmez?
A) Yapımcı-yönetmen
B) Öğretim süreçleri tasarımcısı
C) Alan uzmanı
D) Senaryo yazarı
E) Eğitim psikoloğu

5.

Aşağıdakilerden hangisi hazırlanacak bir radyo dersinin öğrenci özelliklerine uygun olmasına ve ders ile öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olur?
A) Alan uzmanı
B) Senaryo yazarı
C) Eğitim psikologu
D) Yapımcı-yönetmen
E) Öğretim süreçleri tasarımcısı

6.

Aşağıdakilerden hangisi radyo dersinin yapım öncesinde ilk
yapılacak işlemdir?
A) Hedeflerin belirlenmesi
B) Gereksinim çözülmesi
C) Stratejilerin belirlenmesi
D) Ayrıntılı öykünün hazırlanması
E) Dersin senaryosunun yazımı

7.

Aşağıdakilerden hangisi bir ders için gereksinimin belirlenmesinde ilk yapılan işlemdir?
A) Seçilen konuyla ilgili insanlara başvurulması
B) Yazılı kaynaklara başvurulması
C) Anket uygulanması
D) İstatistiklere bakılması
E) Kaynakların belirlenmesi

8.

Aşağıdakilerden hangisi radyo dersiyle ilgili hedeflerden değildir?
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A)
B)
C)
D)
E)

9.

İçerikle ilgili hedefler
Deneyimsel hedefler
Süreç ile ilgili hedefler
Devinişsel hedefler
Davranışsal hedefler

Aşağıdakilerden hangisi radyo dersinin içeriğini öğretmede
kullanılan stratejilerden değildir?
A) Ne öğrenileceğini söyleme
B) Tekrar etme
C) Konuyu maddelere ayırma
D) Örnek verme
E) Konuyu özetleme

10. Aşağıdaki radyo dersleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tecimsel (ticari) olmayan radyo yayınları 1920’li yıllarda başlamıştır.
B) 1923 yılında Amerika’da okullar için eğitsel radyo programları
yayınlanmaya başlamıştır.
C) Bazı ülkelerde de radyo programlarıyla, toplumsal, politik ve
ekonomik yönlerden eğitim verilmektedir.
D) Yapım, öncesi bir kurgulama sürecidir.
E) Yapım öncesi işlemler senaryonun yazımının tamamlanmasıyla
sona erer.

Yanıtlar
1. A

2. D

3. A

4. C

5. C

6. B

7. E

8. D

9. E

10. D
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5
TELEVİZYON, VİDEO VE
MATERYALLERİ
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

eğitim amaçlı ilk televizyon yayınlarının nasıl başladığını açıklayabilecek,
televizyonla ile eğitim arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
bazı ülkelerdeki eğitsel televizyon yayınlarının amaçlarını tanıyabilecek,
televizyon derslerinin yapım öncesi işlemlerinde yer alan ekipteki uzmanların temel görevlerini açıklayabilecek,
televizyon derslerinin yapım öncesi işlem sürecini kavrayabilecek,
televizyon dersi senaryosunun özelliklerini tanıyabilecek,
televizyon derslerinin yapım evresini ana hatlarıyla açıklayabilecek,
televizyon derslerinin yapım sonrası işlemlerini tanıyabilecek,
televizyon derslerinin yararlarını ve sınırlılıklarını sayabilecek,
video ve filmlerinin kullanılacağı başlıca alanları tanıyabilecek,
başkalarıyla birlikte video filmi hazırlayabilecek,
video filmlerini yararlarını ve sınırlılıklarını sayabileceksiniz.
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Giriş
Çağdaş öğretimin merkezinde okuma ve yazmanın değerini unutmamakla birlikte kural olarak görme ve işitme çok daha merkezi bir
yere sahiptir. Görme ve işitmeye dayalı filmler ve televizyon dersleri
öğrencilere önemli bilgiler kazandırabilmektedir. Sınıf ortamında öğrenciler film ve televizyon yoluyla verilen sunumlardan büyük ölçüde
yararlanabilmektedirler. Film ve televizyon programlarıyla birleştirilen
konulardaki resimleri, grafikleri ve metinleri kısa sürede anlayabilmektedirler. Öte yandan, filmler ve televizyon programları öğrenme özürlü
öğrenciler için de yararlıdır. Eve bağımlı çocuklar için bunlar özel öğretmen yerine geçebilmekte ve öğretim daha ekonomik olabilmektedir.
Özellikle, diğer yöntem, teknik araç ve gereçlerle yeterince sunulamayan bilgiler filmlerle televizyonla sunulduğunda bilgiler öğrenciler
tarafından daha iyi öğrenilmektedir. Geçmişi uzun yıllara dayanan filmler öğrenciler için de ders olarak hazırlanmakta ve televizyondan sunulmaktadır.
Bu bölümde öncelikle filmlerin ve televizyonun eğitim amaçlı kullanımını açıklayan ilk eğitsel televizyon yayınları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra sırasıyla; televizyon derslerinin hazırlanması, yapım
öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemler ile televizyon derslerinin yararları ve sınırlılıkları açıklanmaktadır.

İlk Eğitsel Televizyon Yayınları

İlk makaralı film
1888 yılında,
George Eastman
tarafından bulunmuştur.

Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyondan önce
filmler hazırlanmıştır. İlk makaralı film 1888 yılında, George Eastman tarafından bulunmuştur. Birkaç yıl sonra, Thomas Edison’un asistanı William
Dickson makaralı filmleri, 30 saniyelik hareketli
filmler oluşturmada kullanmıştır. 1890’lı yılların
ortasında, kineskoplar kullanılmaya başlanmıştır.
Fransa’da, Lumier Kardeşler film yapımında yüksek hızlı kameralarla çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
1895 yılının aralık ayında, Lumier kardeşler dünThomas Edison
yanın ilk ticari film tiyatrosunu, Paris’te açmışlardır.
Sessiz filmler, izleyenleri oldukça etkilemiştir. İzleyicilerin etkilenmeleriyle birlikte o yıllarda Chaplin, Gish ve Garbo film yıldızı olmuşlardır. Hollywood film endüstrisinin merkezi durumuna gelmiştir.
1920’li yılların sonunda, filmler hareketin yanı sıra ses de kazanmıştır.
Hareketli filmlerin
eğitim gücü,
bulunuşundan
hemen sonra fark
edilmiştir

1920’li yıllarda,
eğitim filmleri
daha çok din
eğitimi veren
okullar tarafından
kullanılmıştır.

Hareketli filmlerin eğitim gücü, bulunuşundan hemen sonra fark
edilmiştir. 1910 yılında Amerika’da yayımlanan Eğitim Filmleri
Kataloğu’nda binden fazla film kiralık listesinde yer almıştır. Ford Mo-

1895 yılının Aralık
ayında, Lumier
kardeşler dünyanın ilk tecimsel
film tiyatrosunu,
Paris’te açmışlardır.
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tor Company, 1916 yılında tarım, tarih, coğrafya ve yaşam bilgisi konularında birçok film geliştirmiştir. 1923 yılında, Yale Üniversitesi Amerikan Tarihiyle ilgili filmler yapmıştır. 1926 yılında, Eastman Kodak
Şirketi tarafından coğrafya ve fen alanlarında filmler hazırlanmıştır. Bu
şirketin hazırladığı filmler denemek amacıyla 10.000’den fazla öğrenciye izletilmiştir. Deneme sonuçları Kodak’ı öylesine etkilemiştir ki, daha
sonraki 20 yılda şirket, okullarda kullanılmak üzere 300 film yapmıştır.
1920’li yıllarda, eğitim filmleri daha çok din eğitimi veren okullar
tarafından kullanılmıştır. Eğitim filmlerini kullanma bakımından din eğitimi veren okulları öğretmen
yetiştiren kurumlar izlemiştir. Daha sonraki yıllarda, ilköğretim ve orta öğretim basamağındaki okullarda, eğitim filmlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Araştırmalar, 1933 yılının ortalarında Amerika
Birleşik Devletleri’nde ilkokul öğretmenlerinin
derslerde filmler kullandığını göstermiştir. 1954
yılında yapılan bir araştırma ise ilkokul öğretmenlerinin dörtte üçünün derslerinde filmlerden yararlanİlk Televizyon
dığını ortaya çıkarmıştır1.
Film ile yapılan eğitimin hızlı yaygınlaşması,
İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusunun filmlerle eğitilmesine bağlanabilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında “Amerikan Ordusu”nun
eğitilmesinde filmler yoğun olarak kullanılmıştır. Savaş yıllarında ordu
için 16 mm.lik belgesel ve eğitim filmlerinden binlerce yapılmıştır.
Savaş sonrası yapılan özendirme çalışmaları film yapımcılarını eğitim
alanına yöneltmiştir2.
Günümüzde binlerce filmin sınıf ortamında kullanım için uygun
olduğu söylenebilir. Nitekim, birçok ülkede ilaç kullanımı, cinsellik,
intihar gibi konular için hazırlanmış filmlerden sınıf ortamında yararlanılmaktadır. Ayrıca, enerji krizi, güneş sistemi, AIDS, otomobil güvenliği, kendine saygı konularını kapsayan filmler de sınıf ortamında kullanılmaktadır. Film ile yapılan sunum sınıf ortamının karartılmasını gerektirirken; televizyon ile yapılan sunum sınıf ortamının karartılmasını
gerektirmemektedir.
Televizyon kavram olarak, uzak anlamına gelen “tele” ile görme
anlamına gelen “vision” sözcüklerinden oluşmuştur. Teknik yönden ise
televizyon bir görüntüyü elektronik biçime dönüştürme ya da elektrik
güçleri örüntüsü biçiminde kaydetme aracıdır3 - 4.
Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyonla ilgili
ilk çalışmaların İrlandalı telgrafçı Andrew May’ın 1873 yılında ışık
dalgalarını elektrik akımına çevirmenin yollarını bulmasıyla başladığını
söyleyebiliriz. Işık dalgalarını elektrik akımına çevirmenin yollarının
bulunmasının ardından 1884 yılında Rus bilim adamı Paul Nipkow

Günümüzün en
önemli kitle
iletişim aracı olan
televizyonla ilgili
ilk çalışmaların
İrlandalı telgrafçı
Andrew May’ın
1873 yılında ışık
dalgalarını elektrik
akımına çevirmenin yollarını
bulmasıyla başladığını söyleyebiliriz.

İlk düzenli televizyon yayını 1936
yılında İngiltere’de
başlatılmıştır.
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resim tarayabilen bir araç geliştirmiştir. Bu araçtan yararlanılarak 1923
yılında Washington’daki bir laboratuvarda ilk televizyon deneme yayını
yapılmıştır. Charles F. Jenkins tarafından yapılan bu yayını İskoçyalı
bilim adamı Logie Baird’in 1926 yılında yaptığı deneme yayını izlemiştir.
İlk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere’de başlatılmıştır5. İngiltere’nin ardından 1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
ve Sovyetler Birliği’nde düzenli televizyon yayınlarına geçilmiştir.
Türkiye’de ise televizyon yayınları 31 Ocak 1968 tarihinde başlatılmıştır. Ankara’daki ‘Mithat Paşa Caddesi’ndeki bir stüdyodan başlayan
televizyon deneme yayınının ardından insanlar; 1969 yılında Ay’a atılan
ilk adımı, 1972 yılında “Olimpiyat oyunları’nı” ve 1975 yılında
“Eurovizyon Şarkı Yarışması’nı” siyah beyaz izlemişlerdir. 1980 yılında da ülkemizde renkli televizyon yayınlarına geçilmiştir.
Televizyon yayınlarının başlatılmasıyla birlikte evlerin çoğuna kısa sürede televizyon girmiştir. Televizyonun evlere girmesiyle bir yandan toplum daha çok konuşur olmuş diğer yandan da toplumdaki çelişkiler ortaya serilmiştir. Televizyonun evlerde yaygınlaşmasına paralel
olarak televizyon programları da çoğalmıştır. Ekranda şiddet ve cinsellik artınca toplumda da artmıştır. Bunun karşısında sistemli aile saatleri
programları ve hem zekaya hem de kalbe yönelen programları yapmıştır. Belgesel oyunlaştırmalar ile tarihteki önemli olaylar ele alınmış ve
pek çok kişiye ulaştırılmıştır. 1970’li yılların sonunda ağırlıklı olarak
suç ve serüvenlerle ilgili öyküler, 1980’li yıllarda da Dallas, Hanedan
gibi diziler birçok ülkede televizyonda yayınlanmıştır. 1990’lı yıllarda
ise televizyonda daha çok gerçekler göz önüne serilmiştir. Yayınlanan
canlı tartışma programlarına zor durumdaki insanlar ve uzmanlar katılmışlardır. Stüdyodaki ve stüdyo dışındaki izleyiciler sorular sorup,
yorum yapmışlardır.

Gençlere göre
yetişkinler daha
az televizyon
izlemektedirler
En önemli çocuk
programı, 1969
yılında oluşturulan
“Susam Sokağı“dır.

Bir evde televizyon bir günde yaklaşık yedi saat açıktır. Çocuklar
haftada 25 saat televizyon izlemektedir. Bunların çoğu Taş Devri, Şeker
Kız, Tom ve Jery, Susam Sokağı ve Barney ile Arkadaşları gibi çocuk
programlarıdır. Bu programlardaki karakterler daha çok arkadaşlığı ve
paylaşımı model olarak sunmaktadır. Gençler okulda geçirdiği süreden
daha fazla bir süreyi, haftada yaklaşık 20 saati televizyon izleyerek
geçirmektedir. Gençlere göre yetişkinler daha az televizyon izlemektedirler6. Gençlere ve yetişkinlere yönelik programlar da çoktur. Günümüzde programların zenginliği düşünülürse, araştırmaların tüm yaş
gruplarında televizyon izlemenin daha önceki yıllara göre artmadığını
göstermesi ilginçtir.
En önemli çocuk programı, 1969 yılında oluşturulan Susam Sokağıdır. Bu program, çocukların ilgilerini hayvanlara, çizgi filmlere ve
müziğe çekmektedir. “Susam Sokağı”nda çocuklara harfler, rakamlar,
geometrik şekiller gibi sembolik sunumlar ile algılama, sınıflama, sor-
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gulama ve sorun çözme öğretilmektedir. Bu dizi, diğer eğitsel programlardan çok daha fazla ilgi toplamaktadır. Bazı araştırmacılar bu dizinin
çocuklarda daha kısalan ilgi odağı, duyuşsal açıdan aşırı yüklenme,
gerçek dünyada değişimin hızla gerçekleşmesi konusunda beklenti yarattığını ileri sürmektedirler. Araştırmacıların elde ettiği bir başka bulgu
da, çocukların harf ve sayıları sıralayabildikleri fakat bunları uygun
şekilde kullanamadıklarıdır.
Önemli çocuk programlarından biri de, “Bay Rogers’ın Komşularıdır.” Bu program, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine rehberlik
etmek ve onların kendilerine değer vermesini sağlamak amacıyla yaklaşık 30 yıl önce üretilmiştir. “Bay Rogers’ın Komşuları”nda kurallara
uyma, sıra bekleme, kızgınlığı kontrol altına alma, kendini ayarlama,
duyguların farkına varma ve duyguları dile getirme, yardımlaşma, paylaşma ve ortaklık yapma gibi konular işlenmektedir7. Bu programlara
çok sayıda program eklenebilir. Bunların tümünün çocukların bilişsel ve
duyuşsal gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
Gençlere yönelik programlara İçeride/Dışarıda dizisi örnek olarak
gösterilebilir. Amacı gençlerde duygusal gelişimi hızlandırmaktır. İçeride/Dışarıda dizisinde insanların duygularını farklı şekillerde dile getirdikleri, özgürlük ve sorumluluk ilişkisi gibi konulara yer verilmektedir.
Konular her biri 15 dakikalık programlarla sunulmaktadır. Programlar,
kardeş ilişkilerinin ve arkadaş sorunlarının yanı sıra boşanma, çocuk
tacizi ve aile üyelerinin ölümü gibi daha derin konuları da içermektedir.
Söz konusu programlar gençleri, yorum ve tartışmaya özendirmek için
açık uçlu bitirilmektedir.
Özellikle belgeseller bilgilendirici ve düşünce yaratıcıdır. Kıbrıs
Barış Harekatı, İpek Yolu, Cumhuriyet, Küba Krizi, Vietnam Savaşı ve
Watergate konularındaki programlar izleyicilerin yakın tarih konusunda
düşünmesini sağlamaktadır. Bazı programlar geleneksel görüşleri desteklemektedir.
Belgesel oyunlaştırmalar olayları az da olsa yanlış verebilmektedir. Bunun nedeni doğru ile yanlış arasındaki çatışmayı yeterince açıklayamamak olmaktadır. Daha ciddi bir hata da bu programların gerçeği
tümüyle yansıttığı görüşünün ileri sürülmesidir. Bu olumsuzluklara
karşın çoğu program sınıf ortamında başarı kazanabilmektedir.

Belgesel oyunlaştırmalar olayları az
da olsa yanlış
verebilmektedir.

Bazı programların sınıf ortamında kullanılmasının başarılı olmasında başlıca iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi bu
programların video kasetlerde hazır oluşu ve gerektiğinde izlenebilmesidir. Bir diğer neden de, programlara ait çalışma rehberlerinin olmasıdır. Çalışma rehberleri konuyu özetlemekte, sorular sunmakta, hazırlık
ve gözlem etkinlikleri için önerilerde bulunmakta ve ek okuma kaynakları önerebilmektedir.

İletişim uyduları,
yeryüzünün
engebeler nedeniyle oluşmuş
engelleri ortadan
kaldıran aygıtlardır.
İletişim uyduları,
başta gelişmekte
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Günümüzde televizyon yayınları genelde; iletişim uydularıyla,
kablolu ya da kapalı devre yapılmaktadır.
İletişim Uydularıyla Yapılan Yayınlar: İletişim uyduları, yeryüzünde engebeler nedeniyle oluşmuş engelleri ortadan kaldıran aygıtlardır. Uydular aracılığıyla ses, görüntü ve veri iletişimi aynı anda gerçekleşmektedir. İletişim uyduları, birçok farklı alıcıya zengin programlar
sunmaktadır.
İletişim uyduları, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm
ülkelerin hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin iletişim uyduları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları hedeflerden başlıcaları şunlardır:
 Sağlık hizmetlerini geliştirmek.
 Hastalıkların yayılmasını azaltmak.
 Çocuk ölümünü azaltmak.
 Doğum oranlarını azaltmak.
 Eğitimi yaygınlaştırmak.
 Okuryazarlığı artırmak.
 Daha çok besin yetiştirmek.
 Endüstriyel beceriler geliştirmek.
 Ulusal kimlik duygusunu desteklemek ve geliştirmek.
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Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde iletişim uydularından yararlanılarak gerçekleştirilebilecek başka hedefler neler olabilir?
İletişim uydularıyla bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için aşılması gereken sorunlar da vardır. Bunları; teknik, ekonomik ve politik
sorunlar olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.
Yayın frekanslarında teknik
kısıtlamalar vardır.

Uydu yapımı ve
işletimi pahalıdır.
Çoğu yönetim
yabancı televizyon
programlarının
doğrudan yayınlanmasını istememektedir.

Teknik Sorunlar: Yayın frekanslarında teknik kısıtlamalar vardır.
Birbirine çok yakın yerleştirilen uydular birbirinin sinyalini etkileyebilmektedir. Kuşkusuz, günümüzde teknolojik gelişmeler bu teknik
sorunu ortadan kaldırabilecektir.
Ekonomik Sorunlar: Uydu yapımı ve işletimi pahalıdır. Bu sorunda zamanla çözülebilecektir. Diğer bir deyişle uydu yapımı ve işletimi
de bir süre sonra ucuzlayacaktır.
Politik Sorunlar: Çoğu yönetim yabancı televizyon programlarının
doğrudan yayınlanmasını istememektedir. Bu durumun İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesin aykırı olduğunu bilmek gerekir. İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 19. Maddesi şöyledir:
Herkes fikir ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, bir müdahaleye maruz kalmadan bir fikre sahip olma ve haber ve düşünceleri
basın ve yayın araçları vasıtasıyla ülke sınırlarıyla bağlı olmaksızın
arama, elde etme ve ulaştırma hakkını da içerir8-9.

Sizce çoğu yönetim televizyon programlarının doğrudan yayınlanmasına
neden karşı çıkmaktadır?
Çoğu yönetimin yabancı televizyon programlarının doğrudan yayınlanmasına, diğer bir deyişle uydu yayıncılığına karşı çıkmasının
birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:
 Totaliter yönetimler insanlarının dışarıdan yapılan eleştirileri
duymasını istememektedirler.
 Derin dini ve kültürel geleneklere bağlı ülkeler, insanlarını laik düşünceden uzak tutmak istemektedir.
 Ekonomik açıdan zayıf devletler, insanlarının maddi beklentilerinin artmasından endişe etmektedirler.
Yukarıda belirtilen bazı nedenlere karşın yine de ülkelerin bu konuda başarılı ortaklıkları vardır. Kısacası, teknoloji insan gereksinimlerinin giderilmesi için temel bir araç sunmuştur. Bunu kendi çıkarları için
en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmek insanlara bağlıdır.
Diğer kitle iletişim ve öğretim teknolojileriyle birlikte film ve televizyonun yararları, daha seçici izleme çabalarıyla artırılacaktır.

Diğer kitle iletişim
ve öğretim teknolojileriyle birlikte
film ve televizyonun yararları,
daha seçici izleme
çabalarıyla artırılacaktır.
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Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen “Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme” bu konuda hükümetlere sorumluluklar getirmektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke tarafından imzalanan bu
sözleşmenin 17. maddesinde hükümetlerin sorumlulukları şu şekilde
belirlenmiştir10-11:
Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve
zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu amaçla Taraf Devletler:
a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29. maddenin (Çocukların potansiyelinin ve
insan hakları ve kültürel kimliğin saygı görmesinin geliştirilmesi) ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik ederler.
b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu
türde bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla
uluslararası işbirliğini teşvik ederler.
c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler.
d) Kitle iletişim araçlarının azınlık grubu veya bir yerli ahaliye
mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri
konusunda teşvik ederler.
e) 13. Madde (Bilgi arama ve alma özgürlüğü) ve 18. Maddede
(Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirmede birincil sorumluluk taşıması) yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için
uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler.
Kablolu Yayınlar: Kablolu televizyon yayınları, bir dizi programdan oluşur. Kablolu televizyon programlarının niteliği sürekli incelenmelidir. Dini kuruluşların, yardım kuruluşlarının, yerel yönetimlerin
ve okulların kendi kablolu yayını olabilir.
Örneğin; eğitimciler, eve bağımlı öğrencilere yönelik düzenli öğretim sunmak için kanal alabilirler. Bu tür kanallarda öğretmenlerin, ebeveynlerin,
öğrencilerin görüşlerini belirtebilecekleri forumlar da düzenlenebilir. Ayrıca, çete şiddeti, ilaç kullanımı gibi konularda kamu desteği edinmede bu tür
kanallar kullanılabilir.
İletişim uydularıyla yapılan yayınlar ile kablolu yayınların ortak ve farklı
yönlerini belirleyiniz.
Kapalı Devre Yayınlar: Kablo ya da mikrodalga bağlantısıyla bir
video ya da bir stüdyodan doğrudan doğruya izleyiciye gönderilen yayınlara kapalı devre televizyon denilmektedir. Kapalı devre televizyon
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ile öğretmenler, farklı sınıflara ve değişik öğrenci gruplarına ders verebilir ya da gösterim yapabilir. Ayrıca, videoya kaydedilen sunular, öğretmen yokken gösterilebilir.
Kablolu yayınlar ile kapalı devre yayınların ortak ve farklı yönlerini
belirleyiniz.
Buraya kadar olan kısımda anılan programların ve yapılan yayınların değerli olduğunu belirtebiliriz. Çünkü bu yayınlar ve programlar
eğlendirmenin yanı sıra bilgiler de vermektedir. Ders içeriğini doğrudan
sunmaya yönelik programlar da vardır. Bunlara öğretim amaçlı televizyon programları ya da televizyon dersleri denilmektedir. Okulların kendi televizyonunu edinip kendi programlarını ürettiklerinde derslerin
yayınlanmaya başladığını söyleyebiliriz.
Televizyon dersleri 1950’li yılların ortalarında yayınlanmaya başlamıştır diyebiliriz. Günümüzde bu yayınlardan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Türkiye ve dünyadaki daha birçok ülkedeki
öğrencilerin yararlandığı bilinmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yılların başında Houston
ve Iowa Steat Üniversitelerinde kredi tamamlamak için televizyonla
ders uygulamasına geçilmiştir. 1980 yılında ABD’deki lise sonrası kurumların yaklaşık üçte ikisinde televizyonla ders verilmekteydi ve yarım
milyondan fazla öğrenci bu derslerin çoğuna kayıtlıydı. Bu dersler yerleşkedeki derslere katılmayan öğrencilere öğrenim olanağı sunmuştur.
Televizyon dersleri yerleşkede bulunmak için zamanı ya da parası olmayan öğrencilerin de ilgisini çekmiştir.
İngiltere’de televizyon dersleri sunan kurumlardan en iyi bilineni
Açık Üniversite’dir. Var olan kurumlarla eğitim amaçlarına ulaşamayan
kişilere fırsat sunmak üzere 1971 yılında kurulmuştur12. Bu kurumun
günümüzde bile formal giriş koşulları yoktur. Ancak öğrenciler ders
kredisi ve derece kazanmak için sınavları geçmek zorundadırlar. Programlar öğretim üyeleri ve BBC personelinden oluşan ekip tarafından
sürekli olarak güncelleştirilmektedir. BBC televizyonundan yayınlanan
dersler, temel öğrenme kaynağı olarak öğrencilere sunulan yazılı gereçleri desteklemek üzere hazırlanmaktadır.
Almanya’da da Açık Üniversite vardır. 1970’li yıllarda yüksek öğrenim görmek isteyenlerin sayısının artması 1974 yılında Açık Üniversitenin kurulmasına neden olmuştur. Bu üniversitenin tam zamanlı, yarı
zamanlı, kursiyer, konuk ve ikinci dal öğrenimi olmak üzere beş değişik
konumda öğrencisi vardır. Öğrencilerin, başka bir üniversitede öğrenim
görürken ders alma, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
görme olanağı da vardır. Almanya’daki Açık Üniversitenin uyguladığı
programlar öğrencilere, ders kitapları, radyo ve bilgisayarın yanı sıra
televizyon aracılığıyla da sunulmaktadır. Televizyon dersleri bu ülkede

Almanya’daki Açık
Üniversitenin
uyguladığı programlar öğrencilere, ders kitapları,
radyo ve bilgisayarın yanı sıra
televizyon aracılığıyla da sunulmaktadır.

Türkiye’de de
televizyon derslerinin daha çok
uzaktan eğitim
gören öğrenciler
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de ders kitaplarını destekleyecek nitelikte hazırlanmaktadır. Öğrenciler,
hazırlanmış olan derslerin kaydedilmiş halini, televizyondan izlemek
yanında kiralayarak, satın alarak ya da Almanya içine ve dışına yayılmış
öğrenci merkezlerinde yararlanabilmektedir 13- 14- 15.
Türkiye’de de televizyon derslerinin daha çok uzaktan eğitim gören öğrenciler için hazırlanıp yayınlanmakta olduğunu görmekteyiz.
Televizyondan yararlanarak uzaktan eğitim uygulayan kurumlarımız
Anadolu Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Açıköğretim Lisesi ve Açık
İlköğretim Okuludur. Fırat Üniversitesi dışındaki diğer kurumlar derslerini Tv 2 ve Tv 4 kanallarından yayınlamaktadırlar. Fırat Üniversitesi
ise kendi televizyonundan yayınlamaktadır. Bu kurumların tümünde
televizyon dersleri yazılı gereçleri desteklemek üzere hazırlanmaktadır.

Televizyon Derslerinin Hazırlanması
Televizyon dersleri de radyo dersleri gibi; düz anlatım,
soru-yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm bunların karması
şeklinde olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından
efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru-yanıt
biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste olduğu gibi soru
yanıt biçimindeki derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme
biçimindeki ders genelde uzman kişi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak yapılır. Oyunlaştırma biçimindeki derste
konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım,
soru-yanıt, görüşme ve oyunlaştırmanın tümü ya da birkaçı
kullanılır.

Televizyon Dersleri
Düz Anlatım
Soru-Yanıt
Görüşme
Oyunlaştırma

Biçimi nasıl olursa olsun bir televizyon dersinin hazırlanması; ortaklaşa planlama, bütçelendirme, araştırma, yaratıcı yazı yazma, çekim
gibi birçok işlemden oluşur.

Karma
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Planlama

Bütçelendirme

Araştırma

Yaratıcı Yazı
Yazma

Çekim

Televizyon Dersinin Hazırlanması Süreci

Radyo derslerinde
olduğu gibi televizyon dersinin
hazırlanması da
bir ekip çalışmasını gerektirmektedir

Radyo derslerinde olduğu gibi televizyon dersinin hazırlanması da
bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Televizyon dersinin hazırlanmasıyla ilgili işlemler tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde şu görevliler yer alır:
1.

Proje Yöneticisi

2.

Yapımcı-yönetmen

3.

Öğretim Süreçleri Tasarımcısı

4.

Alan Uzmanı

5.

Senaryo Yazarı

6.

Eğitim Psikologu

7.

Grafik Uzmanı ve Video Grafik Uzmanı

8.

Ses Uzmanı

Televizyon derslerinin yapım öncesinde görevli tasarım ekibinde
radyo derslerinin tasarım ekibinden farklı olarak grafik ve video grafik
uzmanı da yer alır.
Grafik ve Video Grafik Uzmanı: Grafik ve video grafik uzmanının tasarım ekibindeki temel görevi düşünceleri etkili bir şekilde açıklayabilecek görüntü ve sembolleri yaratmak ve bulmaktır. Biçimlendirilmiş metinlerin ne zaman animasyonla ya da durgun grafikle destekleneceğine karar verir16.

Grafik ve video
grafik uzmanının
tasarım ekibindeki
temel görevi;
düşünceleri etkili
Tasarım ekibindeki görevlilerin sayıları radyoya yönelik derslerde
bir şekilde açıklayabilecek görüntü
olduğu gibi, televizyon dersi hazırlanmasıyla ilgili projelerin niteliğine
ve sembolleri
göre de değişebilmektedir.
yaratmak ve
bulmaktır. Örneğin; Açık İlköğretim Okulunun yedinci sınıf Güzel Konuşma ve Yazma

Dersine yönelik 20’şer dakikalık 10 dersten oluşan bir projede, bir proje
başkanı, bir öğretim süreçleri tasarımcısı, beş alan uzmanı, üç senaryo yazarı,
bir eğitim psikoloğu, iki grafik ve video grafik uzmanı, iki ses uzmanı ve üç
yapımcı yönetmen görev alabilir.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, radyo derslerinde olduğu gibi gelen
öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda televizyon dersinin
gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve
hedef kitlenin özelliklerinin neler olduğunu belirlemekle başlar17.
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Televizyon dersinin hazırlanması süreci,
radyo derslerinin hazırlanması sürecinde olduğu
gibi yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası işlemlerinden oluşur.

Yapım Öncesi İşlemler

Televizyon Dersleri

Yapım
Öncesi

Yapım

Yapım öncesi, bir televizyon dersinin yapılmaya başlamasından
önce gelen bütün ilk süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçte yapılması
gereken işlemler vardır. Radyo derslerinin yapım öncesi sürecinde
yapılması gereken işlemlerden farklı olarak televizyon derslerinin yapım öncesi işlemlerde senaryonun resimli öyküsü de hazırlanır. Televizyon derslerinin birbirini izleyen yapım öncesi işlemleri
Yapım Öncesi
şunlardır:
1.

Gereksinim çözümlemesi.

2.

Hedeflerin belirlenmesi.

3.

Stratejilerin belirlenmesi.

4.

Ayrıntılı öykünün hazırlanması.

5.

Senaryonun resimli öyküsünün hazırlanması

6.

Dersin senaryosunun yazımı.

Televizyon dersiyle ilgili gereksinim çözümlemesi,
hedefler ile stratejilerin belirlenmesi ve ayrıntılı öykünün
hazırlanması işleminin ardından senaryonun resimli öyküsü hazırlanır.

Gereksinim
Hedef
Strateji
Öykü

Resimli Öykü
Senaryo

Resimli Öykünün Hazırlanması: Resimli öykü bir görsel canlandırma dizisidir. Ders ile ilgili kavramların, düşüncelerin, stratejilerin ve
içeriğin bir dizi halinde resimlendirilmesidir. Resimli öykü hazırlamanın
temel amacı görsel etkiyi güvenceye almaktır. Bu amaç; senaryo yazarıyla tasarım ekibi arasında iletişim kurma, kavramları, içeriği ile düşünceleri görselleştirme ve görsel düşünceleri dersin sunucusuna bir
iletişim kaynağı niteliği taşır.
Televizyon dersi senaryosunun resimli öyküsünün hazırlanması işleminden sonra senaryo yazılır. Radyo dersi senaryolarının yazımında
olduğu gibi senaryo yazımında da yazım biçimine uymak gerekir. Genellikle senaryolarda sayfa ortadan dikey olarak ikiye bölünerek yazılır.
Sol yanda yönetmenin not tutabileceği boşluklar bırakılmasına dikkat
edilir. Senaryo daktiloyla ya da bilgisayarla satır sonundaki sözcükleri
bölmeden bir buçuk- iki satırlık boşluklar bırakılarak ve 12 punto olarak
yazılır18.
Senaryonun dili,
anlaşılır ve doğal
konuşma diline
yakın olmalıdır.

169

Senaryonun dili, anlaşılır ve doğal konuşma diline yakın olmalıdır.
Konuşma içinde duraksama olduğunda üç nokta (...), konuşma tekrar

Yapım Sonrası
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devam edecekse ya da cümle havada kalacak şekilde bitecekse dört
nokta (....)karakteri konuşurken düşünmek için verdiği arada ya da sözünün kesilmesinde düz çizgi (____) kullanılır19. Aşırı bilimsel ve kitaplardaki gibi anlatımlar olmamalıdır20. Aşağıda hem biçimsel hem de
yazım bakımından örnek niteliğinde Türkiye’deki Açık İlköğretim Okulunun 7. Sınıf Türkçe Dersinin bir konusu için yazılmış bir televizyon
dersi senaryosu verilmiştir.

ÜRÜN KİMLİĞİ
PROJE/DİZİ ADI
ARAÇ TÜRÜ
PROGRAM/ÜRÜN ADI
PROGRAM NO
HEDEF KİTLE

:
:
:
:
:
:

PROGRAM SÜRESİ
PROGRAMIN KONUSU

:
:

PROGRAMIN AMACI

:

ALT AMAÇLARI

:

İÇERİK STRATEJİLERİ

:

KİŞİLER

:

MÜZİK
EFEKT
GRAFİK
DEKOR/AKSESUAR
PLATO/SET
TASARIM EKİBİ

:
:
:
:
:
:

A.İ.Ö. Materyalleri
7. Sınıf Güzel Konuşma Yazma
7/7
AİO öğrencileri ve genel izleyici
kitlesi
Yaratıcı yazma çalışması
Örnek yaratıcı yazma çalışmaları
verilerek yazma arzusu yaratmak.
Eş anlamlı sözcüklerin doğru
kullanılması için istek uyandırması.
1) Tablo üzerinde yorumlarla
düşüncesini sözlü ve yazılı ifade
etmenin kurallarını sezdirmek.
2) İzledikleri inceledikleri filmleri,
tabloları, fotoğrafları, anlatma
hevesi uyandırmak.
3) Yaratıcı yazma çalışmalarından
zevk almaları için onları yönlendirmek
4) Eş anlamlı sözcüklerin doğru
kullanımını sağlamak.
Yaratıcı yazma çalışmaları oyuncularla örneklenecek sunucu açıklama yapacak. Dil yanlışları örneklenecek.
Sunucu
Oyuncular
Sunucu
Jenerik
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GÖREVLİLERİ
ÜRETİM ÖĞRETİM
SÜREÇLERİ
TASARIMCISI
YAZAR(LAR)
ALAN UZMANI
YAPIMCI/YÖNETMEN
GRAFİKER
PROJE ADI
PROGRAM ADI
PROGRAM NO
PROGRAMIN ADI
PROGRAMIN KONUSU

:
:
:
:
:
:
:

Menekşe Koçak
Aysel Özfırat
Jülide Gülizar
Emine Köksal

AÇIK İLKÖĞRETİM
MATERYALLERİ
: 7. SINIF GÜZEL KONUŞMA VE
YAZMA
: “YARATICI-YAŞATICI
YAZILAR”
: YARATICI YAZMA
ÇALIŞMALARI
:
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JENERİK
SUNUCU
OYUNCULAR
(üçgen oluşturacak
şekilde sıralanmışlardır, topluca…)

:
: Merhaba sevgili arkadaşlar…
: Merhaba…

SUNUCU

:

OYUNCULAR

:

I. OYUNCU

:

III. OYUNCU (K)

:

II. OYUNCU

:

SUNUCU

:

Sevgili arkadaşlar, dilimizin güzelliklerini
tanıdığımız kurallarını öğrendiğimiz ve uygulamaya çalıştığımız programlarımızdan birinde yine birlikteyiz. Bu programın konusu,
“yaratıcı yazma.”
Eğitilmiş bir insanın yazılı anlatımı, sözlü
anlatımı kadar önemlidir. Çünkü anlatmak
istediklerimizi, amacımıza uygun bir şekilde
sözle olduğu kadar yazıyla da etkili, doğru ve
güzel anlatmak; eğitilmiş, çağdaş bir insanın
ayırıcı özelliklerindendir. Yazdıkça gelişecek
bir beceridir bu.
Anlatmak isteğimiz konuya ve amacımıza
göre bir anlatım yolu seçiyoruz. Bu konuda
bilgi vermek istiyorsak öğreticiye yazıyı, bir
olayı, bir durumu ya da eylemi yaşatmak
istiyorsak yaratıcı yazmayı yeğleriz.
Bu programda sizlere yaratıcı yazma çalışmaları yapacağız. Oyuncularımızın da bu konuda ilginizi çekeceğini umduğumuz güzel
hazırlıkları var. sizler de kendinizi bir oyuncu
gibi düşünün lütfen. Söylemek istediklerinizi
not alın. Birlikte betimleme yapalım, tartışalım, öyküleyelim, açıklayalım. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar bir öykünün, bir romanın, bir oyunun ya da senaryonun bir bölümünü oluşturabilir. Çünkü bunların tümü
yaratıcı yazma çalışmalarıdır.
(Ellerinde tablolarla durmaktadır. Aralarında
fısıldaşmaktadırlar).
Haydi artık başlayalım.
Evet iyi olur. Açıklamalarını biraz kısa kesse…
Susun susun duyacak.
Fısıltılar duyuyorum. Herhâlde oyuncularımızdan geliyor. Sanırım sabırsızlanmaya
başladılar. Şimdi sözü onlara bırakıyorum.
Arkadaşlar, balıkçıların balığa çıkarken birbirlerine söyledikleri bir söz vardır:
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I. OYUNCU
II. OYUNCU
I. OYUNCU
III. OYUNCU (K)
(GÜLEREK
ELİNDEKİLERİ
GÖSTERİR)

“Rastgele!” Ben de hepinize “Hadi
rastgele!” diyorum. Söz sizde.
Siz neler getirdiniz bilmiyorum. Ben bir tablo
:
getirdim.
: Ben de çok ilginç bir fotoğraf getirdim.
: (II. Oyuncuya dönerek) Ya sen?
: Benimki kâğıt kalem.

II. OYUNCU

:

III. OYUNCU

:

I. OYUNCU

:

II. VE III. OYUNCU

:

II. OYUNCU

:

II. OYUNCU

:

I. VE III. OYUNCU
(K)
II. OYUNCU

I. OYUNCU

(GÜLEREK) Oh oh ne iyi, yoksa yazamazdık.
(BOZUK) Siz gülün bakalım. Az sonra kâğıt
kalem aramaya başlayacaksınız.
I. Oyuncu elindeki çerçeveli tabloyu duvara
asar.
III. Oyuncu da çerçevesiz resmi duvara bantla
yapıştırır. Oyuncuların üçü de tabloya yanaşır, incelemeye başlarlar. Yüzleri gülmektedir.
ÇERÇEVELİ TABLOYU GÖSTEREREK)
Ben Picasso’nun resimlerinden bir örnek
getirdim. (resim yakından görünürken) “Güvercin ile Kız Çocuğu” adlı yağlı boya bir
tablo bu. Çok sevdiğim ve etkilendiğim için
hakkında güzel bir öykü yazılır diye düşündüm.
(BİRLİKTE ONAYLARLAR) Çok hoş gerçekten.
Demek bu tablo Picasso’nunmuş. Daha önce
görmemiştim. Şimdi de benim getirdiğime
bakalım.
Oyuncular diğer resme yönelir.
(AÇIKLAMA YAPAR) Benim size getirdiğim fotoğraf Cumhuriyet’in ilk yıllarından bir
eğitim ortamı. 1926 yılında İzmir Erkek Lisesi’nde bir biyoloji dersi.
Oyuncular resmin başında kendi aralarında
konuşmaktadırlar. Resim yeniden yakından
verilir.

: Oooo!
Yalnız fotoğrafta ayrıntılar çok fazla. Yönetmenimizden rica etsek de yakından gösterse.
Ekranda fotoğraf yakın plan verilir.
Bundan ne çok olay çıkar, ne çok betimleme
:
yapılır.

:
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II. OYUNCU
III. OYUNCU(K)

II. OYUNCU
I. OYUNCU

II. OYUNCU (K)

I. OYUNCU
III. OYUNCU (K)

II. OYUNCU

I. OYUNCU

III. OYUNCU (K)

II. OYUNCU

I. OYUNCU

II. OYUNCU

: Herhalde.
Öyle. Önce hangisinden başlıyoruz? Bu arada
: ben de kalem kâğıtlarınızı vereyim. Belki not
alırız.
Kâğıt ve kalemi dağıtır.
: Ben Picasso’dan başlamak istiyorum.
Olur. Ne görüyor, ne düşünüyorsunuz tabloya
:
baktığınız zaman?
Hım… Kucağında kuşuyla bir kız çocuğu…
Çok saf, temiz ve mahzun bir yüzü var kızın.
Yedi sekiz yaşlarında görünüyor. Kısa kesik
: saçlı, saç rengi kınalı gibi ama tam da kınalı
değil. Uzun bir elbise giymiş. Kuşuyla duygusal bir yakınlık kurmuş. (I. oyuncuya dönerek) Güvercin demiştin kuşa değil mi?
: Evet.
: Kumru da olabilir diye düşündüm de…
Güvercin olmalı. Çünkü kumrular bu kadar
evcil değildir. Ben çocukken bu küçük kız
gibi, bir kumru bulmuştum. Bana onu hatır: lattı. Kendimi ona çok yakın hissetmiştim
ama yaşamadı. Bu kuş çocuğa ne kadar yakın. Onunla ne kadar bütünleşmiş. Rengi de
galiba beyaz. Bu, bir yavru güvercin bence.
Evet. Bir de gagasına dikkat ederseniz (tablo
yakından görünür) ince uzun. Kumruların
:
gagaları daha kalın ve kısa oluyor. Tüylerinin
rengi gri.
Kuşuna bir şey mi oldu acaba? Onu severek,
:
okşayarak iyileştirebileceğini mi düşünüyor?
Belki de çok sevdiği, uzun süredir birlikte
olduğu kuşundan ayrılmak zorunda kaldı.
: Ayrılacağı için üzgün, elinden bırakmak
istemiyor. Ama çaresiz gibi. Belki de biraz
sonra kuşunu almaya gelecekler.
Haklı olabilirsin. Ben de o kuşu yeni bulmuştur diye düşünüyorum. Kuş yere düşmüş,
uçamıyor, belki de yaralı… Baksanıza çocuğun topu yerde duruyor. Çocuk top oynarken
kuşu fark etmiş. Oyun ve top anlamını yitir: miş artık. Bir kenara bırakmış topunu… Yavru güvercini almış eline. Onu sevip okşuyor,
ama kaygılı. Sanırım, güvercinin ölmesinden
korkuyor. Çünkü güvercinin minik kalbinin
pıt pıt atışlarını duyuyor. Minik elleriyle onu
yaşama bağlamaya çalışır.
: Evet olabilir. Fakat kuşla yeni tanışmış, arala-
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III. OYUNCU (K)

:

I. VE II. OYUNCU

:

SUNUCU

:

:

rında bir geçiş var gibi. Birbirleriyle bütünleşmişler.
Evet tüm yorumlar çok güzel. Yeterince de
yorum yaptık. Şimdi konuştuklarımızdan yola
çıkıp, yavru güvercin ve kız üzerine hepimiz
birer paragraf yazalım ve arkadaşlarımıza
okuyalım tamam mı?
Tamam.
Oyuncularımız yazarken ben de sizlere güvercinle kızın bana hatırlattığı “Kuş Yemi”
öyküsünü anlatayım. Reşat Nuri Güntekin’in
bir öyküsü… Savaş yıllarında kendilerine
yiyecek bulmakta zorlanan yaşlı bir büyükanne ile torunu her şeylerini satarlar. Geriye
bir saka kuşu kalır. Çocuk kuşunu satmayı
istemediği hâlde bu durumu çaresizlikle kabullenir. Çünkü kuşun da kendilerinin de
yiyeceği yoktur. Kuşu kafesiyle birlikte bir
kahveye götürür ve satın alacak meraklısını
ararlar. Çocuk yine de kuş satılmasın, alıcı
çıkmasın diye dua eder. Yüzünden bellidir
bu. Yazar, çocuğun bu durumunun farkına
varır ve kuşa alıcı olur. Kuşu satın alır, sonra
da çocuğa hediye eder, yem parası da verir.
Bu tablodaki güvercinle kız çocuğu arasında
benzer bir öykü mü var diye düşünüyorum.
Evet söz oyuncularımızda.
Oyuncular görünür.
Hepimiz hazırız herhalde. Ben okumaya
başlayabilirim. Siz de izlemeye hazır mısınız?

I. OYUNCU

• “Güzel sevimli bir kız çocuğu. Kısa kesilmiş kınalı saçlarıyla, upuzun eteğiyle bir
melek masumluğundadır. Topunu bir kenara atmış, beyaz yavru güvercini okşamakta ve onunla konuşmaktadır: Güzel
:
tatlı güvercinim benim. Seni iyileştireceğim. Az sonra babam gelecek ve bir veterinere gideceğiz. Acıyla inleyen güvercin
yavrusu biraz daha yaslanır, küçük kızın
göğsüne.
• Canım benim, canım. İnleme ne olur. Çok
mu canın yanıyor? Kim yaptı bunu sana
bilmiyorum. Bu kadar küçük, masum yavrudan ne istediler de vurdular. İyileşecek-
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sin üzülme…
Kızın gözlerinden damla damla yaşlar dökülürken, güvercin de inlemeye devam etmektedir.”

III. OYUNCU (K)

II. OYUNCU
I. VE III. OYUNCU
(K)

Çok hoş yazmışsın. Ben küçük kıza Ayşe
adını verdim. Okuyabilir miyim? “Beyaz
güvercinim, tatlı güvercinim benim. Senden
ayrılmadan önce yine birlikte oynayalım diye
bahçeye çıktım. Bak, top da burada. Belki bir
gün yine buluşuruz ve ayrılmayız diye mırıldanıp duruyor, niçin ayrılmak zorunda kaldığını anlatıyordu Ayşe, güvercin yavrusuna.
: Uzun beyaz elbisesi, bağcıklı ayakkabıları
vardı Ayşe’nin. Kızıl kahverengi saçları,
incecik kaşları ve yuvarlak gözleriyle sürekli
gagasından, başından öptüğü kuşunu pamuk
gibi ellerinin arasında tutarken çok güzel
görünüyordu. Ama üzgün olduğu da her hâlinden belliydi.
Merak ettim neden ayrıldıklarını ve yanlarına
gitmeye karar verdim.”
: İkinizinki de harika. Ben okuyamayacağım.
: Aaa, yapma ama! Merak ederiz.
Şaka şaka, okuyorum. Ben de “Dilek” adını
verdim küçük kıza.

II. OYUNCU

“Altı ay önce tanışmıştı Dilek’le beyaz güvercin yavrusu. Hemen her gün bahçede
buluşup birlikte oynuyorlardı. O kadar ki,
Dilek arkadaşlarını eskisi gibi aramaz olmuştu, oyuna ayırdığı bütün vaktini kuşa ayırmaya başlamıştı. Rengârenk topu bile eskisi gibi
önemli değildi gözünde. Varsa yoksa kuşu.
: Kuş da sevildiğinin farkında, her gün onu
bekliyordu. Annesini, kardeşini bekler gibi.
Gel gelelim Dilek, mutsuz olmaya başlamıştı.
Bu sevgi yalnızca bahçede süremezdi. Onunla her zaman birlikte olmalıydı. Eve almak
istiyordu. Kuşunun adı bundan böyle “Sevimli” olacaktı ama bir türlü konuyu annesine ve
babasına açamıyordu. O gün konuşmaya
iyice kararlıydı. İki sevimli ufaklık birbirlerine iyice sokulmuştu. Sevgileri, güvenleri her
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hâllerinden belliydi. Kuşunu okşayarak, ona
artık evdekilerle konuşacağını, onu eve alacağını, odasında yer hazırlayacağını ve adının
da “Sevimli” olduğunu fısıldıyordu. Aslında
biraz korkuyordu Dilek. Ya reddederse.”

SUNUCU

Sevgili arkadaşlar, çok hoş yaratıcı yazma
örnekleri verdi oyuncularımız. Sizler de kim
bilir neler yazdınız, neler yazacaksınız. Yazma becerinizi geliştirmek için yazmalısınız.
:
Her birimiz yaşamı paylaşmak isteriz. Yaşam, iletişimle paylaşılır. Her bir yazı, her bir
söz diğer insanlarla paylaşılan, paylaşıldıkça
çoğalan iletilerdir.

III. OYUNCU (K)

Şimdi de ben sabırsızlanmaya başladım.
Diğer resme bakmak ve üzerine konuşmak
için. Çünkü çok zevkliydi birinci tabloyu
yorumlamak, olay öyküsü oluşturmak. Baka:
lım, İzmir Erkek Lisesi’ndeki biyoloji
laboratuvarının fotoğrafı neler söyletecek,
neler hissettirecek her birimize. Yine oyuncularımıza dönelim. Önce onları dinleyelim.

I. OYUNCU

Fotoğraftan çok etkilendim. Bu sınıfta öğrenci olmak isterdim doğrusu. Şu öğrencilerin
ilgisine bakın. Her biri bir ayrıntıda yoğunlaşmış. Ön plânda ortada bir masa ve masaya
: yatırılmış bir insan modeli. Hemen masanın
arkasında öğretmen ve yanında iki öğrenci
var. Yüzleri bize dönük. Önlerindeki modelin
insan vücudunu tanımaya çalışıyorlar. Hareketli parçalarını çıkarmış inceliyorlar.

II. VE III OYUNCU

Evet, evet. Model vücudun belden yukarısın,
: herhalde karın, göğüs ve baş bölgesini inceliyorlar.

II. OYUNCU

:

Ya yüzlerindeki ifade? Meraklı birer araştırmacı olduklarını düşündürmüyor mu?

I. OYUNCU

Haklısın, yüzlerinden, kendilerini araştırmaya
vermiş oldukları ve başka şeyle ilgilenmedik: leri belli oluyor. Hemen arkalarında da malzeme dolapları duruyor. İçleri deney tüpleri,
saklama kavanozlarıyla dolu.

II. OYUNCU

: Bir de fotoğrafın sağına bakın. Orada da
birbirinden ayrı iki öğrenci çok ciddî bir
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çalışmanın içinde. Arkadaki öğrenci mikroskopla çalışıyor. Ne inceliyor acaba?

I. OYUNCU

Bilmiyorum. Ama ders epeyce ilerlemiş olmalı. Öğrencilerin yaptıkları işe motive olmalarından belli oluyor bu. Önde sağ yanda sırtı
: hafif bize dönük duran öğrenci de aynı şekilde çalışmasına vermiş kendini.
O öğrencilerin gerisindeki dolaplar ilginizi
çekmiyor mu?
Çekmez mi hiç. Dolapların içi, üstü, önü başlı
başına bir dünya.

III. OYUNCU (K)

:
Maymundan baykuşa bir sürü hayvanla dolu.
Bunlar gerçek hayvanlar mı?
Kurutulmuş, özel işlemden geçirilmiş ve içi
doldurulmuş hayvanlar bunlar. Sınıfta öğretim materyali olarak kullanılmaya hazırlanmış. Çok etkileyici.

II. OYUNCU

: Haklı değil miyim o ortamda öğrenci olmak
isterdim derken? Canlıları tanımak için böyle
doldurulmuş hayvanları inceleyip dokunmak
çok etkili bir eğitim yöntemi diye düşünüyorum.
Haklısın elbette. Harika bir eğitim ortamı.
Üstelik Cumhuriyetin ilk yıllarında, bir lisede. Fotoğraf 1926 yılında çekilmiş. Peki
başka ayrıntılar çekmedi mi dikkatinizi?

I. OYUNCU

Ben şu mikroskopla çalışan öğrencinin arka: sındaki duvara dayalı ders levhalarını söylemeyi düşünüyordum.
Bir de dolapların, sehpaların, sandalyelerin
orijinalliğini.
Şimdi hayal gücümüzü yazmaya başlayalım.
kullanalım ve fotoğrafta gördüklerimizi

OYUNCULARIN ÜÇÜ DE KÂĞIDA KALEME SARILIRLAR.

SUNUCU

Sevgili arkadaşlar, fotoğrafı oyuncularımızın
yorumuyla
inceledik. Onlar yazmaya başladı:
lar. Bizler de biraz değerlendirme yapalım.
Fotoğraf gördüğümüz her şeyi saptamaya
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yarar. O anı, o durumu sabitleştirir, kalıcılaştırır. Aynı ortamı resimle, filmle, yazıyla da
kalıcılaştırmak mümkün. Çok iyi bir gözlem
yapmaya ihtiyaç vardır. Gözlem yaparak
ayrıntıları yakalar, nesneler arasındaki ilişkiyi
anlamlandırırız. Unutmayalım ki, gördüklerimizi anlatmak için fotoğrafçının fotoğraf
makinesi, sinemacının film makine, ressamın
boya fırçası, tuvali, yazarın da kâğıdı, kalemi
ve sözcükleri vardır. Şimdi yazma sırası sizde. İster bu fotoğrafta gördüklerinizi, ister
gittiğiniz bir düğünü bayramı anlatan yaratıcı
yazma çalışmaları yapınız.
Sevgili arkadaşlar yaratıcı yazı uygulamalarına ayırdığımız programımızı bitirmeden “Dil
Yanlışları” bölümümüzü de izleyebiliriz.
Doğru Söze Ne Denir? Yazısı dönerek gelir.
Merhaba. Bugün sizlere çok yaygın bir dil
yanlışını anlatacağım. Özensizliğin yanı sıra
bilgisizlikten kaynaklanan ve bu dil yanlışlığının adı “eş anlamlı sözcükleri birlikte kullanmak.”

Jülide GÜLİZAR

“Karı koca bir konuyu tartışıyorlar. Tartışma
: uzadıkça uzuyor. Adam sonunda kestirip
atıyor.
Allah aşkına bu sorunu mesele yapma, problem hâline getirme!”
Mesele, problem, sorun… Üçünün de anlamı
aynı değil mi? Bunlardan birini kullansa
yetmez mi?

Sunucu ekrandayken
sözcükler altta yazılıdır. Meseleproblem-sorun

“İki hanım yaşam üzerine söyleşiyorlar. Önlerinde ikisinin de ortak arkadaşı olan bir
hanımın yaşamı var. Konuşma uzuyor, uzuyor. Sonunda şöyle bitiyor:
: Uzun sözün kısası şekerim, ben böyle bir
yaşama hayatımı veririm, hem de gözümü
bile kırpmadan.” Ben yaşama hayatın nasıl
verileceğini bilmiyorum. Ya siz?… Doğru
cümle, “Ben böyle bir yaşam için canımı
veririm.” Olmalıydı.
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Durumu kendisine bildirip tebliğ etmedikleri
için yakınanlarımız var.
Sunucu ekranda iken
sözcükler altta yazılıdır. Yaşam-hayat

Barış ve sulhun günümüz insanı için çok
önemli olduğunu savunanların sayısı artıyor.
:
Zelzelenin sonunda depremin bıraktığı tahribattan yakınanları görüyoruz.
Ekonomik kriz ve buhrandan söz ederek
çözüm önerilerinde bulunanlar var.

Sunucu ekranda iken
sözcükler altta yazılıdır.
Bildirme-tebliğ etme
Barış-sulh
Zelzele-deprem

Ne yazık ki; bildirme ile tebliğ etmenin, barış
ile sulhun; zelzele ile depremin, kriz ile buhranın anlamlarının aynı olduğunu bilmeyenlerimiz ya da bilip önemsemeyenlerimiz var.
: Oysa dil, özen ister, duyarlılık ister. Bu özeni
göstermeyenler de hep yakınırlar. Bizler,
“Kimse beni anlamıyor.” Diye yakınmayı
bırakmalı dilimize sahip çıkmalıyız.
Hoşça kalın.

Kriz-buhran

SUNUCU

Sayın Jülide GÜLİZAR’a teşekkür ediyoruz.
Yine yaptığımız bir çok dil yanlışını anımsattı, uyardı bizleri, Güzel konuşma yazma konusunda iyi bir gelişme kaydettik, diyebilirim. Ödevlerinizi bir kez daha anımsatmak
istiyorum. Yaratıcı yazma çalışmalarına çok:
ça örnek yazın. Bazen bir çiçeği, bazen bir
olayı, bazen de duygularınızı anlatın. Elinize
aldığınız kâğıdın üzerine duygularınız dökülsün. Bu sizlerin yazma becerinizi geliştirecektir. Yazdıklarınızı da gönderin bizlere,
programlarımızda açıklayalım.

Televizyon dersi senaryosu yazılırken dikkate alınması gereken ilkeler neler
olabilir?

Yapım İşlemleri
Televizyon dersinin senaryosu tasarım ekibi tarafından dersin yayınlanacağı ülkenin yasalarında yer alan genel yayın ilkeleri açısından
ve öğretim programının o dersle ilgili öğrenme hedefleri açısından incelenip son şekil verildikten sonra yapım işlemleri başlar. Yapım işlemleri
stüdyoda gerçekleştirilir. Radyo da olduğu gibi televizyon stüdyolarının
da genellikle üç temel ögesi vardır. Bu ögeler şunlardır:
1.

Ses geçirmezlik

Yapım işlemleri
stüdyoda gerçekleştirilir.
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Çekim işlemleri,
yapım ilkelerine
göre sesin ve
görüntünün
kaydedilmesi
aşamasıdır.

2.

İyi akustik

3.

Teknoloji

Radyo derslerinin kayıt işlemlerinde olduğu gibi televizyon derslerinin çekim işlemlerine başlamadan önce prova yapılması gerekir. Çekim işlemleri, yapım ilkelerine göre sesin ve görüntünün kaydedilmesi
aşamasıdır. Yapılacak çekimlerde öncelikle dersin eğitici olma özelliğini dikkate almak gerekir. Elektronik ya da film kullanarak değişik yöntemlerle çekim yapılabilir. Gerek prova da gerekse asıl çekimin sorumlusu yapımcı yönetmendir. Yapımcı yönetmen dersin hazırlanması ve
üretilmesinden sorumludur. Üretimin değişik evrelerinde onay verir ve
dersin sorumluluğunu kabul eder.
Televizyon derslerinin yapımında yapımcıyönetmen dışında, başka görevliler de yer alır.
Bunların bazıları ve temel görevleri şunlardır:
1.

Prodüksiyon Yardımcıları: Müzik
haklarının alınması, telif haklarının
alınması, grafik sunum haklarının alınması gibi ayrıntılarla ilgilenirler.

2.

Yönetmen: Dersin yaratıcı boyutlarını belirler ve kayıt sırasında kamerayı yönlendirir, görüntüsünden sorumludur.

3.

Yönetmen Yardımcısı: Dersin zamanlanmasından, özel
efektlerden, müzikten ve kamera görüntüsünden sorumludur.

4.

Sahne Yöneticisi: Stüdyo sahnesinde yapılan etkinlikleri
yönetir ve oyunculara ipuçları verir.

5.

Teknik Yönetmen: Tüm teknik personelle ilgilenir ve kayıt
sırasında çekimi yapar.

6.

Ses Yönetmeni: Üretimdeki tüm seslerden sorumludur.

7.

Görüntü Yönetmeni: Kayıt sırasında video kaydını yapar.

8.

Fotoğraf Direktörü: Işıklandırma ve kameralardan sorumludur.

9.

Senaryo Danışmanı: Kamera görüntüleri, kamera açısı,
kostüm ayrıntıları gibi konularda yönetmenle birlikte çalışır.

Dersin çekim işlemlerinin yapılmasından önce stüdyoda kronometre, bloknotlar, kalemler ve senaryodaki karakterler ve kayıttaki görevliler için senaryo metninin çoğaltılmış hali bulundurulmalıdır. Bir televizyon dersinin çekimi aşağıdaki çizimde de görüldüğü gibi ana hatlarıyla şu işlemlerle gerçekleştirilir:
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Kaset
Seçimi

Kamera
Ayarı

Stüdyo
Kontrolü

Çekim
Düzeni
Ayarları

Çekim
İşlemi

Televizyon Dersi Çekimi
1.
2.
3.
4.
5.

Uygun ve istendik düzeyde boş kaset seçimi.
Kameraların ayarlanması.
Stüdyonun ses geçirmezliğinin kontrolü.
Çekim düzeninin ayarlarının kontrolü.
Çekim işlemlerine başlanması ve çekimin yapılması.

Çekim işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamada
kurgu işlemine geçilir.

Yapım Sonrası İşlemler
Televizyon derslerinde de yapım sonrası bir kurgulama sürecidir21.
Çekimlerin sahne, sekans bölüm düzeninde bir dizim oluşturarak, çekilen filmin anlam ifade eden bölümünü oluşturacak biçimde yan yana
eklenmesine kurgu tekniği denilmektedir22. Bir başka deyişle kurgu,
yapılan kayıtların gerektiğinde özel efektler de kullanılarak birleştirilmesi ya da belli görüntülerin içine başka görüntüler de sokularak dersin
ortaya çıkarılması işlemidir23.
Eğer televizyon dersi birkaç kez yayınlanacaksa kurgu işlemine
çok özen gösterilmelidir. Belli bir süreye göre biçimlendirilen dersi
başka bir süreye göre kurgulamak duyarlılık ve uzmanlık gerektirir.
Kurgu işlemi yapılırken uyulması gereken ilkeler vardır. Bu ilkeler;
süreklilik, bileşiklik, bağlam ve etiktir24.
Süreklilik: Dersin, dersin geçtiği çevrenin, hareketin, rengin ve
sesin, televizyon dilinin özellikleriKURGU
ne göre sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Kurgu, yapılan
kayıtların gerektiğinde özel efektler
de kullanılarak
birleştirilmesi ya
da belli görüntülerin içine başka
görüntüler de
sokularak dersin
ortaya çıkarılması
işlemidir
Eğer televizyon
dersi birkaç kez
yayınlanacaksa
kurgu işlemine
çok özen gösterilmelidir.

Bileşiklik: Kimi zaman ana
amaç süreklilikten öte, olgunun
kendisinde yoğunlaşma olabilir.
Süreklilik

Bileþiklik

Baðlam

Örneğin; bir kayak yarışında, yarışmayı ve sonucu değil, yarışın zorluğu verilmek istendiğinde görüntülerin düzenlenmesi işlemi bileşiklik sayılabilir.
Bağlam: Bağlam çekimi yapıldığı çevre ve çevrenin hedef kitleye
yansıtılmasıyla ilgilidir.

Etik
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Örneğin; aslında fazla kalabalık olmayan bir toplantının gösterilmesinde
katılanları yakın çekimlerle vererek kalabalık imajının yaratılması şeklinde bir
düzenleme bağlam konusuna girmektedir.
Etik: Gerçeğin olabildiğince yansız olarak yansıtılmasını ifade
eder.
Kurgu işlemi
yapılırken televizyondaki sunucunun dersi anons
edeceği ve geriye
dönük hatırlatma
anonsları yapacağı boşluklar
bırakılmasına
dikkat etmek
gerekir.

Yapım sonrasında
dersin belli ölçütlere göre izlenip
değerlendirme
yapılması gerekir.
Değerlendirme
dersin hedeflerinin
gerçekleşme
derecesini belirleme sürecidir.
Türkiye’deki
televizyonda
yayınlanacak bir
dersin incelenip
değerlendirilmesi
öncelikle 3984
Sayılı Radyo ve
Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında
Kanun’da yer alan
Yayın İlkeleri
dikkate alınarak
yapılmalıdır.

Kimi derslerde çekim sırasında kaydedilen seslere, dersin özelliğine göre müzik, efekt, anlatı gibi eklemeler yapılarak zenginleştirmeler
gerekebilir. Görüntü kurgusundan sonra, seslendirmeye ilişkin bu işlemlerin de tamamlanmasıyla ders ortaya çıkacaktır25.
Kurgu işlemi yapılırken televizyondaki sunucunun dersi anons
edeceği ve geriye dönük hatırlatma anonsları yapacağı boşluklar bırakılmasına dikkat etmek gerekir. Eğer ders bu bilgileri içeriyorsa boşluklar bırakılmamalıdır. Kurgu işlemi tamamlanınca yapımcı- yönetmen
dersin duyurusunu hazırlayabilir. Bu ders için izleyiciyi meraklandıran,
dersin bir bölümü ya da sunucunun görüntüsü ve sesidir.
Yapım sonrasında dersin belli ölçütlere göre izlenip değerlendirme
yapılması gerekir. Değerlendirme dersin hedeflerinin gerçekleşme derecesini belirleme sürecidir. Televizyon dersinin her aşamasında yapılması gerekir. Ancak televizyon dersinin yayınlanmadan yapılması ayrı bir
önem taşır. Çünkü kitleye yayılacak bir dersin tümüyle hatalardan arınık
olması gerekir. Türkiye’deki televizyonda yayınlanacak bir dersin incelenip değerlendirilmesi öncelikle 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da yer alan Yayın İlkeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmeden sonra televizyon dersinin
niteliğini ortaya koyabilecek ölçütlere göre değerlendirme yapmak gerekir. Televizyon derslerinin karakterler, sunum ve teknik yönleriyle
niteliğini ortaya koyabilecek örnek bir değerlendirme formu aşağıda
verilmiştir.
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Televizyon Dersi Değerlendirme Formu
Karakterler
Kendine güveni var mı?
Sahne duruşu uygun mu?
Ses tonu iyi mi?
Aksanı iyi mi?
Vurgusu yeterli mi?
Telâffuzu uygun mu?
Konuya hâkim mi?
Jestleri uygun mu?
Göz hareket ve temasları iyi mi?
Yüz ifadesi konuşmaya uygun mu?
Makyajı yeterli mi?
Kostümü uygun mu?
Sunum
Bir önceki derse ilişkin hatırlatma var mı?
Dikkat çekici mi?
Güdüleyici mi?
Hedefler ve kazanılacak davranışlar belirtiliyor mu?
Geçiş ve açıklama yeterli mi?
Geliştirme uygun mu?
Özetleme yeterli mi?
Gerekiyorsa ödev verildi mi?
Tekrar güdüleme uygun mu?
Kapanış yeterli mi?
Üretim Tekniği
Grafik, resim, şekil ve benzerleri anlaşılır mı?
Yazılar, grafik, resim, şekil ve benzerleri açıklayıcı mı?
Müzik ile konu uyumlu mu?
Müzik geçişleri uygun mu?
Sinyal uygun mu?
Bölüm geçişleri uygun mu?
Efektler yeterli mi?

Televizyon dersleri yayınlanmadan
önce karakterler,
sunum ve üretim
tekniği yönlerinden değerlendirilip
geliştirildikten
sonra yayınlanmalıdır.

Evet

Hayır

Televizyon, Video ve Materyalleri

Ses nitelikli mi?
Ses ile görüntü uyumlu mu?
Renkler uyumlu mu?
Dekor yeterli mi?
Görüntü net mi?
Televizyon dersleri yayınlanmadan önce karakterler, sunum ve
üretim tekniği yönlerinden değerlendirilip geliştirildikten sonra yayınlanmalıdır. Değerlendirme sonucunda tüm yanıtların evet olması dersin
bu yönleriyle nitelikli olduğunu gösterir.

Televizyon Derslerinin Yararları ve Sınırlılıkları
Televizyon ve kayıt teknolojileri sese ve görüntüye daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Eğlenceli ve eğitsel değeri olan sesler ve görüntüler evlere ve sınıflara kadar ulaşabilmektedir. Daha çok yazılı
gereçleri desteklemek üzere hazırlanan, sesleri ve görüntüleri kapsayan
televizyon derslerinin bir çok yararı vardır. Bu yararlardan başlıcaları
şunlardır:


İncelemesi yapılacak olan pahalı ekipman ya da önemli olgularla ilgili deneyleri ya da deneysel durumları gösterme.



Karmaşık deneysel tasarımları gösterme.



Tek bir ölçeğe ya da boyuta kolayca indirgenemeyen canlıların davranışlarını gösterme.



Kontrol edilemeyen, ancak gözlenebilen olayları ve değişkenlerini gösterme.



Tıbbi vakalar ve hastalıklar gibi durumların doğal bir biçimde
oluşumunu gösterme.



Öğrencilerin ders için oluşturulmuş ölçütleri ya da ilkeleri
kullanarak bir durumu analiz edebilmeleri için doğal bir şekilde oluşan olayları sunma.



Analizini yapması için öğrenciye kanıt kaynaklarının seçimini sağlama.



Dersin içeriği açısından son derece önemli olan ancak sonradan yok olabilme, ölme ya da yakın gelecekte yıkılacak olan
yerleri, insanları, olayları, deyimleri, türleri, yapıları sunma.



Ders ile ilgili ünlü kişilerin görüşlerini ya da bu kişilerle ilgili
bilgileri öğrenciye ulaştırma.



Değişik bir görüş açısından ya da roman şeklinde materyali
sunarak öğrencilerin tutumlarını değiştirme.
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Televizyon derslerinin yararlarına
televizyonun
kendisi de önemli
bazı yararlar
sağlamaktadır.



Asıl katılım duyguları ve görüş açılarına gerçek öğrencilerin
de katılmasını sağlayarak ve oyunlaştırılmış olarak vererek
öğrencilerin tutumlarını değiştirme.



Programda sunulan bir olay ya da televizyonda gösterilen bir
olay sonucunda kendiliğinden tutumunu değiştirmiş ya da sorunlarının üstesinden gelmiş programdaki kişi ile öğrencinin
kendisini özleştirmesine izin vererek tutumlarını değiştirme26.



Ev içi deneyler, araştırma ve söyleşi yapma gibi öğrencilerin
yapması gereken etkinlikleri açıklama ya da gösterme.



Öğrencilerin kendilerinin yaptıkları etkinlik ya da araştırmaların seri ya da toplam sonuçları ile öğrenciyi geri besleme.



Dinamik bir değişimi ya da hareketi içeren ilkeleri görüntü ve
seslerle açıklama.



Özel yapılmış fiziksel modeller kullanarak soyut ilkeleri şekillerle ya da çizimlerle açıklama.



İki, üç ya da daha fazla boyutlu uzaklık içeren ilkeleri görüntülerle açıklama.



Zamanla oluşan değişimleri göstermek üzere animasyonu yapılmış, yavaş hareketli ya da hızlandırılmış filmi, videoyu ve
bilgisayar animasyonlarını kullanma.



Oyunlaştırılmış üretimlerin yöntem ve tekniklerini ya da
oyunlaştırma çalışmalarının farklı yorumlarını gösterme.



Filme çekerek ya da gözlemleyerek karar verme sürecini gösterme.



Oyunlaştırarak karar verme sürecini gösterme.



Benzeterek ya da rol yaparak karar verme sürecini gösterme.



İlkelerin uygulanma şeklinin anlaşılması için kendi çevresinde uygulamanın görselleştirilmesinin gerekli olduğu gerçek
dünya da temel ilkelerin nasıl uygulandığını ve karşılaşılan
güçlükleri gösterme.



Öğrencilerden derste öğrendikleri kavram ve ilkeleri uygulamaları istenerek, televizyonda gösterilen “gerçek yaşam” durumlarını açıklayarak ve analiz ederek öğrencilerin yeteneklerini test etme.



Alet ya da ekipmanların kullanımı ya da bunların etkilerini
gösterme.



Alet çalma yöntemlerini ve müzik, müzisyen ve aletleri arasındaki ilişkiyi gösterme.



Ders tasarımcıları ile özdeşleşme yolu ile öğrencilerde sahip
olma ve ait olma duygusunu arttırma.



Öğrencinin konuyu bilmesi için gereken süreyi azaltma.
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Öğrencilerin düzenli çalışmasına katkı getirme ve özellikle
ders çalışmaya başlamadaki isteksizliğini kırma.



Uzaktan eğitim kurumuna ya da belli derslere yeni öğrenciler
toplama ya da çekme27.



Dersin akademik değerini oluşturma.
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Televizyon derslerinin yararlarına televizyonun kendisi de önemli
bazı yararlar sağlamaktadır. Televizyonun en önemli yararı ise olgu ve
olayları olduğu anda olduğu gibi vermesidir28. Televizyon derslerinin
televizyondan ve derslerden kaynaklanan bazı sınırlılıkları da vardır. Bu
sınırlılıklardan başlıcaları da şunlardır:


Tek yönlü iletişim aracı olması29.



Televizyon yayınlarının hemen her yerde izlenemeyişi.



Derste öğrenci denetiminin olmaması.



Derslerin yayın zamanının tüm öğrencilere uygun olmayışı.



Ders üretimi için uzman ekibin gerekmesi.



Ders üretim maliyetinin yüksek olması.

Video
Video, Latince görüyorum anlamına gelen ve görüntü işaretleri ile
ilgili bir terimdir. Bu terim görüntülerin bir televizyon ekranında ya da
ona benzer bir ekranda yansıtılması anlamını taşımaktadır. Video bir
kameradan aldığı görüntü ve sesi manyetik bir bant ya da disk üzerine
kaydederek gerektiğinde bir alıcıya ileten araçtır30-31. Kayıt yapabilen
video 1956 yılında ortaya çıkmıştır. Televizyonla bütünleşen bir araç
olan videonun öğretim amaçlı kullanımı 1970’li yıllarda yaygınlaşmıştır. Bu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki okulların dörtte birinden fazlasına video girmiştir. Kameraların pazara sunulmasıyla da
günümüzde gelişmiş ülkelerdeki hemen hemen her okul, kütüphane ve
ev videoya kavuşmuştur. Videonun bu kadar yaygınlaşmasının başlıca
üç nedeninin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi kiralanan ya
da satın alınabilen video kasetlerin hemen hemen her konuyu içerebilmesidir. İkincisi ise videonun filmi durdurmaya ileri geri sarmaya olanak sağlamasıdır. Üçüncüsü de videonun uygun bir zamanda izlemek
üzere televizyon programlarını kaydedebilmesidir. Video kişi evde
olmadığında bile kendi kendine kayıt yapabilmektedir. Videonun farklı
türleri de vardır. Bunlar; lazer video ve etkileşimli videodur.
Lazer Video: 1970’li yılların sonunda pazara lazer video diskler
sunulmuştur. Bu diskler bünyesinde görüntü ve sesi saklayabilmektedir.
Video diskte bir kitabın yaklaşık 30.000 sayfasının bir kopyasını alacak
kadar yer bulunmaktadır. Video diskteki görüntü ve sesler, video kase-

Video diskte bir
kitabın yaklaşık
30.000 sayfasının
bir kopyasını
alacak kadar yer
bulunmaktadır.
Video diskteki
görüntü ve sesler,
video kasetine
kaydedilmiş filmler
gibi bölümlere
ayrılabilmekte ve
normal hızla, hızlı,
yavaş, geriye
yönelik gösterilebilir ve durdurulabilmektedir.

Bilgisayara dayalı
etkileşimli video
adı verilen araçlar
ile öğrencilere
uygun bilgiler
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tine kaydedilmiş filmler gibi bölümlere ayrılabilmekte ve normal hızla,
hızlı, yavaş, geriye yönelik gösterilebilir ve durdurulabilmektedir.
Videoda bulunan lazer başlık, diske kaydedilmiş olan görüntü ve
sesleri okumaktadır. Okunan resimler, yapılan görüşmeler ve laboratuar
gösterimleri sınıf ortamında kullanılabilmektedir.
Video ile Lazer videonun ortak ve farklı yönlerini belirleyiniz.
Etkileşimli Video: Bilgisayara dayalı etkileşimli video adı verilen
araçlar ile öğrencilere uygun bilgiler sunulabilmektedir. Bu araçlara
yönelik olarak hazırlanmış diskler genellikle bir dizi konu ve derse
dayalı yazılım içerir. Bunlar öğretmenlerin hazırladığı gösterimleri ve
bilgisayara dayalı etkileşimli video programları izleme olanağı da sunabilmektedir.
Bilgisayara dayalı etkileşimli video ile öğretim ve benzetim uygulamalarından hemen hemen her alanda yararlanılmaktadır.
Örneğin; tıp, havacılık ve eğitim alanları bilgisayara dayalı etkileşimli videonun kullanılabileceği alanlardandır.
Günümüzde tıp alanında hastalıkların öğretimi, havacılık alanında
pilot yetiştirmede ve elektronik iletişim sistemlerinin işletimi ve onarımı
konusunda eğitim vermek üzere kullanılmaktadır. Eğitim alanında ise
hemen hemen her konuda kullanılabilmektedir.
Örneğin; Coğrafya dersi için hazırlanmış programlardan yararlanarak
öğrenciler yerleşim bölgeleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilmekte, harita
okuyabilmekte ve tanımadıkları yerlerin haritalarını yapabilmektedirler.

Videonun Kullanılabileceği Başlıca Alanlar

Çağdaş öğretimin
merkezinde
okuma ve yazmanın değerini
unutmamakla
birlikte, kural
olarak görme ve
işitme çok daha
merkezi bir yere
sahiptir.

Uzun zamandan beri biliniyor ki sesli filmin sunduğu olanaklar videoyu öğretim ortamı için uygun bir araç yapmaktadır. Çağdaş öğretimin merkezinde okuma ve yazmanın değerini unutmamakla birlikte,
kural olarak görme ve işitme çok daha merkezi bir yere sahiptir. Sesli
film tüm araçlar arasında bu işlevi en iyi biçimde yerine getirendir.
Bunu yaparken yalnızca konuşulan dili değil onunla birlikte dili çevreleyen tüm kendini dışa vurma araçlarını da içerir. Gerçek iletişim olgusu
değişik parametreleriyle birlikte sürece dahil edilmelidir. Hareketli
görüntü ve sesin bir sentez içinde eş zamanlı sunumu bunun için en iyi
olanakları sunmaktadır. Çünkü başka hiçbir araç gerçekliği bu kadar
kapsamlı ve gerçeğe yakın yansıtamaz.
Filmler önceleri öğrencilerin Beden Eğitimi ve Yabancı Dil gibi
derslerdeki performanslarının kaydedilmesinde kullanılmıştır. Günü-

Kültürler arası
iletişim için gerekli
olan yabancı dilin
öğrenilmesinde
videonun önemi
büyüktür.

Video teknolojileri,
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müzde ise öğrencilerin bu benzeri alanlardaki performanslarının artırılmasında yararlanılmaktadır.
Kültürler arası iletişim için gerekli olan yabancı dilin öğrenilmesinde videonun önemi büyüktür. Öğrenilen dilin ülkesini ve halkını
gösterebilmesiyle sesli film bu konuda çok büyük olanaklar sunmaktadır. Yabancı dil öğreniminde gerçek görüntülerin kullanılmasının belli
yararları vardır. Çünkü gerçek bir görüntü, dili öğretilen ülkenin gerçekliğini en iyi biçimde yansıtır. Ancak öğrencileri daha iyi güdülemek
için çizgi filmlerden ve montajlamalardan da yararlanılabilir.
Video teknolojileri, öğretmen açığı olan yerlerde okul açılmasını
olanaklı kılmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan küçük yerleşim birimlerinde eğitimin niteliğini artırabilir.
Örneğin; video teknolojiler yardımıyla dersler bir gruba sunulurken, öte
yandan da öğretmenler diğer gruplarla çalışabilir. Öğretmen açığı bulunan
İngilizce ve Teknoloji Eğitimi gibi derslerinin sunulmasında da video
teknolojilerinden yararlanılabilir.
Video kaydı ile ulaşılan dönüt, özellikle öğretmen yetiştirmede
standart bir teknik olarak kullanılmaktadır. Mikro öğretim olarak adlandırılan bu teknik ile öğretmen adayı öğrenciler kamera önünde performanslarını sergilemektedirler. Daha sonra öğrenciler kendilerini sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte videodan izleyip iyileştirmeye yönelik
önerilerde bulunmaktadırlar.
Mikro öğretim uygulamalarında çoğu öğretmen adayı öğrenciler
kamera karşısında kaygılanabilir ve sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca, genelde
insanlar zayıf yönlerinin açıkça ortaya konulmasını istemezler. Yine de
becerikli öğretim elemanları bu durumu tersine çevirebilir. Diğer bir
deyişle öğretim elemanları, öğretmen adayı öğrenciler için mikro öğretim uygulamalarını olumlu bir deneyime dönüştürebilirler.
Videonun etkin kullanılabileceği dersler ve konular belirleyiniz.
Tüm olumlu koşullarına karşın üretim maliyetinin fazla oluşu video filmlerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Televizyonların yaygınlaşması, ardından videoların çıkmasıyla film üretimini artırmıştır. Böylece video, filmin bilinen yararlarına yenilerini eklemiştir.
Günümüzde video görsel işitsel araç olarak yoksanamaz bir konumdadır. Video derslerde tamamlayıcı ya da tamamlanan bir araç
olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde yeterince kullanılmadığını
söyleyebiliriz. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:
 Üretim maliyetinin fazla olması nedeniyle çok az video filminin kullanıma sunulması.

Video derslerde
tamamlayıcı ya da
tamamlanan bir
araç olarak
kullanılmaktadır.

Videonun kullanıldığı derslerde
görüntü ve sesi
çözümleyebilmek
çok önemlidir.

Bir videonun ya
da video sahnesinin zorluğu,
yalnızca bir
öğrenci grubu ve
somut öğrenim
araçlarına bağlı
olarak hazırlan-
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 Resim ve görüntünün birlikte kullanımı nedeniyle yapımın
daha ciddi analiz sorunları doğurması.
 Öğretmenden çok fazla deneyim birikimi talep edilmesi nedeniyle çok kullanışlı olmaması.
Videonun kullanıldığı derslerde görüntü ve sesi çözümleyebilmek
çok önemlidir. Kişi yalnızca bunların etkisini bilirse öğrenim ve öğretim
sürecinde amaçlara ulaşılabilir.
Bir videonun ya da video sahnesinin zorluğu -tüm diğer öğrenim
ve öğretim araçlarında olduğu gibi- yalnızca bir öğrenci grubu ve somut
öğrenim araçlarına bağlı olarak hazırlanması gerektiğidir. Öğrenci ile
video arasında üretken bir ilişkinin oluşabilmesi için öğretmen yalnızca
videoyu değil, kendi öğrenci grubunu da iyi tanımalıdır.
Video, ekrandaki iletişim başlangıcından itibaren eğitim işlevine
de sahiptir. Öğrenciler normalde yıllardır izleyici olarak deneyim sahibi
oldukları için, video ile karşılaştıklarında kendi alışkanlıklarını da getirir. Bunun olumlu olduğu kadar olumsuz da etkileri vardır. Öğrenci
genel olarak daha hızlı uyum sağlar ve kendi deneyimlerinden filmi
anlamak için yararlanır.
Video ile daha etkili bir öğretim için stratejiler geliştirmek gerekir.
Bu bağlamda öğretmen kendi dersi için öncelikle şu soruların yanıtlarını
bilmelidir32:
 Öğrenciler daha önce diğer derslerde video ile çalışmışlar mı?
Dolayısıyla evdeki televizyon ve video deneyiminden daha
fazlası hesaba katılabilir mi?
 Kendi dersinde ses teknolojileri ya da video filmi ile çalışıldı
mı?
 Kendi dersinde video ile çalışıldıysa nasıl çalışıldı? Algı üstüne alıştırma yapıldı mı? Hatta filmin algısı üstüne belli stratejiler geliştirildi mi?
Video ile öğretimde niteliğin arttırılması için başka birçok nokta
bulunup uygulanabilir. Bir öğretmen tek başına hiç bir zaman dersinin
planlama ve uygulaması sırasında tüm etkenleri göz önüne alamaz.
Genellikle ona bilgi ve deneyimi üstüne temellenen önsezileri bir öğrenim ve öğretim aracı olarak videonun kullanımında yardımcı olacaktır.

Öğrencilerle Video Filminin Hazırlanması
Uygun öğretim filmi ya da televizyon programı her ders için ya da
her konu için üretilmemiş olabilir ya da bulunamayabilir. Bu durumda
teknolojik alt yapıya sahip okullarda görevli ve biraz da yaratıcı öğret-

Her öğrenci video
filmi yapım süre-
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menler öğrencileriyle birlikte derslerde yararlanılmak üzere video filmi
üretebilirler. Öğrenciler belgesellerin, dramaların ve farklı programların
üretimine katılabilmektedirler.
Örneğin; video filmi üretiminde öğrenciler görüşmeci ve haberci rollerini
üstlenebilir. Video kayıt tekniklerini öğrenmiş olan öğrenciler sırasıyla
yönetmen ve kameraman rollerini de üstlenip belli bir alandaki uzmanlarla
görüşmeler yapabilirler ya da bir sorunun çözümü için program üretebilirler.
Her öğrenci video filmi yapım sürecine katılabilir. Her öğrencinin
sürece katılması genelde olumlu sonuçlar ortaya çıkarır. Elde edilen
olumlu sonuçlar diğer konulardaki etkinliklere de aktarılabilinir.Yapılan
görüşme ya da üretilen program değişik sınıflardaki öğrencilere ve ebeveynlere izletildiğinde öğrenciler bu çalışmalarından dolayı gurur duyarlar.
Sınıfta video filmi yapmak, ortaklaşa planlama, bütçelendirme, araştırma, yaratıcı yazı yazma, üretim gibi birçok işlemden oluşur. Bu
nedenle bir video filmi üretilmeden önce ders öğretmeninin kendi kendine şu soruları sorup olumlu yanıt almasında yarar vardır33:
 Öğrencilerin gereksinimleri nelerdir ve öğrenciler bu dersten
ne bekliyorlar?

Sınıfta video filmi
yapmak, ortaklaşa
planlama, bütçelendirme, araştırma, yaratıcı yazı
yazma, üretim gibi
birçok işlemden
oluşur.

 Öğrencilerin giriş davranışları, bilişsel tarzları ve altyapıları
konusunda ne biliyorum?
 Öğretimde öğrencileri nasıl güdülerim?
 Öğrencilere uygun ve uygulanır bir öğretim nasıl oluştururum?
 Öğrenmede öğrencilere nasıl rehberlik edebilir ve öğrencileri
destekleyebilirim?
 Öğrencilerin nitelikli öğrenme beklentilerini nasıl temin edebilirim?
 Bu filmden beklentilerim nelerdir?
 Bu film ile hedeflerime yeterince ulaşılacak mı?
 Bu filmin öğrenmeyi etkileyen, olumlu, olumsuz yanları nelerdir?

Video Filmi Hazırlama

 Bu filmin sınırlılıklarını en aza indirirken, bu
filmi daha iyi nasıl kullanırım?

Konu Seçimi

Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte video filmi
üretebilmeleri için sırasıyla izlenilmesi gereken başlıca
dokuz aşama vardır.

Hedef
Konu
Resimli Öykü

Değerlendirme, Geliştirme
Senaryo
Üretime Hazırlık
Kayıt
Kurgu
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1. Konu Seçimi: Sınıfta video filmi hazırlanmasında ilk aşama olan
konu seçimi yapılırken dikkate alınması gereken hususlar şunlardır:
a. Dersin, ünitenin ve konunun hedeflerini göz önünde bulundurmak.
b. Öğrencilerin düzeylerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurmak.
c. Hedeflere ve öğrencilerin yeteneklerine uygun ve var olan materyalle yeterince işlenemeyen bir konuyu seçmek.
d. Temel ve görsel- işitsel olarak en iyi şekilde ifade edilebilecek
bir konuyu seçmek.
e. Üretim, değerlendirme, geliştirme, çoğaltma ve dağıtım gibi
görevler için gereken zaman ve parayı göz önüne almak.
f. Donanım, materyaller, araçlar, seyahat ve yeteneğe izin vermek.
g. Planlama, üretim, değerlendirme ve geliştirme evrelerinin tümüne öğrenceleri de katmak.
2. Hedeflerin Belirlenmesi: Planlanan filmin hedefleri belirlenirken dikkate alınması gereken öğeler şunlardır:
a. Öğrencilerin yaş, ilgi, yetenek ve başarı düzeyleri.
b. Öğrencilere kazandırılacak davranışlar.
c. Öğrencilerin kazanacakları davranışları gösterecekleri yere ve
zamana ilişkin koşullar.
d. Kabul edilecek performans düzeyi.
Örneğin; filmin niteliği ya da bir diğer gözlenir başarı standardı olabilir.
3. Konunun Düzenlenmesi: Seçilen film konusu kapsamında yapılması gerekenler şunlardır:
a. Öğrencilerin öğrenmesi gereken olguları, kavramları ve diğer
konuları listelemek.
b. Öğrencilerin bildikleriyle, programın diğer bölümleri ve dersin
hedefleri arasında bağlantı kurmak.
c. Hangi öğelerin görsel, hangilerinin işitsel olarak en iyi şekilde
sunulacağına karar vermek.
d. Öğrencilerin ilgilerini arttırıcı stratejiler düşünmek.
Resimli öykü ile,
hazırlanacak olan
video film görsel
etki yönünden bir
anlamda güvenceye alınmış olur.

Hazırlığın başından sonuna dek
olan çalışmalar
öğretmen ve
öğrencilerce
incelenip değerlendirilmeli ve
geliştirilmelidir.

4. Resimli Öykünün Hazırlanması: Görsel canlandırma dizisi
olan resimli öyküde konu ile ilgili kavramların, düşüncelerin, stratejilerin ve içeriğin bir dizi halinde resimlendirilmesi söz konusudur. Resimli
öykü ile, hazırlanacak olan video film görsel etki yönünden bir anlamda
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güvenceye alınmış olur. Ayrıca resimli öykü filmin sunucusu için bir
iletişim kaynağı niteliği taşır.
5. Değerlendirme ve Geliştirme: Hazırlığın başından sonuna dek
olan çalışmalar öğretmen ve öğrencilerce incelenip değerlendirilmeli ve
geliştirilmelidir. Değerlendirme sonucunda geliştirildiğinde, geliştirilmiş versiyonu yeni öğrenci grubunda denenmelidir. Hedeflerde belirtilen düzeye yaklaşılıncaya dek geliştirme işlemine devam edilmelidir.
6. Senaryonun Yazımı: Televizyon dersi senaryosunu model alarak senaryoyu yazmak gerekir. Senaryoda bölüm sayısı, kamera açısı,
kamera hareketi, özel efektler, zaman, geçiş tekniği yer almalıdır. Görsel olarak ekranda neler olacağı, program adıyla başlayıp program sonuna dek gelecek her bölümde, belirtilmelidir. Anlatıcının söyleyeceği
her şeyi, hangi müzik ve hangi seslerin kullanılacağını da yazmak gerekir. Yazılan senaryo öğrenciler ve öğretmenlerce gözden geçirilip geliştirilmelidir.
7. Üretime Hazırlık: Bu aşamada şunlar yapılmalıdır:
a. Donanımı ve materyalleri temin etmek.
b. Uygun yerleri ve yeteneği seçmek.
c. Teknisyen ve oyuncuların senaryoyu bilmesini sağlamak.
8. Kayıt: Gösterimden önce oyuncuların ve teknisyenlerin işlerini
gözden geçirmesi ve iş süresinde üst düzey ilgi göstermeleri sağlanır.
Ayrıca, bazı zor sahneler daha az maliyetle yeniden çekilebilir.
9. Kurgu: Bu kapsamda yapılmış olan kayıtların en iyilerinin seçilmesi ve bunların senaryo uyarınca birleştirilmesi söz konusudur.
Kurgu işlemi yapılırken süreklilik, bileşiklik bağlam ve etik ilkelerine
uymak gerekir. Kurgu işlemi için geliştirilmiş çeşitli ürünler vardır.
Microsoft Video for Windows, Pro Movie Spestrum, Media Merge,
Splice ve Video Blaster, eğitim amaçlı video filmi oluşturmak için hazırlanmış ürünlerdir. Bu ürünler farklı kaynaklardan elde edilen verileri
kesmeyi, kopyalamayı ve yapıştırmayı sağlar34.

Video ile Materyallerinin Yararları ve Sınırlılıkları
Video kayıt teknolojileri televizyonun sunduğu görüntü ve sese
daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Bunlar, eğlenceli ve eğitsel
değeri olan görüntüler ile sesleri evlere ve sınıflara sunmaktadır. Video,
öğrenciler için hazırlanmış basılı materyalleri desteklemektedir. Eğitim
amacıyla hazırlanmış hareketli filmlerle karşılaştırıldığında video ile
birlikte kullanılan materyallerin bir çok yararının olduğu görülür.

Kurgu işlemi
yapılırken süreklilik, bileşiklik
bağlam ve etik
ilkelerine uymak
gerekir.
Video kayıt
teknolojileri
televizyonun
sunduğu görüntü
ve sese daha
kolay ulaşılmasını
sağlamaktadır.

Video, öğrenciler
için hazırlanmış
basılı materyalleri
desteklemektedir.
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Yararları: Video ile birlikte kullanılan materyallerin başlıca yararlarının şunlar olduğunu söyleyebiliriz:
 Edinilmesi, kullanılması, çoğaltılması ve saklanması kolaydır.
 Her an izlenebilir.
 Görüntü ve ses kalitesi kaybolmaksızın birçok kez kullanılabilir.
 Filme göre yükleme daha kolaydır.
 Video yardımıyla materyalin istenen bölümüne daha hızlı geçiş yapılabilir.
 Video evlerde yaygınlaştığından daha çok sayıda öğrenci boş
zamanlarında öğretim kasetlerini kullanabilir.
 Canlı ya da kayıt video programları, kablo yoluyla pek çok sınıfa, uydu yoluyla da anında tüm dünyaya sunulabilir.
 Video filminin tümü ya da bölümleri, zamanında, etkili kullanım ve sunum için bilgisayar belleğine doğrudan yüklenebilir.

Video materyallerinin hareketli
filmlerle karşılaştırılmasıyla görülen
en önemli sınırlılığı, görüntü niteliğinin düşük
oluşudur.

Sınırlılıkları: Video filmlerinin hareketli filmlerle karşılaştırılmasıyla sınırlılıklarının olduğu da görülür. Video materyallerinin hareketli
filmlerle karşılaştırılmasıyla görülen en önemli sınırlılığı, görüntü niteliğinin düşük oluşudur. Film ve video filminin niteliğini ortaya koyabilmek için film ve video filmi izlemek gerekir. Ayrıca, öğretim hedefleri iyi bir görsel ayrım gerektiriyorsa, o zaman fotoğrafik sunum gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Ancak, çok sayıda öğrenci için bir olay hemen sunulmak üzere kaydedilecekse o zaman da video teknolojileri
gereklidir.

Lazer Video Disklerin Yararları ve Sınırlılıkları
Lazer video disklerin de, video bantlara göre daha çok yararının
olduğunu söyleyebiliriz.
Yararları: Lazer video disklerin video bantlarına göre yararları
şunlardır:
 Görüntü ve ses daha geç yıpranır.
 Manyetizmadan etkilenmez.
 Kırılmaya karşı dayanıklıdır.
 Görüntü ve ses daha nettir.
 Görüntü ve ses sıralanarak sunulabilmektedir.
Sınırlılıkları: Video disklerin başlıca iki sınırlılığı vardır. Bunlardan; birisi bazı video disklerin yeniden kullanmak üzere silinememesi,
diğeri video disk üretiminin, diğer bir deyişle video diske yüklü olarak
üretilen ürünün üretim maliyetinin az da olsa yüksek oluşudur. Video
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disk araçlarının da sınırlılığı vardır. Bu sınırlılık ise video disk araçları,
CD-ROM sürücüleri ve modemleri olan bilgisayarlarla karşılaştırıldığında sınırlı kullanım sağlayan tek amaçlı araçlar oluşudur.

Özet
Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyondan önce
filmler hazırlanmıştır. İlk makaralı film 1888 yılında George Eastman
tarafından bulunmuştur. Birkaç yıl sonra Thomas Edison’un asistanı
William Dickson makaralı filmleri 30 saniyelik hareketli filmler oluşturmada kullanmıştır. 1890’lı yılların ortasında kineskoplar kullanılmaya başlanmıştır. Fransa’da Lumier Kardeşler film yapımında yüksek
hızlı kameralarla çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1895 yılının Aralık
ayında Lumier kardeşler dünyanın ilk tecimsel film tiyatrosunu Paris’te
açmışlardır.
1920’li yılların sonunda filmler hareketin yanı sıra ses de kazanmıştır. 1920’li yıllarda eğitim filmleri daha çok din eğitimi veren okullar tarafından kullanılmıştır. Eğitim filmlerini kullanma bakımından din
eğitimi veren okulları, öğretmen yetiştiren kurumlar izlemiştir. Daha
sonraki yıllarda ilköğretim ve orta öğretim basamağındaki okullarda
eğitim filmlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.
1920’li yıllarda televizyon yayınlarıyla ilgili önemli gelişmeler de
olmuştur. 1923 yılında Washington’daki bir laboratuarda ilk televizyon
deneme yayını yapılmıştır. Charles F. Jenkins tarafından yapılan bu
yayını İskoçyalı bilim adamı Logie Baird’in 1926 yılında yaptığı deneme yayını izlemiştir.
İlk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere’de başlatılmıştır. İngiltere’nin ardından 1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
ve Sovyetler Birliği’nde düzenli televizyon yayınlarına geçilmiştir. Türkiye’de ise televizyon yayınları 1968 yılında başlatılmıştır.
Televizyon yayınlarının başlamasıyla birlikte evlerin çoğuna kısa
sürede televizyon girmiştir. Televizyonun evlere girmesiyle bir yandan
toplum daha çok konuşur olmuş, diğer yandan da toplumdaki çelişkiler
ortaya serilmiştir.
Ortalama bir evde televizyon bir günde yaklaşık 7 saat açıktır. Çocuklar haftada 25 saat televizyon izlemektedir. En önemli çocuk programı, 1969 yılında oluşturulan Susam Sokağı’dır. Bu program, çocukların dikkatlerini hayvanlara, çizgi filmlere, müziğe kaydırarak onların
ilgilerini çekmektedir. Gençlere ve yetişkinlere yönelik de birçok program vardır. Özellikle belgeseller bilgilendirici ve düşünce yaratıcıdır.
Kıbrıs Barış Harekatı, İpek Yolu, Cumhuriyet, Küba Krizi, Vietnam
Savaşı ve Watergate konularındaki programlar izleyicilerin yakın tarih
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konusunda düşünmesini sağlamaktadır. Çoğu program sınıf ortamında
başarı kazanabilmektedir.
Bazı programların sınıf ortamında kullanılmasının başarılı olmasında başlıca iki neden olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi bu
programların video kasetlerde hazır oluşu ve gerektiğinde izlenebilmesidir. Bir diğer neden de, programlara ait çalışma rehberlerinin olmasıdır. Çalışma rehberleri konuyu özetlemekte, sorular sunmakta, hazırlık ve gözlem etkinlikleri için önerilerde bulunmakta ve ek okuma kaynakları önermektedir.
Ders içeriğini doğrudan sunmaya yönelik programlar da vardır.
Bunlara öğretim amaçlı televizyon programları ya da televizyon dersleri denilmektedir. Okulların kendi televizyonlarını edinip ve kendi programlarını ürettiklerinde derslerin yayınlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle televizyon derslerinin 1950’li yılların ortalarında
yayınlanmaya başladığını söyleyebiliriz.
Günümüzde bu yayınlardan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Almanya, Türkiye ve dünyadaki daha birçok ülkedeki uzaktan eğitim
gören öğrencilerin yararlandığı bilinmektedir.
Televizyon dersleri de radyo dersleri gibi; düz anlatım, soru- yanıt, görüşme, oyunlaştırma ya da tüm bunların karması şeklinde olabilmektedir. Biçimi nasıl olursa olsun bir televizyon dersinin hazırlanması,
ortaklaşa planlama, bütçelendirme, araştırma, yaratıcı yazı yazma,
çekim gibi birçok işlemden oluşur. Radyo derslerinde olduğu gibi televizyon dersinin hazırlanması da bir ekip çalışmasını gerektirmektedir.
Televizyon dersinin hazırlanmasıyla ilgili işlemler tasarım ekibi olarak
adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür.
Tasarım ekibinin sorumluluğu, radyo derslerinde olduğu gibi gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda televizyon dersinin gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini
ve hedef kitlenin özelliklerinin neler olduğunu belirlemekle başlar.
Televizyon dersinin hazırlanması süreci, radyo derslerinin hazırlanması sürecinde olduğu gibi yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası
işlemlerinden oluşur.
Yapım öncesi, bir televizyon dersinin yapılmaya başlamasından
önce gelen bütün ilk süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçler; televizyon
dersiyle ilgili gereksinim çözümlemesi, hedefler ile stratejilerin belirlenmesi, ayrıntılı öykünün ve senaryonun resimli öyküsü ile senaryonun
yazımıdır.
Yapım işlemleri stüdyoda gerçekleştirilir. Radyo stüdyolarının olduğu gibi televizyon stüdyolarının da genellikle üç temel ögesi vardır.
Bu ögeler; ses geçirmezlik, iyi akustik ve teknolojidir.

Televizyon, Video ve Materyalleri

Yapılacak çekimlerde öncelikle dersin eğitici olma özelliğini dikkate almak gerekir. Elektronik ya da film kullanılarak değişik yöntemlerle çekim yapılabilir. Gerek provanın, gerekse asıl çekimin sorumlusu
yapımcı yönetmendir. Yapımcı yönetmen dersin hazırlanması ve üretilmesinden sorumludur. Üretimin değişik evrelerinde onay verir ve dersin
sorumluluğunu kabul eder. Televizyon derslerinin yapımında yapımcıyönetmen dışında, başka görevliler de yer alır.
Televizyon derslerinde de, yapım sonrası bir kurgulama sürecidir.
Bir başka deyişle kurgu, yapılan kayıtların gerektiğinde özel efektler de
kullanılarak birleştirilmesi ya da belli görüntülerin içine başka görüntüler de sokularak dersin ortaya çıkarılması işlemidir. Kurgu işlemi
yapılırken uyulması gereken ilkeler vardır. Bu ilkeler; süreklilik, bileşiklik, bağlam ve etiktir.
Yapım sonrasında dersin belli ölçütlere göre izlenip değerlendirme
yapılması gerekir. Değerlendirme dersin hedeflerinin gerçekleşme derecesini belirleme sürecidir. Televizyon dersinin her aşamasında yapılması gerekir. Ancak televizyon dersinin yayınlanmadan yapılması ayrı
bir önem taşır. Çünkü kitleye yayılacak bir dersin tümüyle hatalardan
arınık olması gerekir. Türkiye’deki televizyonda yayınlanacak bir dersin
incelenip değerlendirilmesi öncelikle 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda yer alan Yayın İlkeleri
dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu değerlendirmeden sonra televizyon
dersinin niteliğini ortaya koyabilecek ölçütlere göre değerlendirme
yapmak gerekir.
Televizyon ve kayıt teknolojileri sese ve görüntüye daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Eğlenceli ve eğitsel değeri olan sesler ve görüntüler evlere ve sınıflara kadar ulaşabilmektedir. Daha çok yazılı
gereçleri desteklemek üzere hazırlanan, sesleri ve görüntüleri kapsayan
televizyon derslerinin bir çok yararı vardır. Televizyon derslerinin yararlarına televizyonun kendisi de önemli bazı yararlar sağlamaktadır.
Televizyonun en önemli yararı ise olgu ve olayları olduğu anda olduğu
gibi vermesidir. Televizyon derslerinin televizyondan ve derslerden
kaynaklanan bazı sınırlılıkları da vardır.
Kayıt yapabilen video 1956 yılında ortaya çıkmıştır. Televizyonla
bütünleşen bir araç olan videonun öğretim amaçlı kullanımı 1970’li
yıllarda yaygınlaşmıştır. Kameraların pazara sunulmasıyla da günümüzde gelişmiş ülkelerdeki hemen hemen her okul, kütüphane ve ev
videoya kavuşmuştur. Videonun bu kadar yaygınlaşmasının başlıca üç
nedeninin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, kiralanan ya da
satın alınabilen video kasetlerin hemen hemen her konuyu içerebilmesidir. İkincisi ise videonun filmi durdurmaya ileri geri sarmaya olanak
sağlamasıdır. Üçüncüsü de videonun uygun bir zamanda izlemek üzere
televizyon programlarını kaydedebilmesidir. Video kişi evde olmadığın-
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da bile kendi kendine kayıt yapabilmektedir. Videonun farklı türleri de
vardır. Bunlar; lazer video ve etkileşimli videodur.
Günümüzde video görsel işitsel araç olarak yadsınamaz bir konumdadır. Video derslerde tamamlayıcı ya da tamamlanan bir araç
olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde yeterince kullanılmadığını
söyleyebiliriz.
Video ile daha etkili bir öğretim için stratejiler geliştirmek gerekir.
Bu bağlamda öğretmen kendi dersi için öncelikle şu soruların yanıtlarını bilmelidir:
 Öğrenciler daha önce diğer derslerde video ile çalışmışlar
mı? Dolayısıyla evdeki televizyon ve video deneyiminden daha
fazlası hesaba katılabilir mi?
 Kendi dersinde ses teknolojileri ya da video filmi ile çalışıldı
mı?
 Kendi dersinde video ile çalışıldıysa nasıl çalışıldı? Algı üstüne alıştırma yapıldı mı? Hatta filmin algısı üstüne belli stratejiler geliştirildi mi?
Uygun öğretim filmi ya da televizyon programı her ders için ya da
her konu için üretilmemiş olabilir ya da bulunamayabilir. Bu durumda
teknolojik alt yapıya sahip okullarda görevli ve biraz da yaratıcı öğretmenler öğrencileriyle birlikte derslerde yararlanılmak üzere video filmi
üretebilirler. Öğrenciler belgesellerin, dramaların ve farklı programların üretimine katılabilmektedirler.
Video kayıt teknolojileri televizyonun sunduğu görüntü ve sese daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Bunlar, eğlenceli ve eğitsel değeri
olan görüntüler ile sesleri evlere ve sınıflara sunmaktadır. Video, öğrenciler için hazırlanmış basılı materyalleri desteklemektedir. Eğitim
amacıyla hazırlanmış hareketli filmlerle karşılaştırıldığında video ile
birlikte kullanılan materyallerin bir çok yararının olduğu görülür.
Video filmlerinin hareketli filmlerle karşılaştırıldığında bazı sınırlılıklarının olduğu da görülür. Video materyallerinin hareketli filmlerle
karşılaştırılmasıyla görülen en önemli sınırlılığı, görüntü niteliğinin
düşük oluşudur.

Değerlendirme Soruları
1.

İlk makaralı filmi hangi yılda, kim bulmuştur?

Televizyon, Video ve Materyalleri

A)
B)
C)
D)
E)

1886 Thomas Edison
1888 George Eastman
1890 William Dickson
1892 Lumier Kardeşler
1894 Andrew May

2.

1920’li yıllarda eğitim filmleri daha çok hangi kurumlarda
kullanılmıştır?
A) İlköğretim okullarında
B) Orta öğretim okullarında
C) Üniversitelerde
D) Din eğitimi veren okullarda
E) Askeri okullarda

3.

Aşağıdakilerden hangisi film ile yapılan eğitimin yaygınlaşmasının en önemli nedenidir?
A) Coğrafya ve yaşam bilgisi konularını kapsayan filmlerin çok
beğenilmesi.
B) Öğretmen yetiştiren kurumlarda filmle eğitimin öneminin anlaşılması.
C) Amerikan ordusunun film ile eğitilmesi.
D) Çok sayıdaki filmin sınıf ortamında yararlanılabilir olması.
E) Üniversiteler tarafından filmlerin eğitsel değerinin anlaşılması.

4.

5.

İlk televizyon deneme yayını hangi yılda yapılmıştır?
A) 1873
B) 1884
C) 1902
D) 1923
E) 1906
İlk düzenli televizyon yayını hangi ülkede yapılmıştır?
A) Almanya
B) Amerika
C) İngiltere
D) İrlanda
E) Sovyetler Birliği

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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A) 1979 yılında oluşturulan Susam Sokağı filmi önemli çocuk
programıdır.
B) 1884 yılında Paul Nipkow resim tarayabilen aracı geliştirmiştir.
C) İlk televizyon deneme yayını Charles F. Jenkis tarafından gerçekleştirilmiştir.
D) Türkiye’de televizyon yayınları 1968 yılında başlatılmıştır.
E) Belgesel oyunlaştırmalar olayları az da olsa yanlış verebilmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi temel görevi düşünceleri etkili bir
şekilde açıklayabilecek görüntü ve sembolleri yaratmak ve bulmak olan tasarım ekibi görevlisidir?
A) Yapımcı-yönetmen
B) Öğretim süreçleri tasarımcısı
C) Alan uzmanı
D) Senaryo yazarı
E) Grafik ve video grafik uzmanı

8.

Aşağıdakilerden hangisi görsel canlandırma dizisinin adıdır?
A) Gereksinim çözümlemesi
B) Senaryo
C) Ayrıntılı öykü
D) Resimli öykü
E) Televizyon dersi

9.

Aşağıdakilerden hangisi senaryo yazımında konuşma içinde
duraksama olduğunda konulur?
A) İki nokta (..)
B) Üç nokta (...)
C) Dört nokta (....)
D) Tek çizgi (__)
E) İki çizgi (__ __)

10. Aşağıdakilerden hangisi kurgu işlemi yapılırken uyulması gereken ilkelerden değildir?
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A) Süreklilik
C) Etik

B) Bileşiklik
D) Bağlam
E) Teknik

Yanıtlar
1. B

2. D

3. C

4. D

5. C

6. A

7. E

8. D

9. B

10. E
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ünite altı

BİLGİSAYARLI ÖĞRENME
KAYNAKLARI

Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ bilgisayarların tarihsel gelişimini açıklayabilecek,
☺ bilgisayarlı öğrenme kaynaklarını tanıyabilecek,
☺ bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının özelliklerini kavrayabilecek,
☺ bilgisayarla yönetilen öğretimin işlevlerini açıklayabilecek,
☺ bilgisayarla desteklenen öğrenme kaynaklarının özelliklerini
sayabilecek,
☺ bilgisayarlı çoklu ortamların özelliklerini tanıyabilecek,
☺ bilgisayarlı öğrenme kaynaklarından yararlanmada ergonominin önemini kavrayabilecek,
☺ bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının yararlarını ve sınırlıklarını
tanıyabileceksiniz.
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Giriş
Birçok alanda olduğu gibi bilgisayarların eğitim amaçlı kullanımı
da giderek yaygınlaşmaktadır. Bilgisayarı eğitim amaçlı olarak kullanan
kurumlarda bilgisayarlı öğrenmeden sıkça söz edilmektedir. Eğitimde
bilgisayarlı öğrenme, bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla gerçekleşmektedir. Bilgisayarlı öğrenme kaynakları öğrenmeyi daha eğlenceli ve
kolay hale getirir.
Bu bölümde sırasıyla; ilk bilgisayarlar ve eğitimde kullanılması,
bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarla yönetilen öğretim, bilgisayarla
desteklenen öğrenme kaynakları, çoklu ortamlar, bilgisayarlı öğrenme
kaynaklarıyla ilgili ergonomi ile bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının
yararları ve sınırlılıkları konuları açıklanmaktadır.

İlk Bilgisayarlar ve Eğitimde Kullanılması
Günümüzdeki yapısına benzeyen ilk bilgisayar tasarımı 1830 yılında Charles Babbage tarafından yapılmıştır. Fark motoru olarak adlandırılabilecek bu bilgisayar matematiksel ilişkileri hesaplayıp, tablolar
halinde yazdırmak amacıyla tasarlanmıştır.
1890 yılında Amerika’da nüfus sayımı sonuçları, kartlara kodlanarak otomatik makinelerde değerlendirilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında hızlı bilgi işleme ve
hesaplama gereği nedeniyle bilgisayarların geliştirilmesi hızlanmıştır.
Alman Kondrad Zuse 1936 yılında Z1 adını verdiği ve ikili sayı sistemiyle çalışan ilk mekanik bilgisayarı yapmıştır. Zuse’nin amatörce
yaptığı Z1’in yeteneklerini gören Alman Hava Kuvvetleri, atışlardaki ve
uçak kanatlarının üretimindeki bazı hataların giderilmesi için yapılması
gereken hesaplamalarda kullanılmak üzere sipariş ile Z3 adını verdiği
bilgisayarı ürettirmiştir.
1947 yılında transistorun bulunuşu ve 1952 yılında tecimsel amaçla kullanılması bilgisayarda hızlı gelişmeyi başlatmıştır. Seri olarak
üretilen ve tecimsel amaçla pazarlanan ilk bilgisayar UNIAC 1’dir1.
1955 yılında bilgisayar teknolojisinde üç önemli gelişme olmuştur.
Bu gelişmeler; radyo lambası yerine transistorun kullanılması, çekirdek
belleğin üretilmesi ve ileri düzeyde programlama dillerinin geliştirilmesidir.
1958 yılında bütünleşik devrelerin bulunmasıyla; bu yıl bilgisayarların küçültülmesi ve kapasitelerinin artırılmasının başlangıç yılı olmuştur.

1977 yılında
Stephen Jobs ile
Steve Wozniak
birlikte ilk Apple
marka bilgisayarı
geliştirmiştir.

Günümüzdeki
yapısına benzeyen ilk bilgisayar
tasarımı 1830
yılında Charles
Babbage tarafından yapılmıştır.

Alman Kondrad
Zuse 1936 yılında
Z1 adını verdiği ve
ikili sayı sistemiyle
çalışan ilk mekanik bilgisayarı
yapmıştır.
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1970’li yıllar kişisel bilgisayarların çok hızlı geliştiği bir dönem
olmuştur. Gerek kapasiteleri, gerekse hızları çok artmış ve daha önce
büyük bilgisayarlarda yapılanlar bunlarla yapılabilir duruma gelmiştir.
1976 yılında Commodore ve Atari marka bilgisayarlar, fiyatlarının
da uygunluğu ile bilgisayarların yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunmuştur.
1977 yılında Stephen Jobs ile Steve Wozniak birlikte ilk Apple
marka bilgisayarı geliştirmiştir.
İngiliz Clive Sinclair 1980 yılında Zilog Z80 mikro işlemcisini
kullanarak, ucuzluğu ile herkesin sahip olabileceği Sinclair ZX80 mikrobilgisayarını piyasaya sürmüştür.
1981 yılında IBM firması güçlü bir şekilde piyasaya girerek bilgisayar alanında adeta standart olmuştur. Daha sonra piyasaya 80286
mikro işlemcili kişisel bilgisayarlar çıkmıştır. 1987 yılında 80386, 1990
yılında 80486 mikro işlemcilerle donatılmış kişisel bilgisayarlar yaygınlaşmıştır.
1994 yılında ise Pentiumlar piyasaya sürülmüştür2. Günümüzde
bilgisayar alanındaki gelişmeler devam etmektedir.
Bilgisayar yalnızca bilgi almaz; bilgiyi işler,
kaydeder ve saklar. Bilgisayarın en önemli yeri,
merkezi işlem birimidir. Bu birim komutları yorumlar, verilerde işlem yapar ve sistemin etkinliklerini
koordine eder. Bilgisayarın bu birimi, elektronik
bileşeni bulunan mikro işlemcidir. Diğer çipler iki
tür belleği oluşturur. Bunlardan biri RAM olarak adlandırılan rastgele
erişim belleğidir. Bu bellek komutları ve değiştirilebilecek verileri barındırır. Kullanıcının kullandığı ve enerji kesilince kaybolan bellektir.
Diğeri ise ROM olarak adlandırılan yalnızca oku belleğidir. Bu bellek
sistemin kullandığı ve yalnızca okunabilir bellektir. ROM belleği kullanıcılar tarafından kullanılamaz ve sabittir.
Test puanları, istatistik, öğrenci yanıtları gibi bilgiler klavye,
mouse, manyetik teyp, disket, CD, ışık kalemi, dokunmaya duyarlı
ekran, barkot okuyucu ya da mikrofon yoluyla bilgisayara girilebilmektedir. Bilgisayarla ilgili çıktılar monitörde gösterilebilir. Modem adı
verilen araç ile dijital çıktı analog sinyallere dönüştürülerek, telefon
hatlarıyla dünyanın herhangi bir yerindeki diğer bilgisayarlara aktarılır3.
Bilgisayarın işlemesi için yazılım adı verilen programlar gerekir.
Günümüz bilgisayar yazılımları küçük plastik disketlerde ve CD’lerde
kullanıma hazır gelmektedir. Bilgisayar belleğine yüklendiğinde yazılım
kişinin oyun oynamasına, yazı yazmasına, bilgi bulmasına, bilgi organi-

Modem adı verilen
araç ile dijital çıktı
analog sinyallere
dönüştürülerek,
telefon hatlarıyla
dünyanın herhangi bir yerindeki
diğer bilgisayarlara aktarılır
Bilgisayarın
işlemesi için
yazılım adı verilen
programlar gerekir.
Bilgisayar, bireylerle hızla etkileşime girmeyi,
çeşitli biçimlerdeki
çok sayıda bilgiyi
saklayıp işlemeyi
ve geniş bir dizi
görsel-işitsel
girdiyi göstermek
için diğer medya

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

ze etmesine, eğitim görmesine ve daha birçok işlevi yerine getirmesine
olanak vermektedir.
Bilgisayar, bireylerle hızla etkileşime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki
çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanmayı sağlayabilmektedir. Bilgisayar bu özellikleriyle öğretimde potansiyelini de
ortaya koymaktadır. Çeşitli öğretim etkinliklerinde bilgisayarın kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır.
Bilgisayarların eğitim amaçlı kullanımına ilişkin ilk çalışmaların
1950’li yıllara dayandığını söyleyebiliriz.
1959 yılında Donald Bitzer ABD ve Avrupa’daki merkezi bilgisayarların uydu ve telefonla birbirine bağlı sistem ağını oluşturmuştur. Bu
ağ aracılıyla değişik terminallerden öğretim materyallerine giriş sağlanmıştır. Bir diğer proje de Standford Matematik Bilimleri Enstitüsündeki bilgisayarla donatılan öğrenme laboratuarında Richard Atkinson ve
Patrick Suppes tarafından başlatılmıştır. Projede öğrenme süreciyle ilgili
araştırmalar yapılmış ve ders donanımı yaratmada bulgulardan yararlanılmıştır. Daha sonra 1965-1966 yıllarında bu enstitüden lise öğrencilerine bilgisayarlı matematik dersleri verilmiştir. Bir sonraki çalışmalarda
da yüzlerce ilkokul öğrencisine matematik ve okuma dersi verilmiştir.
Bunu değişik düzeylerde değişik dersler izlemiştir.
1980’li yıllardan beri bilgisayar donanımı ve yazılımında yaşanan
önemli ilerlemeler, bilgisayarlı öğrenmenin üniversiteye dayalı gösterim
olmaktan çıkıp sınıfta ve evlerde gerçekleşmesini sağlamıştır.
İlk bilgisayarların eğitimde nasıl kullanıldığını açıklayınız.
Bilgisayarların eğitimdeki rolü giderek artmaktadır.
Öğretim etkinliklerinde öğrenci odaklı yaklaşımı benimseyerek bilgisayarı kullanan kurumlarda bilgisayara dayalı öğrenmeden ya da bilgisayarlı öğrenmeden sıkça söz edilmektedir. Bilgisayarlı öğrenme terimi
kavrayıcı diğer bir deyişle şemsiye niteliği taşıyan bir terimdir. Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarla yönetilen öğretim ve bilgisayarla desteklenen öğrenme kaynakları terimleri bilgisayarlı öğrenme terimi
kapsamında yer almaktadır.
Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarını başlıca üç grupta toplayabiliriz. Aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi bunlar; bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarla yönetilen öğretim ve bilgisayarla desteklenen öğrenme kaynaklarıdır.

Bilgisayar destekli
öğretim (BDÖ),
ders içeriğini

209

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
BÝLGÝSAYARLI
ÖÐRENME KAYNAKLARI

Bilgisayar
Destekli Öðretim

Bilgisayarla
Yönetilen Öðretim

Bilgisayarla Desteklenen
Öðrenme Kaynaklarý

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), ders içeriğini sunmak için bir
bilgisayarın öğrenciyle doğrudan etkileşime girmesi için kullanılmasıdır. Öğretimi sunmada bilgisayarın etkili olup olmadığı uzun süre tartışılmıştır. Ayrıca, bilgisayarın öğretimde gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemek üzere birçok deneysel araştırma da yapılmıştır. Bu
araştırmalar, tüm öğretim alanlarında bilgisayarın giderek önem kazandığını göstermektedir. Kullik ve diğerlerinin bir dizi araştırma bulgusunu özetlediği çalışmasında, bilgisayar destekli öğretimin, geleneksel
öğretime oranla, öğrenci erişilerini %10 ile %18 arasında artırdıkları
belirtilmektedir4. Ancak, bilgisayarın olumlu etkisi de, öğretim gereksiniminin iyi belirlenmesine bağlanmaktadır.
BDÖ, uygun öğrenme ortamlarında uygulanır bir öğretim aracıdır.
BDÖ’nün uygulanmasında kullanılan altı değişik yazılım türü vardır.
Bunlar; birebir öğretim, alıştırma ve tekrar, öğretimsel oyun, model
oluşturma, benzetim ve problem çözme yazılımlarıdır.
Birebir Öğretim Yazılımları: BDÖ alanında yeni olan kişiler için
en fazla bilinen tür budur. Bu türde, öğrenci yazılımla birebir etkileşimdedir. Derste bazı bilgiler sunulur ve daha sonra öğrencinin anlayıp
anlamadığı ya da ne ölçüde anladığı kontrol edilir. Bu süreç, ders boyunca tekrar edilir. Öğrenci eğer anlamışsa, ilk konu yeni bir şekilde
sunulur. Pekiştirme süreci, öğrenciye doğrulayıcı yorumlar sunar. Birebir öğretim yazılımları herhangi bir nedenden dolayı dersi kaçırmış olan
öğrencilere de büyük kolaylıklar sağlar. Öğrenci kaçırdığı derse ait
yazılımı çalışarak bir sonraki derse hazır duruma gelebilir5. İyi bir birebir öğretim yazılımının "dallandırma" biçiminde hazırlanmış olması
gerekir. Dallandırma biçiminde hazırlanmış yazılım öğrencinin, öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. Dallara ayrılmış yazılımdaki bir
dersin genel yapısı aşağıdaki çizimde verilmiştir.
1. Bilgi

1. Bilgi (Farklı
Yaklaşım)

Soru

En Doğu Yanıt
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Yanlış
Yanıt
1a.Bilgi

Soru

2.Bilgi

Birebir öğretim
yazılımları herhangi bir nedenden dolayı dersi
kaçırmış olan
öğrencilere de
büyük kolaylıklar
sağlar.

İyi bir birebir
öğretim yazılımının "dallandırma"
biçiminde hazırlanmış olması
gerekir. Dallandırma biçiminde
hazırlanmış
yazılım öğrencinin, öğrenme
sürecine etkin
katılımını sağlar.
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Dallara Ayrılmış Bir Yazılımdaki Dersin Genel Yapısı6.

Çizimdeki yapının etkileşimli olması gerekir. Etkileşim öğrencinin
derse katılımını sağlar. Böylelikle de öğrenme edilgen, diğer bir deyişle
pasif olarak gerçekleşmez.
Birebir öğretim yazılımlarının doğrusal olanları da vardır. Doğrusal
olarak hazırlanmış yazılımlar "sayfa çevirenler" olarak da adlandırılabilmektedir. Bu tür yazılımlar birebir öğretim için kötü bir örnek olarak
kabul edilir. Doğrusal olarak hazırlanmış yazılımdaki dersin genel yapısı aşağıdaki çizimde verilmiştir.
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1.Bilgi

2.Bilgi

3.Bilgi

Soru

4.Bilgi
Doğrusal Olarak Hazırlanmış Yazılımdaki Dersin Genel Yapısı7.

Yukarıdaki çizimde de görüldüğü gibi, bu tür bir yapıda çok az etkileşim vardır. Etkileşimin az olması doğrusal olarak hazırlanmış yazılımdaki dersin niteliğini düşürmektedir. Bu tür bir ders oluşturmak çok
fazla çaba harcamayı gerektirmemektedir. Az çaba harcanması da doğrusal olarak hazırlanmış yazılımdaki dersin maliyetini oldukça düşürmektedir.

Alıştırma ve tekrar
yazılımlarının
daha az çabayla
Alıştırma ve Tekrar Yazılımları: Bu yazılımlar da BDÖ’de
üretilmesi, değerli
yaygın
olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılmasının nedenleolmadığı anlamına
rinden biri, bu tür yazılımların diğer yazılımlara göre daha az çabayla
gelmemektedir.
Alıştırma ve tekrar üretilmesidir. Alıştırma ve tekrar yazılımlarının daha az çabayla üretilyazılımları oldukmesi, değerli olmadığı anlamına gelmemektedir. Alıştırma ve tekrar
ça değerlidir.
yazılımları oldukça değerlidir. Alıştırma, öğrenciye sorunların sürekli
Alıştırma, öğrenolarak sunulmasıdır.
ciye sorunların
sürekli olarak
sunulmasıdır.Örneğin; alıştırmalarda öğrencilere "2 ile 5 kaç eder?" gibi sorular sorulur.

Öğrenci bu soruya yanıt verdikten sonra "Üç artı dört kaç eder?" gibi bir
başka soru sorulur.
Alıştırma ve tekrar yazılımlarındaki dersin genel yapısı aşağıdaki
çizimde verilmiştir.

1-n arasındaki sorular

1.soru

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları
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Rapor
Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarındaki Bir Dersin Genel Yapısı8.
Çizimde görüldüğü gibi değişik sorulardan sonra sistem öğrenciye,
sorulan toplam soru sayısını, doğru ve yanlış yanıtların sayılarını ve
yanıtlara ilişkin açıklamaları gösteren bir rapor sunabilmektedir. Toplama işlemleri, alıştırma tekniğinin basit bir örneğidir. Bilgisayar destekli öğretimin alıştırma ve tekrar yazılımları zor olarak nitelenen derslerde de başarıyla kullanılabilmektedir.
Birebir öğretim yazılımları ile alıştırma ve tekrar yazılımlarının benzer ve
farklı yönleri nelerdir?
Öğretimsel Oyun Yazılımları: BDÖ’de öğretimsel oyun, her zaman bir "oyun"olarak görülmez. Öğretimsel oyun yazılımlarında eğlence öğesinin yer alması şaşırtıcı olmamalıdır. BDÖ oyununda bilgisayar
tablolara bakar, puanları toplar ve kaydeder. Öğrenciler oyun içinde yer
alan olaylar üzerinde odaklaşır. Ne yazık ki eğlence ile öğrenme arasına
bir çizgi çekmek her zaman kolay olmamaktadır. Aslında böyle bir
çizgiye pek gerek de yoktur. Çünkü, oyun oynarken de öğrenme gerçekleşmektedir.
Öğretimsel oyunlar, öğrenmeyi yönlendirmede geçerli ve uzmanca
bir yol olarak kabul edilmektedir. Önceden bazı insanlar, öğrencilerin
öğrenmekten zevk alarak değerli bir deneyim edinebileceklerine inanamıyorlardı. Bu önyargı nedeniyle BDÖ’nün bu türü bütün öğretim alanlarında kullanılmamaktadır9. Çünkü, oyun seçimi ayırt etme gerektirir.
Oyunlar, bir uzaktan eğitim kurumunun bilgisayar destekli öğretime
geçişinde ilk evre olarak düşünülmemelidir.
Öğretimsel oyunların temelini çoğu zaman modeller oluşturur.
Oyunlarda kullanılan modellerin geçerlilik düzeyleri değişmektedir.
Öğretimsel bir oyunda hedefler, puanlama ve rekabet ögesi bulunur. Bu
rekabet ögesi kişinin kendisiyle rekabet etmesiyle ilgili de olabilir.
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BDÖ’de bir
sisteminin, başka
bir sistemi ya da
süreci temsil
etmede kullanılması model
oluşturmadır.

Benzetim, gerçek
yaşamdaki olayların kontrollü bir
şekilde temsil
edilmesi olarak
tanımlanabilir

Model Oluşturma Yazılımları: BDÖ’de bir sisteminin, başka bir
sistemi ya da süreci temsil etmede kullanılması model oluşturmadır.
Model oluşturma yazılımlarında öğrenci, değer değiştirebilir ve modeldeki değişimin etkilerini görebilir. Bir model, sistemin gerçekçi olmayan gösterimidir. Evren modeli buna bir örnektir. Öğrenci modeldeki
doğum oranı, ölüm oranı ya da çocuk oranı gibi demografik değişkenleri değiştirebilir. Öğrenci bu değişikliklerin yaratacağı sonuçları görür.
Bunlar bir tabloda ya da grafikte gösterebilir. Öğrenci zamanla nüfustaki etkileri görür. Nüfusu yeterli şekilde model alabilir, ancak bu gerçekçi gösterimler oluşturmaz10.
Benzetim Yazılımları: Benzetim, gerçek yaşamdaki olayların
kontrollü bir şekilde temsil edilmesi olarak tanımlanabilir11. Benzetimde
belli ölçüde gerçeklik bulunacak biçimde bir durum ya da aracın gösterimi yer alır. Benzetim yazılımlarında bilgisayar, donanım, araç, sistem
ya da alt sistemin bir parçası benzetilebilir. Benzetim, öğrencinin bir
donanımı kullanma deneyimine sahip olmasını sağlar. Benzetimin
olumlu yönü, donanıma zarar vermeden ya da öğrenci zarar görmeden
öğrenmeyi gerçekleştirmesidir. Benzetim yazılımları, benzetimin el ile
yapılmasını, ya da hem elle hem de bilgisayar desteğiyle oluşturulmasını ya da yalnızca bilgisayar gücüyle yapılmasını sağlayabilmektedir.

Model oluşturma yazılımları ile benzetim yazılımlarının benzer ve farklı
yönlerini belirleyiniz.
Sorun Çözme Yazılımları: Eğitimin en önemli görevlerinden biri,
öğrencilerde karşılaştıkları sorunları çözme becerisini geliştirmektir.
Ancak, sorun çözümünün öğretilmesi kadar, sorunu çözmek için gerekli
bilginin de öğretilmesi gerekmektedir12. Sorun çözmede öğrenci çalışmasıyla ilgili bir sorunu çözmek için bir araç olarak bilgisayar kullanır.
Herhangi bir yazılım kullanılabilir. Bu, öğrencinin hangi beceriye gereksinimi olduğuna bağlıdır.

Eğitimin en önemli
görevlerinden biri,
öğrencilerde
karşılaştıkları
sorunları çözme
becerisini geliştirÖrneğin; sorun çözme her zaman matematik ve fen bilgisi gibi derslerinin
mektir.

öğretiminde uygulanabilir.

Sorun çözmede
öğrenci çalışmasıyla ilgili bir
sorunu çözmek
için bir araç olarak
bilgisayar kullanır.

BDÖ Yazılımlarının Hazırlanması: BDÖ’ye yönelik ders yazılımlarının hazırlanması, radyo ve televizyon derslerinde olduğu gibi bir
ekip çalışmasını gerektirir. Ders yazılımlarının hazırlanmasında genelde
en az altı grupta toplanılabilecek görevliler yer alır.
Bunlar; çözümlemeci, planlamacı, içerik uzmanı, ders geliştirici,
medya uzmanı ve programcıdır.
Ders Yazılım Ekibi Görevlileri

YAZILIM EKİBİ
DERS
Çözümlemeci

YAZILIM

EKİBİ
Medya Uzmanı

İçerik Uzmanı
Planlamacı

Ders Geliştirici

Programcı

Çözümlemeci
derse ilişkin

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

Ders yazılımının hazırlanmasında görev alanların rolleri önem taşır. Bir kişi, bir ya da daha fazla rol üstlenebilir. Bir kişi tek başına çalışırken zaman zaman tüm rolleri de üstlenebilir. Ders yazılımı hazırlama
ekibinde görev alanların başlıca rolleri şunlardır:
Çözümlemeci: Çözümlemeci derse ilişkin çözümlemeleri yapar.
Çözümleme işlemi ders yazılımı hazırlama sürecindeki ilk ve en önemli bir basamaktır. Çözümlemeci öğrenme koşullarını belirler ve gerekli
öğretimin doğası ve kapsamını açıklar.
Planlamacı: Planlamacı, öğretim planı ve yöntemlerden sorumludur. Planlamacı özellikle ders geliştiren kişiler ve ders uzmanları ile
olmak üzere ekibin diğer üyeleriyle yakın ilişkiler kurar.
İçerik Uzmanı: Ders konularını en iyi bilen kişidir. İçerik uzmanı,
genelde ekibin sürekli üyesi değildir.
Ders Geliştirici: Bu kişi, plana bağlı olarak ders yazılımını üretir.
Ayrıca metni yazıp grafiklerde oluşturabilir. Ayrı bir medya uzmanı
olmadan bu işlevleri yapabilirler.
Medya Uzmanı : Ders yazılımının, metin, ses, görüntü, animasyon
ve slaytları içermesi gerekir. Medya uzmanının desteğiyle yazılımın
niteliği arttırabilir.
Programcı: Programcı veri girişi yapan kişidir. Veri girişi yapılırken ders yazılımı yazım sistemleri kullanılır. Programcı ders yazılımı
yaratmak için yazı dilini ya da öğrenmeye özgü bilgisayar dilini ve
geliştirme araçlarını kullanır.
Ders yazılımını hazırlanması daha çok televizyon derslerinin hazırlanmasına benzemektedir. Ders yazılımlarının hazırlanmasında
görevli ekip yazı dili kullanımına ilişkin zorunluluğu azaltmak için
programcısız sistemlere de yönelebilir. Bu sistemlere yazar sistemleri
denilmektedir.
Ders yazılımı geliştirme konusunda çok sayıda yazar sistemi bulunmaktadır. Bu tür sistemlerin yaygın kullanımı, ders geliştirme maliyetini önemli oranda azaltmıştır. Ayrıca, yazar sistemleri daha nitelikli
ders yazılımına giden yolda destek olur.
BDÖ yazılımının "öğrenci dostu" olmasında çok büyük çeşitlilik
vardır. İyi tasarlanan ders yazılımı uyum yaratır. Bu da öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğrenciler, ders yazılımı "altyapısındaki" uyumdan yararlanırlar.

YAZILIM DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ
ÖLÇÜTLER

Dereceler
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İyi

Orta

Zayıf

Çok zayıf

Kurulum ve İşletim
Kurulum kolaylığı
Çeşitli donanımlara uygunluğu
Çeşitli yazılımlara uygunluk/ yazılımlardan bağımsızlığı
Yazılımın işletimi için gerek duyulan
bekleme süresi
İçerik
Hedef kitleye uygunluğu
Hedeflerin kullanıcıya tanıtılması
Hazırbulunuşluk gereksinimi
Bilimsel uygunluğu
Güncelliği
Yansızlığı
Basitten karmaşığa tasarımı
Somuttan soyuta tasarımı
Küçük adımlarla sunumu
Tanımların program kapsamına uygunluğu
Farklı öğrenme olanakları sağlaması
Bilgiye erişimi
Örnek çeşitliliği
Disiplinlerarası bağlantı sağlaması

Çok iyi
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5

4

3
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Zayıf

Çok zayıf

Sorgulama Teknikleri
Hedef kitleye uygunluğu
İçeriğe uygunluğu
Ölçmeye uygunluğu
Soruların konulara uygunluğu
Soruların çözümlerinin yeterliliği
İlgi ve Sürekliliğin Sağlanması

Orta

ÖLÇÜTLER

İyi

Dereceler
Çok iyi
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Hedef kitleye uygunluğu
İlgi ve dikkat çekiciliği
Önemli bilgilere işaret ediciliği
İlgiyi dağıtıcı unsurlardan uzaklığı
Zaman kullanımı
Öğrenme sürecine etkin katılımı sağlama
Yaratıcılık
Yaratıcılığı desteklemesi
Açık uçlu sorulara yer vermesi
Yeni fikirleri desteklemesi
Kullanıcı Kontrolü
Hedef kitleye uygunluğu
Giriş birimlerinin rahat ve kolay kullanımı
Kullanıcı isteği doğrultusunda çalışmanın
kaldığı yerden devam edilebilirliği
İşletim sırasında yardım özelliği
Görsel kullanım esnekliği
Yardımsız kullanabilme
Engellileri destekleyiciliği
Kullanıcı kaynaklı giriş hatalarından
etkilenmemesi
Kullanıcı tepkilerine karşı esnekliği
Etkin çevre birimi kullanımı








































































































































Orta

Zayıf

Çok zayıf

Dönüt
Hedef kitleye uygunluğu
Düzelticiliği
Bilgilendiriciliği
Güdüleyiciliği
Açıklayıcılığı
İlgi çekiciliği
Yerinde, zamanında olması
Çeşitliliği
Gerekli aşamalara yönlendiriciliği

İyi

ÖLÇÜTLER

Çok iyi

Dereceler

5

4

3

2

1
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Değerlendirme ve Kayıt Tutma
Hedef kitleye uygunluğu
Ölçme aracı yeterliliği
Hedef-ölçme aracı tutarlılığı
Kullanıcıyı değerlendirme sonucundan
haberdar edebilmesi
Sonuçların saklanabilirliliği
Kişisel başarı bilgilerine ulaşımı
Gelişim sonuçlarının sunumu
İstendiğinde sonuçlar için yazıcı kullanımı
Birden fazla kullanıcı kaydı desteği
Teknik Kalite
Yazılımın hatadan arınıklığı
Yazılımın metin kalitesi/okunabilirliği
Renk uyumu
Renk çeşitliliği
Ses kalitesi
Yerinde ses kullanımı
Yerinde grafik kullanımı
Görüntü geçişlerinin uyumluluğu
Grafik ve ses kullanımının hedef kitleye
uygunluğu
Örnek ekran çıktısı temini
Etkin çevre birimi kullanımı













































































































































Zayıf

Çok zayıf

İşletim sırasında destek, adres ve telefonlarına erişimi
İşletim aşamasında uygun yönlendirme
araçlarının niteliği
Mönülerin açıklayıcılığı/kalitesi
Ekran sayfa yapısının temelde değişmezliği
Kullanım ipuçlarının bulduruculuğu
Sade anlaşılır arayüz kullanımı
Kullanıcının bulunduğu yeri tespit edebilmesi
Yazılımın çevrimiçi güncellenebilirliği

Orta

ÖLÇÜTLER

İyi

Dereceler
Çok iyi
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5

4

3

2

1
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Yazılımın kurulu sistemden sorunsuz
kaldırılabilmesi
Dokümantasyon ve Destek
Hedef kitleye uygunluğu
Kullanım kılavuzu yeterliliği
Hızlı başlamaya olarak verici açıklamaları
Kaynak önermesi
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ÖRNEK BDE YAZILIM TÜRÜ BELİRLEME FORMU

Model Oluşturma

Benzetim

Problem Çözme

Türkçe
4. Sınıf Türkçe Yazılımı
5. Sınıf Türkçe Yazılımı
6. Sınıf Türkçe Yazılımı
7. Sınıf Türkçe Yazılımı
8. Sınıf Türkçe Yazılımı
Matematik
4. Sınıf Matematik Yazılımı
5. Sınıf Matematik Yazılımı
6. Sınıf Matematik Yazılımı
7. Sınıf Matematik Yazılımı
8. Sınıf Matematik Yazılımı

Öğretimsel oyun

DERSLER

Alıştırma ve Tekrar

Yazılım Türleri

Birebir Öğretim
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PROGRAMA UYGUNLUK AÇISINDAN ÖĞRETİM
YAZILIMI DEĞERLENDİRME FORMU

Gözlenemedi

3 2
Dördüncü Sınıf Matematik Dersi Konularının Uygunluğu
1. Kümeler
 
2. Doğal Sayılar
 
3. Kesirler
 
4. Ondalık Kesirler
 
5. Toplama İşlemi
 
6. Çıkarma İşlemi
 
7. Çarpma İşlemi
 
8. Bölme İşlemi
 
9. Ölçüler
 
10. Grafikler
 
11. Geometri
 
Beşinci Sınıf Matematik Dersi Konularının Uygunluğu
1. Kümeler
 
2. Doğal Sayılar
 
3. Kesirler
 
4. Ondalık Kesirler
 
5. Toplama İşlemi
 
6. Çıkarma İşlemi
 
7. Çarpma İşlemi
 
8. Bölme İşlemi
 
9. Aritmetik ortalama, Yüzde ve Faiz Hesapları
 
10. Ölçüler
 
11. Grafikler
 
12. Geometri
 

Yetersiz

Yeterli

SINIFLAR

Kısmen Yeterli

Dereceler

1

0
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Kısmen Yeterli

Yetersiz

Gözlenemedi

Dereceler

Yeterli

222

3

2

1

0

SINIFLAR

Altıncı Sınıf Matematik Dersi Konularının Uygunluğu

1. Kümeler
   
2. Nokta, Doğru, Düzlem, Uzay, Doğru Parçası ve
   
Işın
3. Doğal Sayılar
   
4. Asal Sayılar ve Çarpanlara Ayırma
   
5. Rasyonel Sayılar
   
6. Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
   
7. Açı, Üçgen ve Çeşitleri
   
8. Ölçüler
   
9. Oran ve Orantı
   
Yedinci Sınıf Matematik Dersi Konularının Uygunluğu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tam Sayılar
Rasyonel Sayılar Kümesi
Denklemler
Oran, Orantı ve Yüzdeler
Geometri
Çember ve Daire
Çember ve Daire
Matematik Sistemleri
İstatistik ve Grafikler

































































Sekizinci Sınıf Matematik Dersi Konularının Uygunluğu

1.
2.
3.
4.
5.

Gerçek (Reel) Sayılar
Harfli İfadeler ve Denklemler
Orantılı Doğru Paçaları ve Benzer Üçgenler
Permütasyon ve Olasılık Kavramı
Yüzey Ölçüleri ve Hacimleri

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

Yeterli

Kısmen Yeterli

Yetersiz

Gözlenemedi

Dereceler

3

2

1

0
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Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Etkinliklerinin Uygunluğu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinleme
Konuşma
Okuma
Yazma
Dilbilgisi
Kültür

Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Etkinliklerinin Uygunluğu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinleme
Konuşma
Okuma
Yazma
Dilbilgisi
Kültür

Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Etkinliklerinin Uygunluğu

1.
2.
3.
4.

Dinleme
Konuşma
Okuma
Yazma

Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Etkinliklerinin Uygunluğu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinleme
Konuşma
Okuma
Yazma
Dilbilgisi
Kültür

Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Etkinliklerinin Uygunluğu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinleme
Konuşma
Okuma
Yazma
Dilbilgisi
Kültür
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BDÖ yazılımlarının hazırlanma sürecini açıklayınız.

Bilgisayarla Yönetilen Öğretim
Bilgisayarla
yönetilen öğretime
kısaca BYÖ
diyebiliriz.

BYÖ, her öğrencinin etkileşim
yeteneğine uygun
bir yöntem sunar.
BYÖ, uzaktan
eğitim uygulayıcılarının giderek
artan kırtasiye
işleriyle baş
etmelerine yardımcı olmak üzere
uzaktan eğitime
girmiştir.

Bu terim BDÖ gibi yeterince bilindik değildir. Bilgisayarla yönetilen öğretime kısaca BYÖ diyebiliriz. BYÖ öğretimin bilgisayarla
yönetilmesidir. BDÖ her zaman doğrudan öğrenmeyi içerirken, BYÖ
doğrudan öğrenmeyi içermez. Bu durum hiç kuşkusuz BYÖ'nün değerinin az olduğunu göstermez. Maliyet olarak BYÖ, BDÖ’ye göre de
daha ekonomiktir.
BYÖ, her öğrencinin etkileşim yeteneğine uygun bir yöntem sunar.
BYÖ, her öğrencinin gelişimini, öğrenme kaynağının etkisini değerlendirerek uzaktan eğitim uygulayıcılarının yaptığı çalışmayı azaltır.
BYÖ, uzaktan eğitim uygulayıcılarının giderek artan kırtasiye işleriyle baş etmelerine yardımcı olmak üzere uzaktan eğitime girmiştir.
Öğrencinin hızına göre sunulan öğretime olan ilginin artması, öğrenci
kayıtlarının tutulması, notların puanlanması, öğrenci ve sınıf sonuçlarının özetlenmesine yönelik konularda uzaktan eğitim uygulayıcılarına
zaman kazandırmaktadır. Bu da BYÖ'nün rolünü arttırmaktadır. Artan
bu yeni roller şunlardır:
 Ders materyallerinin güvenliği.
 Ders içeriğinin bölümlerinin çözümlenmesi.
 Ders materyalleri konusunda öğrencilerin yönlendirilmesi.
 Test oluşturma yardımı.
 Öğrenci sonuçlarının çözümlenmesi.

BYÖ, bağımsız
olarak öğretimi
destekleme
işlevini de üstlenmektedir.
BYÖ dersleri
öğrenciyi öğrenme
deneyimlerine
yönlendirir.
BYÖ, öğrencinin
kendi hızına göre
ilerlemesine
olanak verir.

BYÖ, bağımsız olarak öğretimi destekleme işlevini de üstlenmektedir. Ancak BYÖ, yalnızca BDÖ'nün destek sistemi olarak düşünülmektedir. Bu iki sistem uyumlu olduğu için genellikle bağlantılı olarak
kullanılır.
BYÖ dersleri öğrenciyi öğrenme deneyimlerine yönlendirir. Bunlar bilgisayar sisteminde ya da diğer bir medya aracında ya da her ikisinde de bulunabilir. Sistem otomatik olarak öğrencinin gelişmesini
kaydeder. Uzaktan eğitim uygulayıcıları bu kayıtları hem öğrencinin
öğrenmesine yardımcı olmada hem de yönetsel amaçlarla kullanır.
BYÖ, öğrencinin kendi hızına göre ilerlemesine olanak verir. BYÖ,
uzaktan eğitim uygulayıcılarına öğretim sürecinin yönetimini ve kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca BYÖ, öğrenciye ve kullanıcıya bilgilerin edinilmesi konusunda dönüt sunar.
BYÖ sisteminin başlıca üç işlevi vardır. Bunlar; ölçme, talimat geliştirme ve kayıt tutmadır.

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

BYÖ

Ölçme

Talimat
Geliştirme

Kayıt
Tutma

Ölçme: BYÖ’de ölçme, belli hedefler doğrultusunda öğrencinin
bilgisini ölçmede kullanılan BDÖ işlevidir. Bazen BDÖ içinde gelişen
öğrenme durumunu belirlemede kullanılan ilerleme kontrolleri yer alır.
BYÖ ölçümünde ise öğrencinin hedeflerde uzmanlaşmasıyla öğrenme
etkinliği sunulur. Bu belirleme BYÖ'nün temelidir. Çünkü bu, öğrenme
etkinliklerini belirlemede gerekli bilgileri yeterince sunar.
Talimat Geliştirme: Talimat geliştirmede BYÖ sistemi, yeterince
ulaşılamayan her bir öğrenme hedefi için öğretimsel talimat üretir. Her
öğrenci ayrı bir talimat alır.
Test, öğrencilerin bilmedikleri bölümlerin neler olduğunu gösterir.
Daha sonra öğrencilere farklı talimatlar verilir. Öğretim planlaması
sırasında bu talimatlar belirlenir. Öğrenciler farklı hedeflerde uzmanlaştığı için her bir öğrenci gerekli olan materyallerle çalışabilir. BYÖ,
öğrenciyi yalnızca yeterince ulaşamadığı hedefleri destekleyen öğrenme
kaynaklarına yöneltir ve her öğrencinin çalışma yapması gereken süreyi
kısaltır. Bu da, BDÖ ilgili öğretim etkisinin temelidir.
Kayıt Tutma: BYÖ sistemi sürekli olarak bireylerin ve grupların
gelişimi konusunda kayıt üretir ve bunları saklar. Sistemin önemli olan
özelliği bu kayıtların otomatik olarak üretilmesidir. Bunlar daha sonra
öğrenme uzmanına verilir. Ayrıca eski kayıt ve raporların raflarda saklanmasına gerek yoktur. İstendiği zaman bu kayıtlara bakılabilir. Öğrencinin notları gibi belli kayıtlar, öğrenciler tarafından da görülebilir.
BYÖ, zorlayıcı bir tekniktir. Daha küçük bir kaynak yatırımıyla
BDÖ yerine BYÖ'ye sahip bir uzaktan eğitim kurumunda daha iyi sonuçlar alınabilir. BYÖ'lü bir çözüm belli bir uzaktan eğitim kurumunda
proje ya da performans sorununu başarıyla çözebilir. Bir uzaktan eğitim
kurumunun öğretimde bilgisayar kullanmaya başlamasındaki en iyi yol
da BYÖ'dür. Uzaktan eğitim uygulamalarında BYÖ'nün kullanılması
geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında daha somut mali tasarruflar
sağlar.
Küçük bilgisayarlarda uygulanabilen BYÖ gelişmeye devam etmektedir. Kısa süre sonra BYÖ en iyi merkezi araçların gücüne ulaşacaktır. Bunu geciktiren iki sorun vardır. Bu sorunlardan ilki daha küçük
sistemlerin kapasitesidir. Diğer sorun ise, gelişmiş bir öğrenme yönetimi
sistemi geliştirmede gerekli çabanın fazla olmasıdır.
BYÖ sisteminin işlevlerini açıklayınız.
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Bilgisayarlarla Desteklenen Öğrenme Kaynakları
BDÖK olarak kısaltılabilecek bilgisayarla desteklenen öğrenme
kaynakları, öğrenmede kullanılan bilgilere ulaşılmasını sağlar.
Örneğin; kütüphane bilgisayar değildir, ancak bilgisayarla desteklenen
öğrenme kaynaklarından biri sayılabilir.
BDÖK bir kütüphane olarak kullanılabilir. Bir bilgisayar yazılımı
BDÖK'ü destekler. BDÖK verilerin incelemesini, işlenmesini ve amaçlar doğrultusunda kullanılmasını kolaylaştırır. BDÖK, bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının bölümü olarak görülür. BDÖK ile BYÖ'nün sunduğu öğrenme kaynakları arasında karışıklık yaşanabilir. BDÖK,
BDÖ'nün tümüyle farklı bir bölümüdür. BYÖ'nün sunduğu bir öğrenme
kaynağı kendisiyle ilgili öğrenme hedefini öğretmek için önceden belirlenen bir öğretim türüdür. BYÖ'nün sunduğu öğrenme kaynağı, BDÖ
dersi, video kaset, ders kitabı, ses kaseti, ders ya da başka bir öğrenme
kaynağı olabilir. BDÖK kütüphane gibi öğrenciye yardımcı olur ancak
doğrudan öğretmez.
Başlıca BDÖK; veri tabanları, telekonferans sistemleri,
hipermedya ve uzman sistemler, etkileşimli CD’ler, etkileşimli video ve
sanal gerçekliktir.
Veri Tabanları: BDÖK'ün en eski şekli veri tabanıdır. Veri tabanı
bir sorunu çözmek için bir araya getirilmiş birbirleriyle ilişkili verilerin
topluluğudur. Bir bilgi havuzu olan veri tabanı, ayrıca BDÖK'ün iyi bir
örneğidir. Veri tabanı öğrenci için yararlıdır ancak, doğrudan kendisi
öğretmez. Bu yalnızca öğrenmede kullanılabilecek bilgileri sunar.
BDÖK kütüphaneyle aynı şekilde kullanılabilir ancak, yararlı bir
BDÖK her zaman bilgisayar programıyla desteklenir. Bilgisayar programı, verilerin incelenmesini ve kullanılmasını sağlar.

Çoğu uzaktan eğitim kurumu öğrencileri birçok veri tabanına
ulaşabilir. Veri tabanlarına ulaşma yeteneği arttıkça veri tabanlarının
sayısı da artacaktır. Önemli olan uzaktan eğitim kurumun kendi veri
tabanlarını oluşturmasıdır. Ayrıca bazı veri tabanları CD üzerinde de
bulunmaktadır. Böylelikle iletişim harcaması yapılmadan da veriler
incelenebilmektedir.
Telekonferans Sistemleri
Telekonferans Sistemleri: BDÖK'nün bir diğer
türü de telekonferans sistemleridir. Bu sistemler, coğrafi olarak birbirinden uzakta bulunan kişilerin aynı
ortamda bulunuyormuşçasına ses, görüntü, çizim ve
veri gibi bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağlayan sistemlerdir. Telekonferanslar, telefon hatlarının

Ses Telekonferansı

Ses ve Grafik Telekonferansı

Video Telekonferansı

Telekonferanslar,
telefon hatlarının
kullanımı yoluyla,
geleneksel televizyon yayıncılığı,
uydular, kısa
dalga, kapalı
devre televizyon
ve kablo yayıncılığı, bilgisayar gibi
yollarla gerçekleş-

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

kullanımı yoluyla, geleneksel televizyon yayıncılığı, uydular, kısa dalga, kapalı devre televizyon ve kablo yayıncılığı, bilgisayar gibi yollarla
gerçekleştirilebilmektedir13. Telekonferans sistemleriyle iletişim çeşitli
biçimlerde olabilir. Bilgisayar aracılığıyla kurulan iletişim ile ilgili
yorumlar ve notlar daha sonra kullanılmak üzere kaydedilebilir. Dosyalar, benzer ilgilere sahip kullanıcılar arasında bilgi paylaşılmasına yardımcı olabilir. Bireyler ve gruplar, aralarında ders notu alışverişi yapabilir. Uzaktan eğitim öğrencileri ya tek başlarına ya da gruplar halinde
bulunabilirler. Grup halindeki öğrenciler için başka küçük gruplar da
olabilir. Grup üyesi öğrenciler eş zamanlı çalışır. Tek başlarına olan
öğrenciler ise farklı zamanlarda çalışabilir. Bu yöntemlerden her biri
öğrencilere ve öğretimi sunan kuruma farklı yararlar sunar. Uzaktan
eğitim kurumları telekonferans sistemlerini kullanır.
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Bir çok ülkede uzaktan eğitim uygulamalarında yaygın olarak kullanılan telekonferans sistemleri ses telekonferansı, ses ve grafik telekonferansı ve video telekonferansı olarak sınıflandırılabilmektedir.
Ses Telekonferansı: Audio telekonferans, coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerde bulunan iki ya da daha çok kişi ya da grubun telefonla
kurulan bağlantılar aracılığıyla aynı anda, canlı olarak ve karşılıklı, eş
deyişle iki yönlü ses iletimlerine olanak sağlayan bir sistemdir. Ses
telekonferans sistemleri kulanım açısından oldukça basit ve ucuzdur.
Sistemin temel ögeleri, karşılıklı bağlantıyı sağlayan bir telefon hattı ile
sesleri iletme ve dinlemede alıcıya bağımlılığı ortadan kaldıran özel bir
tür telefondur. Bu özel tür telefonun kullanımı sırasında kullanıcı, sesini
iletmek ya da karşı tarafın sesini duymak için alıcıyı değil, doğrudan
telefon aygıtını kullanır. Telefon aygıtına takılmış olan mikrofon sesleri
iletmeyi, hoparlör ise gelen sesleri duymayı sağlar. Böylece, tek bir
telefon ile karşı taraftan gelen sesleri birçok kişinin aynı anda duyabilmesi sağlanmış olur14.
Ses ve grafik
telekonferans
sistemi, audio
telekonferans
sistemine ses
iletiminin yanı sıra
şekil,grafik,
çizelge, formül,
resim, çizim ya da
kroki gibihareketsiz görüntülerin iletimini de
sağlayan bir
donanımın eklenmesiyle oluşur.

Video telekonferans uygulamaları
sırasında ses
iletimi telefon
bağlantıları
aracılığıyla kurulurken, hareketli
görüntü iletimini
sağlamak üzere
kablo, mikrodalga
ya da uydu gibi
birkaç farklı yayın
yönteminden biri
kullanılabilmektedir.
Video konferansı,
canlı toplantı
düzenlemede de
kullanılmaktadır.

Ses ve Grafik Telekonferansı: Ses ve grafik telekonferans sistemi, audio telekonferans sistemine ses iletiminin yanı sıra şekil,grafik,
çizelge, formül, resim, çizim ya da kroki gibi-hareketsiz görüntülerin
iletimini de sağlayan bir donanımın eklenmesiyle oluşur. Telefon hattı
üzerinden ses sinyallerinin yanı sıra hareketsiz resim ve grafiklerin de
iletilmesinde faks, yavaş-taramalı video, grafik tableti ya da bir bilgisayar ile bir projeksiyon biriminin birleşiminden oluşan sistemlerden
yararlanılabilmektedir. Ancak, ses ve grafik telekonferans oturumları
sırasında sesin iletildiği telefon hattı üzerinden görsel gereçlerin aktarımı belirli bir süre için ses iletiminin kesilmesini gerektirir. Bu sorunu
gidermek üzere, görsel gereçlerin iletimi için ikinci bir telefon hattı
sisteme eklenebilir. Bununla birlikte, görsel imgelerin iletilmesinde
kullanılan faks ve benzeri aygıtlar çoğunlukla bu imgelerin iki nokta
arasında aktarımına elverişlidir15.
Video Telekonferans: Bu sistemlerle iki yönlü ses iletimine ek
olarak tek yönlü hareketli görüntü iletimi yapılabilmektedir. Kimi sistemler iki yönlü görüntü iletimine de olanak vermektedir. Ülkemizde de
video telekonferans yönteminden özellikle haber bültenlerinde sıklıkla
yararlanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, üniversitelerde uzaktan eğitim
amaçlı video telekonferans kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Video telekonferans uygulamaları sırasında ses iletimi telefon bağlantıları aracılığıyla kurulurken, hareketli görüntü iletimini sağlamak üzere kablo,
mikrodalga ya da uydu gibi birkaç farklı yayın yönteminden biri kullanılabilmektedir. Bunlarda uydu aracılığıyla yapılan video telekonferans
en yaygın olanıdır16.
Video konferansı, canlı toplantı düzenlemede de kullanılmaktadır.
Bu teknolojinin kullanılmasında temel amaç, uzaktaki gruplara bilgi
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verilmesidir. Telekonferans uygulamalarının çoğunda organize öğrenme
beklenmez ve öğrenme hemen hemen hiç ölçülmez.
Çoğu video telekonferans dersinin modeli normal sınıftır. Öğretim,
sınıfın bir bölümünün başka yerde olması dışında yüz yüze eğitimdeki
gibidir. Bilgisayar konferansında öğrenciler, konferans sisteminin yazılımının bulunduğu merkezi bilgisayarla iletişim kurmak için modemli
bir bilgisayar kullanır. Öğretmen konuyla ilgili öğrenci girdisi oluşturan
bir başlık sunar. Diğer öğrenciler ise, arkadaşlarının girdileri konusunda
yorumda bulunur. Öğretmenler ya da öğrenciler, ilginç bir konuda gözlem yapmak üzere konferans düzenleyebilir. Öğrenciler, ders kitabını,
video kaseti, bir makaleyi ya da el planlarını kullanarak ödevlerini yapar. Öğretim öncesi organizasyon gereklidir. Öğrenciler, gereksinim
duymadan önce materyallere sahip olmalıdır. Sınıfta sunulan öğretim ile
bu tür öğretim arasındaki temel fark öğrencilerin yalnızca oturup öğretmeni ve öğrencileri izlememesi ve derse katılmalarıdır. Telekonferansların türlerine ve özelliklerine ilişkin daha ayrıntılı açıklama internet ve
öğretim ünitesinde yer almaktadır.
Hipermedya: BDÖK'ün daha yeni türü hipermedyadır.
Hipermedya, metin, grafik, gerçek hareketli görüntü, canlandırma ya da
ses biçimindeki farklı bilgi birimleri ile bu birimler arasında kullanıcının kolaylıkla hareket edebilmesine elverişli bağlantı olanaklarını içeren
bilgisayar yazılımlarıdır17. Hipermedya, kullanıcının kişisel ilgisine göre
verileri kullanmasını sağlar. BDÖ'nün önceden belirlenen yolunun tersine BDÖK bilgisayar programları aracılıyla verilere ulaşılmasını, verilerin incelemesini ve kullanılmasını kolaylaştırır.
Hipermedya kapsamlı bir terimdir. Kapsamında hipermetin terimi
de yer alır. Hipermetin de hipermedya ile neredeyse aynı özellikleri
taşıyan, ancak kullandığı bilgi türü bakımından farklı olan bir sistemdir.
Hipermetin, yalnızca yazı ve çizelge, şekil, hareketsiz resim, kroki gibi
yazısal bilgi birimleri ile bu birimler arasında kullanıcının istediği ilişkileri kurabilmesine elverişli bilgisayar yazılımlarıdır18. Hipermedya,
hipermetnin tüm yapabildiklerini ve metin dışındaki kavramları da içerir. Hipermedya ses ve müzik oluşturmak üzere doğrudan işitsel araçlarla da birleştirilebilir. Uzaktan eğitim kurumları yalnızca metin bağlantılarını kullansa bile buna hipermetin değil hipermedya adı verilir. Bunun
nedeni yazılımın diğer medya araçlarına eklenme kapasitesinin olmasıdır.
BDÖ ve hipermedya birbirine benzemez. Ancak bunlar birbirini
destekleyecek şekilde birlikte kullanılabilir. Hipermedya, kullanıcının
bilgilere hızla ulaşmasını sağlar. Kullanıcının bilgilere ulaştığı yol yapılandırılmamıştır. Hipermedya güdülenmiş bir öğrencinin çalışması için
mükemmeldir. BDÖ ise tümüyle farklıdır.
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BDÖ planlamacısı, öğrenciye bilginin nasıl sunulacağını dikkatli
bir şekilde planlar. Normalde öğrenci bilgiye ulaşmak için tümüyle
yapılandırılış ve kontrol altında tutulan bir yol izler ve yapı gereklidir.
Bu, planlanan öğretim hedeflerine ulaşılmasını garanti altına alır.
Hipermedya yazılımı, eğitimi mükemmel bir şekilde tamamlar. Kütüphaneye benzer özellikleri nedeniyle hipermedya, BDÖ dersinden ulaşılabilecek bir kaynak işlevi görür. Eğitim bittikten sonra hipermedya bir
iş desteği olmayı sürdürür. Bu iki teknolojiyi birbirinden ayırmada izlenebilecek yollardan biri, hipermedya kullanıcısı ve BDÖ öğrencisi terimlerini kullanmaktır.
Uzman sistemler
bilgisayara dayalıdır ve öğretmez.
Uzman sistemler,
uzmanların
bilgilerini içeren
bilgisayar yazılımlarıdır.

Uzman Sistemler: BDÖK'ün bir başka şeklide uzman sistemlerdir. Uzman sistemler bilgisayara dayalıdır ve öğretmez. Bunlar yalnızca
elektronik iş destekleridir.
Uzman sistemler, uzmanların bilgilerini içeren bilgisayar yazılımlarıdır. Bunlar, öğrenme konusunda önemli etkileri bulunan bir tür yapay zekâdır. İş destekleri, çalışanın işiyle ilgili bir etkinlikte bulunmasına yardımcı olur. Bir iş desteği kullanılırsa bunun nedeni görevin hatırlanmasının zor olması ya da çalışanın eğitilmesinin karmaşık olmasıdır.
Tüm iş destekleri eğitim miktarını azaltır, hatta eğitimin yerine geçer.
Çünkü çalışanın uzmanlaşması için eğitilmesinde gerekli süre pratik,
gerekli ya da istendik değildir. Uzman sisteminin elektronik bir iş desteği olarak düşünülmesi yeterlidir. Bu özel bir şekilde programlanan
yapay zekâ uygulamasıdır, ancak ürettiği sonuçlar açısından iş desteğine
benzemektedir.
Uzman sistemler, yalnızca elektronik iş destekleri değildir. Bu yazılım, finans, üretim, hizmet ve diğer sektörlerde çalışan çoğu şirkete
büyük yararlar sunmaktadır. Uzman sistemler ile sorun çözmede uzmanlarca kullanılan mantıksal düşünce yapılarını elde ederek programlar yaratılabilir. Sistem, kullanıcıya sorunun en iyi çözümünü gösterir.
Ayrıca bu çözümün neden en iyi çözüm olduğunu da anlatır.
Uygulamada uzman sistem, tek bir kullanıcının kullandığı yazılımın bir bölümü olabilir. Kullanıcı, BDÖ ve hipermedya modülleri içeren pakete ulaşabilir.
Uzman sistemler bir başka bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının
içinde çalışabilir. Dolayısıyla bir BDÖ sisteminin içinde uzman sistem
olabilir.
Etkileşimli CD’ler: Benzetimlerin giderek çok kullanılması, lazer
disk ve bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkışını hızlandırmıştır. 4.72
inç yarıçaplı tek bir CD, yaklaşık 300.000 sayfalık metni, 10.000 fotoğrafı ve çizimi, görüntüyü ya da bir saatlik sesli hareketli görüntüyü
saklayabilmektedir. Mikro işlemciler ve daha da etkili CD sürücüleri
istenen bölümleri hızla bulabilmekte, metinleri, görüntüleri, sesleri
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animasyonları, görsel-işitsel araçları entegre ederek bir araya getirebilmektedir.
Öğretim amaçlı CD’ler üç değişik kümede toplanırlar. Bunlar;
 yazı yazma, matematiksel sorun çözme, okuma, çizme ve tasarım becerisi geliştirenler,
 sosyal bilimler, fen bilimleri, güzel sanatlar ve edebiyat daha
değişik alanlarda bilgi açıklayıcılar,
 sözlük, ansiklopedi, makaleler, bildiriler gibi konulardaki referans çalışmalarıdır19.
Etkileşimli CD’ler, müzik, grafik, yazı, canlandırma ve gerçek hareketli görüntülerden oluşan ve temelde eğlence amaçlı olarak geliştirilmiş programları içeren disklerdir. Bu diskler de, aynı CD-ROM’lar
gibi, 12 cm çapında ve dayanıklı plastik malzemeden üretilmişlerdir.
Ancak, CD-ROM’ların tersine, etkileşimli CD’lerin kullanılabilmesi
için temelde bir bilgisayar değil, yalnızca etkileşimli CD’leri işletmek
üzere geliştirilmiş özel bir aygıt gereklidir. Bu aygıt, doğrudan televizyona ya da bir monitöre bağlanabilmekte; kullanıcı kişi, üzerinde denetim çubuğu ve düğmeler bulunan özel bir uzaktan kumandayı kullanarak
etkileşimli CD’deki yazılım programıyla etkileşime girebilmektedir20.
Etkileşimli Video: Etkileşimli video, görüntü ve sesi içeren, video
diskler ile bilgisayar tarafından üretilen, metin ve grafiğin en iyi denetimle aynı anda kullanılabilmesini sağlayan bilgisayarlı bir video sistemidir. Etkileşimli video, televizyon ve bilgisayar destekli eğitimin özelliklerini kullanarak çoklu ortam yaratan bir sistemdir. Bu öğrencilere,
bir takım görüntüler bilgisayarın kontrolüyle sunulmaktadır. Öğrenciler
yalnızca görüntüleri izlemek ve sesleri dinlemekle kalmayıp etken yanıtlar da verebilmektedir. Öğrenci bu katılımıyla sunulan bilgi, araç ve
gerecin sunuluş şeklini ve yönünü etkileyebilmektedir. Görüntüler hızlı
ya da yavaş ya da bir slayt gösterisinde olduğu gibi kareler şeklinde
gösterilebilmektedir21.
Sanal Gerçeklik: Sanal gerçeklik; bilgisayarca oluşturulan dünya
görüntüsüne kullanıcının katılması ve bu dünyayla kullanıcının gezinin
kaptanı olmasına izin verilmesine olanak sağlayan bilgisayarca üretilen
bir ortamdır. Bilgisayarın yarattığı sanal gerçeklik ortamlarında gezilebilir ve etkileşime girilebilir. Bu kombine hareket, insanın "televarlık"
denilen psikolojik duruma geçmesini sağlar. Sanal gerçeklikte insanın
ilgisi duyusal benzetimlere odaklaşmaktadır ve insan dışarıdan şeylere
ilgi göstermemektedir. İnsan kendini hiç görmediği bir rüyadaymış gibi
hissedebilir.
Sanal gerçeklik teknolojisi, geniş uygulama alanları bulmuştur.
Mimarlar yıllardır bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknikleri kullanmaktadırlar. Planlanan yapılara girilebilmektedir. Bu etkilere dayalı
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olarak değişiklikler yapılmaktadır. İtfaiyeciler de bu uygulamalarla
çalışmaktadır. Kısıtlı hareketi olan kişiler, kütüphaneleri, müzeleri, hava
alanlarını ve kentin caddelerini ve sokaklarını gezebilmektedirler. Geleneksel uzaktan eğitim araç-gereçleriyle öğrenmede zorlanan öğrenciler
için de sanal gerçeklik önemli olanaklar sunmaktadır.
Örneğin; ilgi ya da odaklanama eksikliği olan öğrenciler sanal gerçeklikten
yaralanabilmektedirler.

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynaklarıyla İlgili Ergonomi

Ergonomi, insan
ile işin birbirine en
uygun biçimde
uydurulması
amacı ile insan
biyolojisi bilimlerinin teknik bilimlerle birlikte kullanılmasıdır

Bilgisayarlı öğrenme kaynakları öğretimin niteliğini artırabilmektedir. Ancak, bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla ilgili öğrenme sürecini
etkileyen etmenler de vardır. Bu etmenlerden başlıcaları; güdülenmişlik
düzeyi, bilginin niteliği, etkileşim, bireysel farklılık, yazılım türü, uzaktan eğitim uygulayıcılarının bilgisayarlı öğrenme kaynaklarını algılama
biçimi, ders programının BDÖ yazılımıyla ilişkisi ve ergonomidir. Öğrenme sürecini etkileyen bu etmenlerin tümünün önemli olduğu söylenebilir. Ancak, insan sağlığıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle ergonomi bilgisayarlı öğrenmede diğer etmenlere göre daha önemli hale
gelmektedir22. Ergonomi, insan ile işin birbirine en uygun biçimde uydurulması amacı ile insan biyolojisi bilimlerinin teknik bilimlerle birlikte kullanılmasıdır23. Eğitim ergonomisi ise eğitim kurumlarında eğitim
sürecine katılanların çalışma koşullarını iyileştirmek suretiyle bireylerin
dengeli gelişmesine ve eğitimin niteliksel yönden iyileştirilmesine katkıda bulunma anlamına gelmektedir24. Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla ilişkili ergonomide başlıca iki önemli öğe vardır. Bunlardan biri
kullanıcının bulunduğu fiziksel ortam, diğeri de yazılımın kullanıcı ara
yüzüdür.
Fiziksel ortam: Eğitim görenlerin kendilerine ergonomik bir ortam sağlaması gerekir. Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla ilgili ergonomi de çoğu zaman, bilgisayarda çalışmanın yaratacağı zararlı etkiler
olarak ele alınmaktadır. Bilgisayarda çalışmanın zararlı etkilerini belirlemeye yönelik araştırmalar yoğun bir biçimde sürdürülmektedir. Son
zamanlarda bilgisayarla ilgili manyetik alanlar kaygıya neden olmaktadır. Bazı araştırmalar, manyetik alanların insanlara zararları olduğunu
göstermiştir. Üreticiler, yaptıkları ürünlerle oluşan manyetik alanları
azaltmaya başlamışlardır. Çoğu yeni monitör tasarımına özel örtüler
eklenmektedir25.
Bazı çalışanlar, bilgisayarda çalışırken uygun olmayan duruş biçimi nedeniyle şikayette bulunmaktadır. Bu sorun ortadan kaldırılabilmektedir. Bilgisayarda çalışarak öğrenmenin strese neden olduğundan
da söz edilmektedir. Stresin bilgisayarda çalışmaktan mı, yoksa fazla
çalışmaktan mı kaynaklandığı yeterince bilinmemektedir. Nedeni ne
olursa olsun stres, en yaygın ofis sorunudur. Ofisteki stres sorununun
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çözümü biraz daha zordur. Stresi azaltmak için insanın yerinden kalkıp
dolaşması gerekmektedir.
İnsan rahatlığıyla ilgili bir araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak
bilgisayarla çalışılırken şu özellikleri dikkate almak gerektiği önerilmektedir26- 27:
 Ekrandan göz uzaklığı 46-71 santimetre.
 Klavyenin yerden yüksekliği 70 santimetre.
 Koltuğun yüksekliği 41 santimetre.
 Ekran merkezinin yerden yüksekliği 99 santimetre.
 Parlamayı azaltmak için ekran eğimi 15 derecedir.
Bu özellikler az da olsa insanların boyuna göre değişebilmektedir.
Yapılan birçok çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak bilgisayar için
sunulan öneriler de vardır. Bu önerilerden başlıcaları şunlardır:
 Oturulan yer yüksek olmamalıdır. Çünkü, ayakların yüksekte
kalarak sallanması kan akışını azaltmaktadır. Kan akışının
azalması da, diz ve bileklerin ağrımasına yol açmaktadır. Oturulan yer; ayarlanabilir, geriye yaslanılabilir, yanlara kol konulabilir olmalıdır.
 Ekranda parlama olmamalıdır. Güneşten ya da aşırı ışıklı aydınlatmadan gelecek doğrudan ışıktan kaçınılmalıdır.
 Yazılı materyal ekrana yakın olmalıdır. Kağıda uzaktan ya da
yandan bakılması göz bozukluğu oluşturabilir. Piyasadaki kağıt
tutuculardan yararlanılmalıdır. Kağıt tutucuların konabileceği
en iyi yer ekranın yakınıdır.
 Klavye ve fare, kolların yatay olmasını sağlamalıdır. Parmakları ya da bileği aşırı geniş açılarda çalışmaya zorlayan bir klavye
sinirlerin gerilmesine, hatta kasılmasına neden olur. Ayarlanabilir setler kullanılmalıdır.
 Ekran eğimli ve dönebilir olmalıdır. Ekran göz düzeyinde ya
da aşağısında olmalı ve görüş hattının 20 dereceden fazla üstünde olmamalıdır. Baş yukarı uzandıkça boyun ve sırttaki gerginlik artar. Ekranda radyasyon camı olmalı ya da ekran düşük
radyasyonlu yapılmış olmalıdır.
Bilgisayarlı öğrenme ortamı oluştururken dikkate alınması gereken
başka öneriler de vardır. Söz konusu öneriler de şunlardır:
 İyi akustik sağlayabilmek için yerler halı ile kaplanmalıdır.
 Parlamayı azaltmak için ışıklandırma dolaylı olmalıdır.
 Tavan akustik olmalıdır.
 Ses kulaklıkla iletilmelidir.
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 Donanım için değil, insan rahatlığı için havalandırma olmalıdır.
 Donanımı voltaj düşmesinden oluşacak etkilerden korumak
için elektrik gücü sabit olmalıdır28- 29.
Bilgisayarlı öğrenmede kullanılan yazılımların öğrenci dostu olmasının da büyük önemi vardır. Öğrenci dostu olarak tasarlanmış iyi bir
yazılım öğrenciyle uyum sağlar. Öğrencinin yazılıma uyumu da öğrenmeyi kolaylaştırır.
“Öğrencinin yazılıma uyumu öğrenmeyi kolaylaştırır” ifadesini örneklerle açıklayınız.
Kullanıcı Ara Yüzü: Kullanıcı ara yüzü öğretim yazılımlarında,
kullanıcı ile bilgi alışverişini sağlayan kısımdır. Kullanıcı ara yüzü;
elverişlilik ve iletişim kolaylığı özellikleri ile önem taşır30- 31.
Elverişlilik: Bir kullanıcı ara yüzünün elverişli olması şu özellikleri vurgulamaktadır:
 Kullanıcı, kullanım belgesine gereksinim duymadan bilgisayardan yararlanabilmelidir. Yardım almak zorunda kalmamalıdır.
 Kullanıcı, yazılımı kullanırken birçok bilgiyi aynı anda karşısında görebilmelidir. Kullanıcı, birçok bilgiyi belleğinde tutmak zorunda kalmadan programı kullanabilmelidir.
 Kullanıcı, yazılımı ve sistem araçlarını kullanırken ya da programda dolaşırken pencere ve mönü seçimlerini kolaylıkla yapabilmelidir.
Elverişlilik ile ilgili kalite ölçütleri aşağıda verilmiştir:
1. Ara yüzde kullanılan dil kullanıcının rahatça anlayabileceği ve
işini güvenli bir şekilde yapabileceği bir dil olmalıdır.
2. Ara yüz uygulama alanına uygun olarak; kullanıcının uygulamayı nasıl algılayacağını yönlendirmeli bütün bilgi, uygulama
alanına uygun olarak, doğal ve mantıksal bir sıralamada bulunmalıdır.
3. Girdiler en çabuk ve hatasız bir şekilde uygulama yapabilmeli,
uygulamaya uygun olarak değişik çevre birimlerinden veri girişini desteklemelidir.
4. Ara yüz uygulama gereksiz bilgi içermemeli, karmaşık olmayıp, mümkün olduğu ölçüde tekdüze olmalıdır. Ara yüzün değişik bölümlerinde işlemlerin başlatılmasında çelişik durum
olmamalıdır. Başka bir deyişle, ara yüzün değişik yerlerinde
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aynı işlem, benzer şekilde başlatılmalı veya aynı tür sonuçlar
benzer şekilde verilmelidir.
5. Kullanıcı, program komutlarını hatırlamak zorunda kalmamalıdır. Program kullanıcıya yardımcı olmalıdır. Kullanıcı, bölümler arası geçişlerde bir önceki bölüm(ler)deki bilgiyi hatırlamak
zorunda bırakılmamalıdır.
6. Etkinlikler doğrudan başlatılabilmelidir. Dolaşmada gereksiz
basamaklar olmamalıdır. Yazılımın içinde dolaşma en az hareketle yapılabilmelidir. Sistemin bütün durumlarında, kullanıcı o
andaki etkinliğini tamamlayıp, sistemden kolaylıkla çıkabilmelidir.
7. Ara yüz, önceden bir eğitime gereksinim duyurmamalı ve az
bir öğretim gerektirmelidir. Gerekli olan bilgileri ara yüz kullanılırken vermelidir. Ara yüz, kullanıcıya gerektiği yerde öğretimi sağlamalıdır.
İletişimsellik: Kullanıcı ara yüzünün iletişimsel olması da kullanıcı açısından çok önemlidir. Kullanıcı ara yüzünün iletişimsel olabilmesi
görsel olmasıyla yakından ilgilidir. Bununla birlikte; bilgilendirici,
yönlendirici, algılayıcı, açıklayıcı olmalı ve iletişim kolaylığı sağlamalıdır.
Ara yüz, kullanıcının sistemle ilgili ya da ilgili olabilecek bir çok
türdeki bilgiye erişebilmesini sağlayabilmelidir. Bu bilgilerden bazıları
şunlardır:
 Sistemin kullanıcıdan aldığı ya da sistemde bulunan diğer bilgilerden çıkardığı ya da çıkarabilmesi gerekli olan bilgi.
 Sistemin dayandırıldığı yöntembilim hakkında bilgi.
 ygulama alanı hakkında bilgi.
 Yazılım sistemi ve bileşenleri ile ilgili bilgi. Örneğin, odaklama yapıldığında ikonlarla ilgili ek bilgi.
Bir ara yüz, kullanıcı hareketlerini izleyerek, kullanıcının deneyimsiz olması durumlarında, kullanıcının yanlış hareketlerini algılayabilmeli, kullanıcıyı yönlendirebilmelidir. Ayrıca ara yüz, çeşitli bilgiler
sağlayarak kullanıcıya problem çözümünde seçenekler, örnekler, gerektiğinde değerlerin değiştirilmesi ve sağlanabilmesinde kılavuzluk edebilmelidir.
Bir ara yüz çeşitli açıklamalar yapabilmelidir. Arayüz ile sistem tarafından alınan kararlar açıklanabilmeli ve yazılım sistemi tarafından
yapılan önerilerin sonuçları açıklanabilmelidir. Ayrıca ara yüz herhangi
bir uygulama tarafından gerek duyulan çıkış kiplerini sağlayabilmelidir.

Ara yüz, kullanıcın
eğitim düzeyini,
kültürel yapısını
göz önüne almalıdır.
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Sesli uyarılar ve görüntülü yardımlar, farklı çıkış kiplerine örnek olarak
verilebilir.
Ara yüz, kullanıcın eğitim düzeyini, kültürel yapısını göz önüne
almalıdır. Biçim, büyüklük, yer, renk, görüntülenen nesnelerin hareketleri, sesli işaretler, iletiler ve onların diğer nesneler ile ilişkileri estetik
ve kültürel normlara uygun olmalıdır.

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynaklarının Yararları ve
Sınırlılıkları
Bilgisayarlı öğrenme kaynakları öğrencilere ve uygulayıcılara genel olarak bazı önemli yararlar sağlamaktadır. Bilgisayarlı öğrenme
kaynaklarının sağladığı başlıca yararlar şunlardır:
 Öğrencinin bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla etkileşime girmesi geleneksel yöntemlere göre daha az zamanda öğrenmesini
sağlar.
 Etkileşimle çoklu ortam sunumlarının uyarıcı etkisinin olması
öğrenmeyi kolaylaştırır.
 Öğretim uygun olan yer ve zamanda sunulur.
 Planlama esnek olabilir.
 Öğrenciler daha önceden kazandıkları davranışlar için zaman
kaybetmez.
 Tüm ön şartlar anlaşılıncaya dek öğrenciler daha ileri bilgilere
geçmek zorunda değildir.
 Öğretmenlerin ders ortamından çıkmalarını sağlar. Öğretmenler böylece öğrencilere bireysel olarak yardım edebilmek için
daha fazla zaman bulur. Ayrıca dersi güncelleştirmek ve bunu
uzaktan eğitim kurumunun koşullarına uygun hale getirmek
için de daha fazla zamanları olur.
 Otomatik hale gelen kayıt tutma sayesinde öğrenci gelişimi daha kolay ölçülür. Dersler düzenli ve mantıklı bir şekilde sunulur. Ellerinde yeterli kayıt bulunan uzaktan eğitim uygulayıcıları öğrencinin bulunduğu durumu kolayca anlayabilir.
 Çalışan öğrencilerin işten ayrılma süresi azalır ve üretkenlik
kaybı da azalmış olur.
 Öğrencilerin performansı daha yeterli hale gelir.
 Bir süre sonra uzaktan eğitim uygulamasının maliyeti, elde edilen tasarruflardan az hale gelir.
Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının bazı sınırlılıkları da vardır. Bu
sınırlılıkları da şunlardır:

Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının genel olarak
bu yararları ve
sınırlılıklarının
dışında her bir
öğrenme kayna-

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

 Derse dayalı öğretimi planlama ve geliştirmeyle karşılaştırıldığında bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla öğrenmenin başlangıç maliyeti yüksektir.
 Öğrencilerin kullanmaları gereken donanımın fiyatı öğrencilere
yüksek gelebilir.
Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının genel olarak bu yararları ve sınırlılıklarının dışında her bir öğrenme kaynağının da yararları ve sınırlılıkları vardır. Bunlar BDÖ’nün, BYÖ’nün ve BDÖK’ün yararları ve
sınırlılıklarıdır.

BDÖ’nün Yararları ve Sınırlılıkları
BDÖ’nün başlıca yararları şunlardır:
 İnsan performansını geliştirmesi mümkündür.
 Öğrencilerin önceden ulaşamadığı insan ve fiziksel kaynakların
kapsama alınabilir.
 Kaynakların sofistike olarak ulaşılması, işlenmesi, izlenmesi ve
saklanması mümkündür.
 Kullanılan bölüme dayalı olarak maliyet makul olabilir.
BDÖ’nün başlıca sınırlılıkları da şunlardır:
 Öğretim başarısı, öğretim materyallerinin kalitesine bağlıdır.
 Masrafa yol açabilir.

BYÖ'nün Yararları ve Sınırlılıkları
BYÖ’nün başlıca yararları şunlardır:
 Normalde en az maliyetli bilgisayar desteğidir.
 Sistemde arıza olduğunda öğrencilerin çalışma araç-gereçleri
etkilenmez.
 Öğretim sonuçları otomatik olarak saklanır ve sofistike olarak
işlenir.
 Test sonuçları otomatik olarak toplanır.
 Öğretim başarısının ayrıntılı olarak çözümlenmesi olanaklıdır.
BYÖ’nün başlıca sınırlılıkları ise şunlardır:
 Doğrudan öğretmez.
 Öğretim başarısı öğretim materyallerinin niteliğine bağlıdır.

BDÖK'ün Yararları ve Sınırlılıkları
BDÖK’ün genel olarak yararları şunlardır:
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 İnsan performansını geliştirmek mümkündür.
 BDÖK bölümlerinden biri arızalandığında öğrenci araçgereçleri bundan etkilenmez.
 Öğrencilerin erişemediği insan ve fiziksel kaynakları kapsama
alınabilir.
 Kaynakların erişilmesi, işlenmesi, görülmesi ve saklanması
olanaklıdır.
 Kullanılan türe bağlı olarak maliyet makul olabilir.
BDÖK’ün genel olarak sınırlılıkları da şunlardır:
 Doğrudan öğretmez
 Öğretimin başarısı öğretim araç-gereçlerin niteliğine bağlıdır
 Kullanılmakta olan teknolojiye bağlanmazsa fazladan maliyet
yaratır.
BDÖK’ün genel olarak yararları ve sınırlılıklarından farklı olarak,
BDÖK kapsamında yer alan veri tabanlarının, konferans sistemlerinin,
hipermedyanın ve uzman sistemlerin de yararları ve sınırlılıkları vardır.
Veri Tabanlarının Yararları ve Sınırlılıkları: Veri tabanlarının
başlıca yararları ve sınırlılıkları şunlardır:

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

Yararları
 Kaynaklara gelişmiş bir şekilde erişilmesi ve erişilen kaynakların işlenmesi, izlenmesi ve saklanması olanaklıdır.
 Geniş bir içerik sunar.
 Uzaktaki veri tabanlarına ulaşılması verilerin gerektiği gibi kullanılmasına olanak verir.
Sınırlılıkları
 Doğrudan öğretmez.
 Belli öğrenme hedefleriyle kimi zaman doğrudan ilişkili değildir.
 Öğrencinin verilere ulaşması güdülenmesine ve veri tabanlarını
kullanma yeteneğine bağlıdır.
 Var olan teknolojiyle ilişkilendirilmezse fazladan maliyet yaratır.
Konferans Sistemlerinin Yararları ve Sınırlılıkları: Konferans
sistemlerinin başlıca yararları ve sınırlılıkları şunlardır:
Yararları
 Kişi yaşadığı yerde öğrenebilir.
 Normal grup öğretiminde açıklanamayacak konuların çalışılması olanaklıdır.
 Uzakta bulunan uzman öğretmenlere ulaşılması olanaklıdır.
 Bilgisayar konferansında öğrenciler, kendi seçtikleri zamanlarda sisteme ulaşabilirler.
Sınırlılıkları
 Kişisel (ilk elden) ilişki yoktur.
 Diğer öğrencilerden destek alınamaz.
 Merkezden destek almak pek mümkün değildir.
 Gerekli olan donanımı öğrenci tanımayabilir.
 Gerekli teknolojiyle ilişkilendirilmeden kullanılırsa yeni masraflara yol açabilir.
Hipermedyanın Yararları ve Sınırlılıkları: Hipermedyanın başlıca yararları ve sınırlılıkları şunlardır:

239

240

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Yararları
 İş performansını doğrudan destekleyebilir.
 Kolaylıkla çeşitli medya araçlarına ve diğer kaynaklara ulaşılır.
 Öğrencinin istediği bilgilere ulaşması olasıdır.
 Veri tabanlarına, durağan ya da hareketli video bilgilerine
erişmek olasıdır.
 Çoğu bilgisayar diline göre programlanması daha kolaydır.
Sınırlılıkları
 Doğrudan öğretmez.
 Belli öğrenme hedefleriyle doğrudan ilgili değildir.
 Yararlı demetler yaratılması programlama gerektirir.
 Öğrencinin bilgilere kontrolsüz olarak ulaşması, öğrencinin ilgisine ve güdülenmişliğine bağlıdır.
Uzman Sistemlerin Yararları ve Sınırlılıkları: Uzman sistemlerin başlıca yararları ve sınırlılıkları da şunlardır:
Yararları
 Uzun süreli ve kapsamlı eğitim olmadan iş performansını desteklemek olanaklıdır.
 Gerekli olduğunda veri tabanına ya da önemli kaynaklara
ulaşmak olanaklıdır.
 Yüz yüze eğitime oranla uzaktan eğitim kurumuna daha az maliyet getirir.
 Çoğu bilgisayar dillerine oranla programlanması çok daha kolaydır.
Sınırlılıkları
 Doğrudan öğretmez.
 Belli öğrenme hedefleriyle doğrudan ilgili değildir.
 Kullanıcının bilgilere ulaşması kullanıcının güdülenmesine
bağlıdır.

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

Özet
Günümüzdeki yapısına benzeyen ilk bilgisayar tasarımını 1830 yılında Charles Babbage tarafından yapılmıştır. Fark motoru olarak
adlandırılabilecek bu bilgisayar matematiksel ilişkileri hesaplayıp,
tablolar halinde yazdırmak amacıyla tasarlanmıştır.
1947 yılında transistorun bulunuşu ve 1952 yılında tecimsel amaçla kullanılması bilgisayarda hızlı gelişmeyi başlatmıştır. Seri olarak
üretilen ve tecimsel amaçla pazarlanan ilk bilgisayar UNIAC 1’dir.
1955 yılında bilgisayar teknolojisinde üç önemli gelişme olmuştur.
Bu gelişmeler; radyo lambası yerine transistorun kullanılması, çekirdek
belleğin üretilmesi ve ileri düzeyde programlama dillerinin geliştirilmesidir.
1958 yılında bütünleşik devrelerin bulunması; bilgisayarların küçültülmesi ve kapasitelerinin artırılmasının başlangıç yılı olmuştur.
1970’li yıllar kişisel bilgisayarların çok hızlı geliştiği bir dönem
olmuştur. Gerek kapasiteleri, gerekse hızları çok artmış, daha önce
büyük bilgisayarlarda yapılanlar bunlarla yapılabilir duruma gelmiştir.
1994 yılında ise Pentiumlar piyasaya sürülmüştür. Günümüzde
bilgisayar alanındaki gelişmeler devam etmektedir.
Bilgisayar, bireylerle hızla etkileşime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki
çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanmayı sağlayabilmektedir. Bilgisayar bu özellikleriyle öğretimde potansiyelini de
ortaya koymaktadır. Çeşitli öğretim etkinliklerinde bilgisayarın kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır.
Bilgisayarların eğitimindeki rolü giderek artmaktadır. Öğretim etkinliklerinde öğrenci odaklı yaklaşımı benimseyerek bilgisayarı kullanan kurumlarda bilgisayara dayalı öğrenme ya da bilgisayarlı öğrenmeden sıkça söz edilmektedir. Bilgisayarlı öğrenme terimi kavrayıcı
diğer bir deyişle şemsiye niteliği taşıyan bir terimdir. Bilgisayar destekli
öğretim, bilgisayarla yönetilen öğretim ve bilgisayarla desteklenen
öğrenme kaynakları terimleri bilgisayarlı öğrenme terimi kapsamında
yer almaktadır.
Bilgisayarlı öğrenme kaynakları öğrenmeyi daha kolay, uygun ya
da eğlenceli bir hale getirir. Uzaktan eğitimdeki bilgisayarlı öğrenme
kaynaklarını başlıca üç grupta toplayabiliriz. Bunlar; bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarla yönetilen öğretim ve bilgisayarla desteklenen
öğrenme kaynaklarıdır.
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Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), ders içeriğini sunmak için bir
bilgisayarın öğrenciyle doğrudan etkileşime girmesi için kullanılmasıdır. BDÖ, uygun öğrenme ortamlarına uygulanır bir öğretim aracıdır.
BDÖ’nün uygulanmasında kullanılan altı değişik yazılım türü vardır.
Bunlar; birebir öğretim, alıştırma ve tekrar, öğretimsel oyun, model
oluşturma, benzetim ve problem çözme yazılımlarıdır.
BDÖ’ye yönelik ders yazılımlarının hazırlanması ders kitaplarının,
radyo ve televizyon derslerinde olduğu gibi bir ekip çalışmasını gerektirir. Ders yazılımlarının hazırlanmasında genelde en az altı grupta toplanılabilecek görevliler yer alır. Bunlar; çözümlemeci, planlamacı,
içerik uzmanı, ders geliştirici, medya uzmanı ve programcıdır.
Ders yazılımını hazırlanması daha çok televizyon derslerini hazırlanmasına benzemektedir. Ders yazılımlarının hazırlanmasında görevli
ekip yazı dili kullanımına ilişkin zorunluluğu azalmak için programcısız
sistemlere de yönelebilir. Bu sistemlere yazar sistemleri denilmektedir.
Ders yazılımı geliştirme konusunda çok sayıda yazar sistemi bulunmaktadır. Bu tür sistemlerin yaygın kullanımı, ders geliştirme maliyetini önemli oranda azaltmıştır. Ayrıca, yazar sistemleri daha nitelikli
ders yazılımına giden yolda destek olur.
Bilgisayarla yönetilen öğretime kısaca BYÖ diyebiliriz. BYÖ öğretimin bilgisayarla yönetilmesidir. BDÖ her zaman doğrudan öğrenmeyi
içerirken, BYÖ doğrudan öğrenmeyi içermez. Bu durum hiç kuşkusuz
BYÖ'nün değerinin az olduğunu göstermez. Maliyet olarak BYÖ,
BDÖ’ye göre de daha ekonomiktir.
BYÖ, her öğrencinin etkileşim yeteneğine uygun bir yöntem sunar.
BYÖ, her öğrencinin gelişimini, öğrenme kaynağının etkisini değerlendirerek uzaktan eğitim uygulayıcılarının yaptığı çalışmayı azaltır.
BYÖ dersleri öğrenciyi öğrenme deneyimlerine yönlendirir. Bunlar bilgisayar sisteminde ya da diğer bir medya aracında ya da her
ikisinde de bulunabilir. Sistem otomatik olarak öğrencinin gelişmesini
kaydeder. Eğitim uygulayıcıları bu kayıtları hem öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmada hem de yönetsel amaçlarla kullanır. BYÖ, öğrencinin kendi hızına göre ilerlemesine olanak verir. BYÖ, öğretim sürecinin
yönetimini ve kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca BYÖ, öğrenciye ve kullanıcıya bilgilerin edinilmesi konusunda dönüt sunar. BYÖ sisteminin
başlıca üç işlevi vardır. Bunlar; ölçme talimat geliştirme ve kayıt tutmadır.

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

Küçük bilgisayarlarda uygulanabilen BYÖ gelişmeye devam etmektedir. Kısa süre sonra BYÖ en iyi merkezi araçların gücüne ulaşacaktır. Bunu geciktiren iki sorun vardır. Bu sorunlardan ilki daha küçük
sistemlerin kapasitesidir. Diğer sorun ise, gelişmiş bir öğrenme yönetimi sistemi geliştirmede gerekli çabanın fazla olmasıdır.
BDÖK olarak kısaltılabilecek bilgisayarla desteklenen öğrenme
kaynakları, öğrenmede kullanılan bilgilere ulaşılmasını sağlar. BDÖK
verilerin incelemesini, işlenmesini ve amaçlar doğrultusunda kullanılmasını kolaylaştırır. BDÖK, bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının bölümü
olarak görülür. BDÖK ile BYÖ'nün sunduğu öğrenme kaynakları arasında karışıklık yaşanabilir. BDÖK, BDÖ'nün tümüyle farklı bir bölümüdür. BYÖ'nün sunduğu bir öğrenme kaynağı kendisiyle ilgili öğrenme hedefini öğretmek için önceden belirlenen bir öğretim türüdür.
BYÖ'nün sunduğu öğrenme kaynağı, BDÖ dersi, video kaset, ders kitabı, ses kaseti, ders ya da başka bir öğrenme kaynağı olabilir. BDÖK
kütüphane gibi öğrenciye yardımcı olur ancak doğrudan öğretmez.
BDÖK dört gupta toplanabilir. Bunlar; veri tabanları, bilgisayarlı
iletişim, hipermedya ve uzman sistemlerdir.
Bilgisayarlı öğrenme kaynakları öğretimin niteliğini artırabilmektedir. Ancak, bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla ilgili öğrenme sürecini
etkileyen etmenler de vardır. Bu etmenlerden başlıcaları; güdülenmişlik
düzeyi, bilginin niteliği, etkileşim, bireysel farklılık, yazılım türü, uzaktan eğitim uygulayıcılarının bilgisayarlı öğrenme kaynaklarını algılama
biçimi, ders programının BDÖ yazılımıyla ilişkisi ve ergonomidir. Öğrenme sürecini etkileyen bu etmenlerin tümünün önemli olduğu söylenebilir. Ancak, insan sağılıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle ergonomi
bilgisayarlı öğrenmede diğer etmenlere göre daha önemli hale gelmektedir. Ergonomi, insan ile işin birbirine en uygun biçimde uydurulması
amacı ile insan biyolojisi bilimlerinin teknik bilimlerle birlikte kullanılmasıdır. Eğitim Ergonomisi ise eğitim kurumlarında eğitim sürecine
katılanların çalışma koşullarını iyileştirmek suretiyle bireylerin dengeli
gelişmesine ve eğitimin niteliksel yönden iyileştirilmesine katkıda bulunma anlamına gelmektedir. Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarıyla ilişkili
ergonomide başlıca iki önemli öge vardır. Bunlardan biri kullanıcının
bulunduğu fiziksel ortam, diğeri de yazılımın kullanıcı ara yüzüdür.
Bilgisayarlı öğrenme kaynakları öğrencilere ve eğitim uygulayıcılarına bazı önemli yararlar sağlamaktadır. Bilgisayarlı öğrenme kaynaklarının bazı sınırlılıkları da vardır.
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Değerlendirme Soruları
1.

Günümüzdeki yapısına benzeyen ilk bilgisayar tasarımını kim
yapmıştır?
A) Charles F. Jenkins
B) Logie Baird
C) Lumier Kardeşler
D) Andrew May
E) Charles Babbage

2.

Aşağıdakilerden hangisi seri olarak üretilen ve tecimsel amaçla pazarlanan ilk bilgisayardır?
A) IBM
B) APPLE
C) UNIAC1
D) COMMODORE
E) ZİLOG Z80

3.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin uygulamasında kullanılan yazılım türü değildir?
A) Birebir Öğretim
B) Alıştırma ve Tekrar
C) Model Oluşturma
D) Benzetim
E) Karşılaştırma

4.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek yaşamdaki olayların kontrollü
bir şekilde temsil edilmesine dayanan yazılım türüdür?
A) Alıştırma ve tekrar
B) Benzetim
C) Öğretmsel oyun
D) Problem çözme
E) Birebir öğretim

Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları

5.

Aşağıdakilerden hangisi ders yazılım ekibinde yer almaz?
A) Senaryo Yazarı
B) Çözümlemeci
C) Ders Geliştirici
D) Medya Uzmanı
E) Programcı

6.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgisayarla çalışırken dikkate
alınması gereken ölçülerden biri yanlış verilmiştir?
A) Ekrandan göz uzaklığı 46-71 cm
B) Klavyenin yerden yüksekliği 70 cm
C) Koltuğun yüksekliği 41 cm
D) Ekran merkezinin yerden yüksekliği 99 cm
E) Parlamayı azaltmak için ekran eğimi 25 derece

7.

Aşağıdakilerden hangisi konferans sistemlerinin sınırlılıklarından değildir?
A) Diğer öğrencilerden destek alınamaz.
B) Merkezden destek almak pek mümkün değildir.
C) Belli öğrenme hedefleriyle kimi zaman doğrudan ilişkili değildir.
D) Gerekli olan donanımı öğrenci tanımayabilir.
E) Gerekli teknolojiyle ilişkilendirilmeden kullanılırsa yeni masraflara yol açabilir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarla Desteklenen Öğrenme
Kaynakları (BDÖK)’ ndan değildir?
A) Veri tabanları
B) Bilgisayarlı iletişim
C) Hipermedya
D) Kullanıcı ara yüzü
E) Uzman sistemler
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9.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı öğrenme ortamı oluştururken dikkate alınması gereken önerilerden değildir?
A) Parlamayı azaltmak için ışıklandırma direkt olmalıdır.
B) İyi akustik sağlayabilmek için yerler halı ile kaplanmalıdır.
C) Tavan akustik olmalıdır.
D) Ses kulaklıkla iletilmelidir.
E) Donanım için değil, insan rahatlığı için havalandırma olmalıdır.

10. Ders yazılım ekibinde, ders konularını en iyi bilen ve genelde
ekibin sürekli üyesi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çözümlemeci
B) İçerik Uzmanı
C) Planlamacı
D) Medya Uzmanı
E) Programcı

Yanıtlar
1. E

2. C

3. E

4. B

5. A

6. E

7. C

8. D

9. D

10. B

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar
1

2
3

4

5

6

Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (1996), Bilgisayar Programlama , Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı
Yayınları No 6.
Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (1996), a.g.e.
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7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

20
21

22

23
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26
27
28
29
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31
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7
YANSITICILAR VE MATERYALLERİ
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ opak projektörün özelliklerini tanıyabilecek,
☺ film makinesi ve şeritlerinin öğretimdeki yerini açıklayabilecek,
☺ film makinesi ve slaytların başlıca kullanım amaçlarını sayabilecek,
☺ slayt makinesi ve slaytların özelliklerini tanıyabilecek,
☺ slayt makinesi için slayt hazırlayabilecek,
☺ slayt makinesi ve slaytların başlıca kullanım amaçlarını sayabilecek,
☺ film makinesi ile slayt makinesinin özelliklerini öğretimde kullanımı bakımından karşılaştırabilecek,
☺ tepegözün öğretim ortamındaki yerini kavrayabilecek,
☺ belirleyeceğiniz bir konuda tepegöz saydamı hazırlayabilecek,
☺ data show’un öğretimdeki yerini açıklayabilecek,
☺ video projektörünün öğretimdeki yerini açıklayabilecek,
☺ yansıtıcıların yararlarını ve sınırlılıklarını sayabileceksiniz.
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Giriş
Öğretimde kullanılan yansıtıcısız teknolojiler ve materyaller eğitim ortamında kullanılan diğer teknoloji ve materyallerin itici güçleridir.
Bu teknoloji materyaller içinde özellikle de slayt makinesı ve tepegöz;
bir kez kullanılması gerektiğinde bile sunularımıza profesyonellik katmak amacıyla hazırlayacağımız saydamlar nedeniyle oluşacak maliyet
bizi etkilemez. Kullanımının ve hazırlığının kolay olması, ekonomik
olması ya da etkili olması nedeniyle yansıtıcılar ve materyalleri öğretim
ortamının önemli öğeleridir.
Bu bölümde; Opak Projektör, Film Makinesi, Slayt Makinesi, Tepegöz, Data Show, Video Projektörü ve Materyalleri incelenmekte ve
her birinin yararları ve sınırlılıkları açıklanmaktadır.

Opak Projektörü
Opak saydam olmayan, opak projektörü de saydam olmayanın
yansıtıcısı anlamına gelmektedir. Saydam olmayan resim ve fotoğrafların perdeye yansıtılarak gösterilmesini sağlayan araca da opak projektörü denilmektedir. Opak projektörü yardımıyla para, pul
gibi küçük boyutlardaki gerçek araç ve gereçlerin görüntülerini de yansıtmak olanaklıdır. Boyutları 25x25 cm’ye
kadar olan resimleri, posta kartlarını, fotoğrafları, gazete
küpürlerini ve öteki saydam olmayan materyalleri opak
projektörü ile gösterebiliriz. Ayrıca dergi, kitap, ansiklopedi gibi ciltli formlarda bulunan resimler de opak projektörü ile gösterilebilmektedir1.
Opak Projektörünün Yararları ve Sınırlılıkları
Opak projektörünün bir çok yararının yanı sıra sınırlılıkları da vardır.
Yararları: Opak projektörünün başlıca yararları şunlardır:
 Kullanılması, basit ve kolay öğrenilir bir araçtır.
 Bozulabilecek fazla hareketli ve karmaşık parçaları yoktur.
 Saydam olmayan hertürlü resim ve fotoğraflarla, yazılı çizili ve
basılı materyalin hatta üç boyutlu cisimlerin bir sınıf topluluğu
tarafından gözlenmesini sağlar.
 Özellikle kitaplardaki resim ve şemaların sınıfça incelenmesinde çok yararlıdır.
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 Saydam olmayan her türlü resim, çizim ve şemamın büyütülerek başka bir yüzeye çizilip levha ya da tablo haline getirilmesine yardımcı olur2.
Sınırlılıkları: Opak projektörünün başlıca sınırlılıkları da şunlardır:
 Bazıları normal aydınlıkta kullanılabilirken, bazıları da ortamın
çok iyi karartılmasını gerektirir.
 Bazıları ortamın çok iyi karartılmasını gerektirdiğinden sunu
anında öğrencilerin not almasını engeller.
 Bazıları çok parlak fotoğrafları ve resimleri, ışığı parlak bir şekilde yansıttığından çok iyi gösteremeyebilir.

Film Makinesi ve Şeritleri
Film makineleri, görüntüyü oluşturan ışık izlenimlerinin gözün ağ
tabakası üzerinde 1/20 saniye kadar bir süre kalması ilkesine dayalı
olarak; bir yüzünde kimyasal emülsiyon katmanı bulunan asetat şeridi
üzerinde kaydedilmiş bir seri hareketsiz resmin görüntülerini hareketlilik izlenimi uyaracak şekilde bir ekran veya
perde üzerine yansıtan projeksiyon araçlarıdır. Diğer bir
deyişle, film makinesi hareketsiz resimleri hareketli görüntüler haline getiren araçtır.
Hareketli film makinesi, film gösterici, sinema makinesi ve film projektörü gibi adlarla da anılmaktadır. Bu
araçlar insan yaşamının her alanında olduğu gibi eğitimde de yaygın ve
etken biçimde uzun zamandan beri filmle öğretim etkinliklerinde kullanılmaktadır. Eğitim ortamına ses, hareket ve görüntüyü başarılı biçimde
getiren gerekli bilgi beceri ve davranışların kazandırılmasında üstün
özelliklere sahip olan öğretim gereçlerinden olan eğitsel filmlerin öğretme-öğrenme ortamında yaygın ve pratik olarak kullanılmasını sağlayan bu araçların eğitim alanındaki işlevlerini gereği gibi yerine getirebilmesi hiç kuşkusuz bütün ayrıntılarıyla tanımlamalarına ve başarı ile
kullanılmalarına bağlıdır3.

Film şeritleri
ortalama 30-40
resim ya da iletiyi
üzerinde taşıyan
35 milimetrelik film
parçalarıdır.

Film şeritleri ortalama 30-40 resim ya da iletiyi üzerinde taşıyan
35 milimetrelik film parçalarıdır. Her resim, film makinesiyle perdeye
yansıtılıp kalabalık bir grup tarafından incelenmesini olanaklı hale getirir. Derslerde film şeridi kullanılacaksa konulara uygun olmasına özen
gösterilmelidir. Film şeritleri kullanılmadan önce konuya uygunluk
açısında dikkatle incelenmelidir. Film şeritlerinin üretilmesi, dağıtılması
ve saklanmasında kazanılan potansiyel tasarruf, hazırlanışı ve yeniden
dağıtılmasının pahalı olması nedeniyle dengelenmektedir. Film
şeritlerininin erişilebilirliğini kolaylaştırmak açısından etiketlenmesinde
yarar vardır. Kullanılma sürecinde şeritlere elle dokunulmamalıdır. Film
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şeritlerinin muhafaza edildiği yerin; serin ve kuru bir ortam olmasına
dikkat etmek gerekir. Çoğaltma işlemi dışında şeritlerin asıl kopyalarını
da kullanmamakta yarar vardır.
Film şeritleri giderek azalmaktadır. Çoğu film şeridi günümüzde
de vardır, ancak çok az yeni film şeridi hazırlanmaktadır. Günümüzde
öğretim yazılımları, video filmleri ya da CD ortamına kaydedilmiş
filmler aynı amaçla kullanılmak üzere seçilmektedir.
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Opak projektörü ile film makinesinin ortak ve farklı yönlerini belirleyiniz.
Film Makinesi ve Şeritlerinin Yararları ve Sınırlılıkları
Film makinesi ve şeritlerinin birçok yararı ve bazı da sınırlılığı
vardır.
Yararlarları: Bu yararlardan başlıcaları şunlardır:
 Öğretim desteği ya da öğretim aracı olarak kullanılabilir.
 Kullanımı kolaydır.
 Paketleme ve saklamaya olanak verecek şekilde, kullanımı
kolay, değişik yerlerde kullanım için taşınmaya uygun ve küçüktür.
 Bir sürecin aşamalar halinde öğretilmesini ve öğrenilmesini
sağlar.
 Küçük cisimlerin büyütülerek doğal renkleriyle incelenmesi
olanağını verir.
 Film şeritleri koparsa, temiz bir bantla kolayca tamir edilebilir.
 Bir öğretim aracı olarak işitsel ya da basılı materyalle birlikte
kullanıldığında derse ilgiyi artırır.
 Çok sayıda üretilebilir.
 Çok sayıda üretildiğinde ucuzdur.
 Çok miktarda film şeridi üretilmesi genellikle, maliyet açısından slaytlardan çok daha ekonomiktir.
 Sesli film şeritleri, disklerle, teyplerle ya da kasetlerle paketlenir, değişik dinleyicilere yönelik alternatif sesler kolaylıkla
sağlanabilir.
 Hafif, taşınması ve saklanması kolaydır.
 Hem bireysel olarak hem de küçük ya da büyük gruplar tarafından kullanılmaya elverişlidir.
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 Yansıtma zamanı, öğrencilerin algı hızına ve öğretmenin kullandığı öğretim yöntemine göre kolaylıkla ayarlanır.
 Çok fazla karanlık olmayan bir ortamda gösterilebildiği için
gösteri sırasında öğrencilerin not tutma olanağı vardır.
 İstenilen konuda film şeridi bulunursa, öğretmenin slayt serilerinde yapmaya zorunlu olduğu, resimleri sıraya dizme, konuyu
planlama gibi zaman alıcı ve sıkıcı işlemlere gereksinimini
ortdan kaldırır.
Sınırlılıkları: Film makinesi ve şeritlerinin bazı sınırlılığı da
vardır. Bu sınırlılıklar şunlardır:
 Herhangi bir konuda film şeridi hazırlamak zordur; teknik bilgi
ve pahalı araçları gerektirir.
 Kullanılan ortamın az da olsa karartılmasını gerektirir.
 İlginç bir şerit gösterilemiyorsa, öğrencilerin kontrolü zor olabilir.
 Gösteri sırasında ışıkların zaman zaman açılıp kapanması öğrenmenin sürekliliğini engelleyebilir.
 Şeridi, resimlerin sırasını değiştirerek göstermek olanaklı değildir4.
 Bazıları normal aydınlıkta kullanılabilirken, bazıları da ortamın
karartılmasını gerektirir.
 Bazıları ortamın karartılmasını gerektirdiğinden sunu anında
öğrencilerin not almasını engeller.
 Film şeritlerinin güncelleştirilmesi ve hazırlanması, slaytlara
oranla daha fazla zaman alabilir ve pahalı olabilir.
 Film şeridi işlemesinde kopya standı ve laboratuar işlemesi gerekli olduğundan slayt işlemede gerekli zamandan daha uzundur.
Opak projektörü ile
yararlarını belirleyiniz.

film makinesini karşılaştırıp birbirlerine göre

Slayt Makinesi ve Slaytları
Slayt makinesine slayt projektörü de denilmektedir. Slayt makinesi
ve slaytlar öğretimde kullanılan teknoloji ve materyallerin itici güçleridir. Bir konuyu gösteren slaytlar olduğunda slayt makinesi kullanılır.
Bir kez kullanılması gerektiğinde bile sunulara profesyonellik katmak
amacıyla hazırlanan saydamlarla oluşacak maliyet yüksek değildir.
Kullanımının kolaylığı, ekonomik olması, hazırlığının kolay olması ve
etkili olması nedeniyle slayt makinesi önemli bir öğretim teknolojisidir.

Kullanımının
kolaylığı, ekonomik olması,
hazırlığının kolay
olması ve etkili
olması nedeniyle
slayt makinesi
önemli bir öğretim
teknolojisidir.
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Standart 35 mm’lik slayt, kağıt ya da plastik çerçeve ölçüsü de dikkate
alınarak (2” ye 2”) olarak da adlandırılır. Günümüzde kullanım yaygınlığı olan durağan görsel araç niteliğindeki slaytlar; üretim maliyetinin
düşüklüğü ve bütünlük sağlaması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından
kullanılmaktadır.
Günümüzde çok değişik slayt makinesı bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları slaytlar yansıtabildiği gibi film şeritlerini
de yansıtabilmektedir. Bu tür makinelerin üzerinde bulunan
makaralara film şeridi takılır ve makaralar elle çevrilerek
resimler tek tek gösterilir. Her resim gerektiği kadar durdurulup tartışılabilir. Bir başka tür slayt makineleri de çok
sayıdaki slaytı arka arkaya gösterebildiği aynı zamanda
uzaktan da kumanda edilebilmektedir. Bu tür makinelerde
çok sayıda slayt alan kaset ya da tamburlar bulunmaktadır.
Kaset ya da tamburlara slayt konulabildiği gibi film de konulabilmektedir. Ayrıca, slaytın ya da film şeridinin netliğini kendisi ayarlayan ve
teyp de eklenip sesli sunumlara da olanak sağlayan uzaktan kumandalı
makineler de vardır. Hem slayt hem de film şeridi yansıtabilen
makinelerın yalnızca slayt yansıtanlar göre daha kullanışlı olduğu söylenebilir.
Slaytların kullanılmasındaki yararlarından biri makinelerin hem
ön hem de arka ekran projeksiyonunda kullanılma esnekliğine sahip
olmasıdır. Önceden birçok kurum makinenin gürültüsünü azaltmak,
makineyi emniyete almak ve öğretmenin ekranın önünde dururken
bilgilerini göstermesini sağlamak amaçlarıyla arka ekran projeksiyon
sistemleri kuruyordu. Ne yazık ki bazı makinelerin tasarımı eksikti ya
da makinelerde eski materyaller kullanılıyordu. Son yıllarda, uygun
maliyetle arka projeksiyon sistemleri de kurulmuş makineler
üretimiştir. Ancak, sunum sırasında herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için, sunum yapmadan önce makinenin uygun olarak monte
edilmesini ve gösterim kalitesini sağlamak üzere slayt tablalarınının
kontrol edilmesi gerekir.
Slaytlar üzerindeki görsellere işaret etmenin ya da koymanın zor
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu zorluk ışıklı işaretleyicilerle ortadan kaldırılabilmektedir. Slayt görüntüsünde uzakta olununca, ışıklı
işaretleyiciler ya da daha yeni lazer işaretleyiciler kullanılmalıdır.
Öğretimde slayt kullanmak için birçok neden vardır. Slaytlar, öğretmenin sunumunu destekleyen bir öğretim desteği olarak kullanılabileceği gibi kaydedilen sesle birleştirilerek öğretim aracı olarak da
kullanılabilir. Ayrıca slaytlar, en az gecikme ve en fazla ekonomi ile
ders materyallerini yeniden düzenleyebilir ya da materyallerden bazılarının kapsam dışında kalmasına yol açabilir.
Slaytlar, etkili
tutum değiştirmeye yarayan materyallerdendir
diyebiliriz.

Üretim ve uygulama açısından
slaytlar ile film
şeritleri arasında
birçok benzerlik
vardır
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Slaytlar, etkili tutum değiştirmeye yarayan materyallerdendir diyebiliriz. Çok iyi sunulduğunda slaytlar, duyuşsal sunum için hareketli
videolar olarak kabul edilebilir. Slaytın ve ses sunumunun ilginç bir
özelliği, sesli ve hareketli materyallerle karşılaştırıldığında üretim
maliyetinin düşük olmasıdır. Bununla birlikte, diğer araçlarda olduğu
gibi, ders programının hedeflerine ulaşılmasını sağlıyorsa slaytların
maliyeti düşüktür. Slaytların kullanımıyla hedeflere ulaşmada olumlu
sonuçlar elde edilmezse maliyetinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Üretim ve uygulama açısından slaytlar ile film şeritleri arasında
birçok benzerlik vardır. Bu materyaller arasındaki temel fark paketleme şekli ve kullanılan makinadır. Her iki materyal türü, 35 mm hareketle resim türü filmle yapılır. Ancak, film şeritleri sürekli şeritlerde
film kullanır. Her görsel tek, yatay şekilden oluşur. 35mm'lik hareketli
resim; biçimi, kullanılması ve tekniği bakımından film şeritlerinin
yararlarını da sunar. Film şeritleri gibi slaytlar da hafif, taşınması ve
dağıtımı kolay materyallerdendir. 35mm'lik film şeritlerinin hazırlanması, zaman ve profesyonel işleme gerektirirken, slaytlar kolayca
yeniden bölümlenebilir ya da değiştirilebilir.
Slaytlar genelde; bilgileri sürekli açıklamak, özel görsel efekt
sunmak ve öğrencinin gerçek dünyada görebileceği şeylere ilişkin
ekonomik ve gerçekçi görsel sunumlar yapmak için hazırlanmaktadır.
Film makinesi ile opak projektörün ortak ve farklı yönleri nelerdir?
Film ve Slayt Makinesi ile Materyallerinin Kullanım
Amaçları
Film makinesi ve film şeritleri ile slayt makinesi ve slaytlar birçok amacı gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir. Bu amaçlardan
başlıcaları şunlardır:
 Resimler ya da çizimler gibi görsel sunular göstererek bilinmeyen nesnelerin fark edilmesini öğretme.
 Bölümlü olarak ya da aynı an da gösterilen nesnelerin karşılaştırılmasıyla ayırt etme becerilerini öğretme.
 Çizgi resim gibi görseller yoluyla nesnelerdeki farklılıkları
abartarak ayırt etme becerilerini öğretme.
 İç işleme bölümleri olan nesnelerin ilkelerini gösterme.
 Öğrencinin gerçek dünyada karşılaşacağı çalışma yeri, konum
ya da durumları gösterme.
 Kuralları, ilkeleri ve olayların bölümlerini öğretme.
 Şemalar, diyagramlar ve ölçekler gibi grafik sunularla öğretmenin verdiği dersi pekiştirme.

Yansıtıcılar ve Materyalleri

 Öğretmenin yorumunda yer alan sözcükleri ya da noktaları
göstererek vurgu sağlama ve böylece pekiştirme işlevini yerine getirme.
 Ders içeriğini göstererek öğretmenin yorumlarını açık hale
getirme.
 Sunulan materyallere rehberlik edecek şekilde görsel ipuçları
sunma.
 Hareketli nesnelerin statik konumlarını, nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini ya da nesnelerin hareketindeki diğer önemli
olayları gösterme.
Slayt Makinesi ile Slaytlarının Yararları ve Sınırlılıkları
Slayt makinesinin ve slaytların sahip oldukları yararların yanı sıra
sınırlılıkları da vardır.
Yararları: Slayt makinesi ve slaytların başlıca yararları şunlardır:
 Renkli görseller slaytlarda ekonomik olarak üretilebilir.
 Slaytlar çok sayıda kolaylıkla yeniden üretilebilir.
 Paketlenmesi ve saklanması kolaydır.
 Taşınması ve dağıtımı kolaydır.
 Video filmi ile karşılaştırıldığında slaytların makineye takılması ve makineden çıkarılması kolaydır.
 Sunum öncesi tablalara yerleştirilip, öğretim yerine taşındığında ve oradaki makineyle kullanılabilmektedir.
 Bilgisayar aracılığıyla yüksek kalitede kişisel olarak üretilmeye uygundur.
 Öğretmenlere, her sunu öncesinde slaytlardan bazılarının
kapsam dışında bırakma ya da yeni slaytlar ekleyerek farklı
öğrenci gruplarına yönelik olarak ya da vurguyu değiştirmek
amacıyla derslerine uyarlayabilme olanağı sağlar.
 Öğretmenler belli noktaları incelemek üzere yedekleyerek
saklayabilirler.
 Öğretmenin önemli konuları işaret etmesine olanak sağlar.
 İşitsel araçla birlikte kullanıldığında öğretimsel araç işlevi de
görebilir.
Sınırlılıkları: Slayt makinesinin ve slaytların sınırlılıklarının
başlıcaları da şunlardır:
 Slaytların etkili bir şekilde yansıtılması normal olarak ışıkların karartılmasını ve kontrol edilmesini gerektirir. Genelde bu
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konu, slaytlar öğretim desteği olarak kullanıldığında sorun
yaratır.
 Bazıları ortamın çok iyi karartılmasını gerektirdiğinden sunu
anında öğrencilerin not almasını engeller.
 Uygun laboratuar hizmetlerine dayalı olarak ticari film geliştirmesi ve slaytların birleştirilmesi için 24 saat ile birkaç gün
beklenmesi gereklidir. Hızlı geliştirme hizmeti vardır ancak
bu, fazladan maliyete yol açar.

Tepegöz ve Saydamları
Dolaylı yansıtma sistemine göre yapılmış bir projektör
olan tepegözü değişik şekillerde tanımlamak olanaklıdır.
Tepegöze ışıklı yazı tahtası, göze hitap eden öğretim aracı,
hareketli, hareketsiz, renkli, renksiz, saydam, saydam olmayan çeşitli tür ve nitelikteki görüntüleri incelemeye uygun
konuma getirmek üzere geliştirilmiş bir araç diyebiliriz5.
Araç kaynakların projektörler grubunda yer alan tepegöz,
bugün yazı tahtasının yerini alma durumunda olan bir öğretim yardımcısıdır. 1940’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ordusunda kullanılmaya başlayan bu araç, son yıllarda
gerek gereç yapımındaki kolaylıklar ve gerekse optik alanındaki gelişmeler sonucu yaygın kullanma olanağı bulan bir araç haline gelmiştir.
Tepegöz bir sınıfın ya da dinleyicilerin önünde öğretmen tarafından kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir. Tepegöz iyi kullanıldığında
hem öğretmene hem de öğrencilere önemli yararlar sağlar.
Tepegöz, özellikle eğitim alanına yönelik olarak geliştirilen teknolojiler içerisinde kullanımı en yaygın olanıdır. Bu araç, her büyüklükte
grup için yararlıdır. Bununla birlikte, tepegöz bir yerde toplanmış öğrencilere durağan görsel resimlerin gösterilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Tepegözün bir çok yararının olması bu aracın her eğitim basamağında ve birçok eğitim ortamında giderek artan ölçüde kullanılmasını açıklamaktadır.

Tepegöz, özellikle
eğitim alanına
yönelik olarak
geliştirilen
teknolojiler içerisinde kullanımı en
yaygın olanıdır.

Tepegöz ile gösterilmek üzere bir materyalin, eş deyişle saydamın
hazırlanması kolaydır. Günümüz bir çok öğretmen ve öğrenci tepegöz
saydamı hazırlayabilmektedir. Saydam kalemiyle ya da bilgisayarla
tepegözde kullanılabilecek saydamlar hazırlanabilmektedir. Bir kağıt
üzerine yazılan yazılar ve yapılan çizimler bazı fotokopi makineleriyle
de tepegöz saydamı haline getirilebilir. Bu yöntemlerin her birinin
olumlu yönleri vardır ve her biriyle siyah-beyaz ya da renkli olarak
şekiller geliştirilebilir.
Tepegöz kullanılırken tavandan
sarkıtılan bir
perdeye görüntünün yansıtılması
en iyi yoldur.

Yansıtıcılar ve Materyalleri
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Tepegöz kullanılırken tavandan sarkıtılan bir perdeye görüntünün
yansıtılması en iyi yoldur. Böylelikle köşe taşı etkisi adı verilen görüntü
bozukluğu ortadan kaldırılır. Ancak, bazen görüntünün düz beyaz duvara yansıtılması gereekebilir ve yine de iyi sonuçlar alınabilir. Görüş
alanı, dinleyici sayısı ile resimlerin niteliği ve konusu yansıtılacak resim
büyüklüğünü seçmede önem taşıyan konulardır. Yansıtarak bakmak
yerine gösterilecek resmin uzağa koyularak özelliklerinin değerlendirilmesi resmin seyirciler için uygun olup olmadığını belirlemede hatalara yol açabilir.
Tepegözün birçok yararı olmasına karşın, çoğunlukla öğretmenler
daha karmaşık ve maliyeti daha yüksek öğretim teknoloji ve materyallerini kullanmak istemektedir. Ancak, öğretmenin dersi veren birincil kişi
olduğu durumlarda tepegöz çok daha etkili olmaktadır. Tepegöz, kendisinden daha çekici, karmaşık ve pahalı olan diğer seçeneklere oranla
ucuzdur.
Derslerde kullanılmak üzere hazırlanan saydamların temel özelliklerinin neler olabileceğini belirleyiniz.
Tepegöz ve Saydamlarının Başlıca Kullanım Amaçları
Tepegöz ve saydamları birbiriyle ilişkili öğelerin fark edilmesini
ve ayırt edilmesini öğretmek amacıyla kullanılabilir.
 Öğrencilere semboller, resimler, çizimler, şekiller gibi görseller gösterilerek bilinmeyen nesnelerin fark edilmesi öğretilir.
 Aynı anda ya da ardı ardına gösterilen nesnelerin karşılaştırılması yoluyla ayırt etme becerileri öğretilir. İşaretleyici kullanılarak doğrudan saydam üzerinde nesneler arasındaki önemli
farlılıklar hızlı ve yeterli bir şekilde gösterilebilir.
 Göz ardı edilen nesneler arasındaki farlılıklar abartılarak ayırt
etme becerilerinin öğretilmesi artar. Bu, çizimler, renk kodlamaları sayesinde gerçekleştirilir.
 Renklendirilen materyallerin basit planları kullanılarak materyallerle nesneler arasındaki etkileşim ve konumlarındaki değişiklikler gösterilir.
Örneğin; bir pompadaki parçalar, bir motordaki pistonlar ya da sıvıların akışı
gözterilebilir.
 Gözle görülemeyen parçaların bulunduğu nesnelerin çalışması
gösterilir.
Tepegöz aynı zamanda kavramların, kuralların ya da ilkelerin öğretilmesinde de yararlıdır. Bu amaçlara yönelik olarak kullanıldığında
tepegöz şu yararları sağlar:
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 Şema, diyagram, ölçek gibi grafiklerle sayısal değerler (yüzdeler, miktarlar ya da oranlar) konusunda öğretmenin yaptığı
yorumlar pekiştirilir.
 Vurgulanması gereken sözcük ya da ibareler gösterilir ya da
öğretmenin sunumuyla koordineli bir şekilde konu planları sunulur. Ders konusunda yer alan noktaların gösterilmesiyle öğretmenin yaptığı yorumlar açıklanır ve pekiştirilir.
 Öğretmenin ders materyalini izlemesini kolaylaştıracak görsel
ip uçları sunar – görsel bir plan hem öğretmene hem de öğrencilere yardımcı olur ve yazılı olarak taslak hazırlanması gereğini ortadan kaldırır
Öğretmen gösteriminden ya da öğrenci uygulamasından önce hareket halinde olan insanların ya da öğelerin konumlarını göstermede
kullanılır.
Örneğin; Hayat Bilgisi dersinde, yerden ağır bir eşya kaldırırken vücudun
alacağı pozisyonlar gösterilebilir.
Tepegöz ile Saydamların Yararları ve Sınırlılıkları
Tepegöz ile saydamlarının birlikte kullanılması birçok yarar sağlar. Bu yararların yanı sıra sınırlıkları da vardır.
Yararları: Tepegöz ile saydamlarının başlıca yararları şunlardır:
 Taşınması kolaydır.
 Kullanımı kolaydır.
 Saydam materyallerin gösterilmesine olanak verir ve gerektiğinde görüntüler büyütülebilir.
 Yüksek nitelikli saydamlar fotokopi makinelerinde hazırlanabilmektedir.
 Çeşitli materyallerin değişik amaçlarla uyarınca kullanılmasına
olanak sağlar.
 Saydamlara özel kalemlerle yazılanlar ve çizilenler kolaylıkla
silinebilir.
 Tepegöz ve saydamları gönderme yapmada kolaylık sağlar.
 Likit kristal gösterim araçları (Data Show) kullanılarak bilgisayar ekranının içerdiği kapsam gösterilebilir. Bu özellikle bilgisayar becerileri öğretilirken ya da öğretimi desteklemek üzere bilgisayar grafikleri kullanılırken yararlıdır.
 Öğretmenin saydamları ya da saydamı bölümlere ayırmasına,
gözden geçirmesine ve düzeltmesine olanak verir.
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 Öğretmenin ışıklandırılmış bir odada dinleyicilerle yüz yüze
gelmesi sağlanarak kişiler arası etkileşim oluşu, soru sorulmasını ve tartışma yapılmasını özendirir.
 Siyah-beyaz ya da renkli ya da her iki türde basit resimlerin
gösterilmesini sağlar.
 Bilgilerin bölümlere ayrılarak sunulmasını sağlar.
 Saydamların öğretmen ya da öğrenciler tarafından hazırlanması olanaklıdır.
 Ucuz bir şekilde hazırlanması olanaklıdır ve dağıtım gerektiğinde oluşacak maliyet düşüktür.
 Kısıtlı ölçülerde hareketin gösterilmesine olanak sağlar.
Sınırlılıkları: Tepegöz ile saydamlarının başlıca sınırlılıkları da
şunlardır:
 Saydamların tek tek ya da setler halinde dağıtılması slaytlara
ya da film şeritlerine oranla daha az uygun olabilir.
 Çok renkli, tecimsel ya da okulda üretilen saydamlar 35
mm.lik slaytlardan daha pahalı olabilir.
 Tepegözler kullanılırken, saydamların değiştirilmesi sırasında
ekran üzerine filtresiz beyaz ışığın yansıtılması orta düzeyde
rahatsızlık yaratabilir.Bu konuda kabul edilen yol, saydamlar
değiştirilirken tepegözün kapatılmasıdır.
 Ön ekran yansıtmasına yönelik olarak tasarlanan tepegözler
sıradışı durumlar dışında geri ekran yansıtmasında çok az kullanılır.
 Tepegöz saydamları 35 mm.lik slaytlara dönüştürülebilir ya da
basılı kağıt haline getirilebilir. Bu tür durumlarda ölçek, oranlar, yazı büyüklüğü, resim etrafında geniş aralıklar bırakılması
gibi konulara özel önem verilmelidir.
 Bazen, görmeyi olumsuz yönde etkileyen köşe taşı etkisini önlemek amacıyla özel olarak eğim verilmiş ekrana gereksinim
duyulabilir. Odak uzaklığı değiştirilebilen hiçbir makine köşe
taşı sorununu ortadan kaldıramaz.
 Birçok resime gereksinim varsa, çalışma bir hayli zorlaşır ya
da bunların taşınması sorun olabilir.
 Uzman olmayan bir kişinin basit şekilde saydamları fotokopi
makinesinde üretmesi, niteliği düşük saydamların üretilmesine
yol açabilir. Fotokopi makinesinin uygun şekilde ayarlanamaması ya da orijinalinin uygun şekilde tasarlanmamış olması
buna yol açar.
 Ön yansıtma için alan ve yerleşim oda yerleşimine uygun olmayabilir.

Saydamlar koruyucu zarflarda ya
da dosyalarda
saklanmalıdır.
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 Çoğul saydam varsa öğretmene yük olabilir ve eğer öğretmen
bunları aynı anda kullanıyorsa karışıklığa yol açabilir.
 En iyi şekilde gösterimi sağlayan ve okunma oranını artıran
ışığa gerek vardır. Bu da öğrencilerin rahat not tutmasını önleyebilir6.
Tepegöz Saydamlarının ve Asıl Görsellerin Saklanması
Saydamlar koruyucu zarflarda ya da dosyalarda saklanmalıdır.
Özellikle termofax süreci kullanılarak yapılan saydamlar bu şekilde
saklanmalıdır. Aksi halde bunlar kararabilir. Saydamlar üzerinde el izi
kalmamasını sağlamak için saydamların aralarına kağıt konulmalıdır.
Saydamların uzun süre ışık altında ve yüksek ısıda kalması önlenmelidir. Plastik yüzeylerin temiz, tozdan uzak, el izi bırakılmaması
sağlanmalıdır. Kalemler ile gösterim sırasında saydamlar üzerine çizilen
işaretler hemen silinmelidir.

Yansıtıcılar ve Materyalleri

Tepegöz saydamların korunmasında başka nelere dikkat edilmelidir?
Saydamların Kullanıldığı Sunumlara İlişkin Öneriler
Aşağıda sunulan bilgiler sunumlarında saydamları kullanacak olan
kişiler için ip uçları hazırlamanız sırasında size yardımı olacaktır.
 Yeni saydamları kullanmaya yönelik pratik yapın.
 Yüzünüzü ekrana değil izleyicilere dönün.
 Yeterli büyüklükte bir ekran üzerine görüntüleri yansıtın, aşırı
keystone imajı oluşmasını önlemek amacıyla yeterince yükseğe
yansıtın. Metal “beyaz” yüzeyler gibi yüzeyler kullanmaktan
kaçının. Bu tür yüzeyler kullanıldığında kenarda kalan izleyiciler görüntüyü göremezler.
 Kullanmadan önce odağı kontrol edin. Bir kalem kullanarak
plan keskin hale gelinceye dek odaklaştırın.
 İşaretleyiciler (pointer) kullanarak maddeleri işaret etme yoluna gidin.
 İşlemi kolay hale getirmek üzere dersi veren kişi oturarak tepegözü kullanmalıdır.
 Projektör ekran üzerinde odaklaştırıldığında ekran üzerinde
gezdirmekten kaçının. Bu izleyicilerin ilgisini dağıtabilir.
 Görseller materyalleri değiştirirken tepegözün ışığını açık bırakmayın çünkü ışık izleyicileri rahatsız edip ilgilerini azaltabilir.
 İzleyicilerin gözlerinde rahatsızlık yaratmamak amacıyla saydamların alt kısımlarında pastel renkler kullanın.
 Görselleri en az sayıda tutmak amacıyla masklar kullanın.
 Konuları açıklamak üzere masklar kullanın.
 Pahalı saydamları ya da film saydamlarını korumak amacıyla
üzerine yazacağınız asetatları yazı yazmada kullanın.
 Saydamlar üzerine yazı yazmanız gerektiğinde buna uygun
saydam kalemleri kullanmaya özen gösterin.
 Saydamları doğrudan okumayın. Bu kuralda kimi zaman istisnalar olabilir. Genellikle konuların özetlenmesi ya da farklı
tümceler kullanılarak anlatılması uygun olacaktır.
 Görsel üzerinde yer alan konuları sunumunuzun başlangıç noktaları olarak kullanın.
 Görsellere numara verek doğru sırada olmalarını sağlayın.
 Saydam kullanmayı öğrenmek isteyen öğretmenlere yardımcı
olun ve sınıf önünde kullanmadan önce bu kişilerin pratik
yapmalarını destekleyin.
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Data Show
Data Show (LCD Plate=Liquid-Crystal Display), video projektörlerinin pahalı olmasından dolayı, onların
işlevini yerine getiren ve bir tepegözle birlikte çalışan bir
araçtır. Video projektörüne göre hacım olarak daha küçüktür ancak görüntü kalitesi açısından genelde video projektörleri
kadar iyi değildir.

Video Projektörü
Video Projektörü olarak bilinen bu projektör bir bilgisayara bağlandığında, bilgisayar ekranında her ne görüntüleniyorsa bu projektör aracılığıyla bir ekrana yansıtılır. Günümüzde bu projektörlerin hem boyutları/hacimleri giderek küçülmekte ve hem de fiyatları düşmektedir. Bu yüzden de iş ve
eğitim alanlarında kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır7.

Konferans Projektörü
Günümüzde henüz pek yaygın kullanım alanı olmayan bir projektördür. Bunun temel nedenlerinden birisi henüz çok yeni olmasıdır.
Yeni bir teknoloji olmasının doğal bir sonucu da pahalı bir araçtır. Bu
araç, iki farklı yerde kablolarla birbirine bağlanarak çalışmaktadır. Aynı
anda iki farklı yere sunumlar yapmak amacıyla kullanılır. İki farklı
mekanda bulunan sunucular etkileşimli bir şekilde yansıtılan sunu içeriği üzerinde değişiklikler ve/veya eklemeler yapabilmektedir8.
Yukarıda kısa tanımlarıyla tanıtılan projektörlerin sınıflarda kullanılması için her şeyden önce iyi bir görüntü sağlanması ve bu amaçla
sınıfın karartılması gerekir.
Öğretim ortamında yaygın olarak kullanılan yansıtıcıları
ve kullanım amaçlarını belirleyiniz.

Yansıtıcılar ve Materyalleri

Özet
Başlıca yansıtıcılar; Opak Projektör, Film Makinesi, Slayt Makinesi, Tepegöz, Data Show ve Video Projektörüdür. Bunlarla birlikte
kullanılan materyaller de vardır.
Opak saydam olmayan, opak projektörü de saydam olmayanın
yansıtıcısı anlamına gelmektedir. Saydam olmayan resim ve fotoğrafların perdeye yansıtılarak gösterilmesini sağlayan araca da opak projektörü denilmektedir.
Film makineleri, görüntüyü oluşturan ışık izlenimlerinin gözün ağ
tabakası üzerinde 1/20 saniye kadar bir süre kalması ilkesine dayalı
olarak; bir yüzünde kimyasal emülsiyon katmanı bulunan asetat şeridi
üzerinde kaydedilmiş bir seri hareketsiz resmin görüntülerini hareketlilik izlenimi uyaracak şekilde bir ekran veya perde üzerine yansıtan
projeksiyon araçlarıdır. Diğer bir deyişle, film makinesi hareketsiz
resimleri hareketli görüntüler haline getiren araçtır. Hareketli film
makinesi, film gösterici, sinema makinesi ve film projektörü gibi adlarla da anılmaktadır. Bu araçlar insan yaşamının her alanında olduğu
gibi eğitimde de yaygın ve etken biçimde uzun zamandan beri filmle
öğretim etkinliklerinde kullanılmaktadır.
Film şeritleri ortalama 30-40 resim ya da iletiyi üzerinde taşıyan
35 milimetrelik film parçalarıdır. Her resim, film makinesiyle perdeye
yansıtılıp kalabalık bir grup tarafından incelenmesini olanaklı hale
getirir. Film şeritleri giderek azalmaktadır. Çoğu film şeridi günümüzde
de vardır ancak çok az yeni film şeridi hazırlanmaktadır.
Film makinesi ve şeritlerinin birçok yararı ve bazı da sınırlılığı
vardır.
Slayt makinesine slayt projektörü de denilmektedir. Slayt makinesi
ve slaytlar öğretimde kullanılan teknoloji ve materyallerin itici güçleridir. Bir konuyu gösteren slaytlar olduğunda slayt makinesi kullanılır.
Bir kez kullanılması gerektiğinde bile sunulara profesyonellik katmak
amacıyla hazırlanan saydamlarla oluşacak maliyet yüksek değildir.
Kullanımının kolaylığı, ekonomik olması, hazırlığının kolay olması ve
etkili olması nedeniyle slayt makinesi önemli bir öğretim teknolojisidir.
Günümüzde çok değişik slayt makinesı bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları slaytlar yansıtabildiği gibi film şeritlerini de yansıtabilmektedir. Bu tür makinelerin üzerinde bulunan makaralara film şeridi takılır
ve makaralar elle çevrilerek resimler tek tek gösterilir. Her resim gerektiği kadar durdurulup tartışılabilir. Bir başka tür slayt makineleri de
çok sayıdaki slaytı arka arkaya gösterebildiği aynı zamanda uzaktan da
kumanda edilebilmektedir.
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Tepegöz bir sınıfın ya da dinleyicilerin önünde öğretmen tarafından kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir. Tepegöz iyi kullanıldığında
hem öğretmene hem de öğrencilere önemli yararlar sağlar.
Tepegöz, özellikle eğitim alanına yönelik olarak geliştirilen teknolojiler içerisinde kullanımı en yaygın olanıdır. Bu araç, her büyüklükte
grup için yararlıdır. Bununla birlikte, tepegöz bir yerde toplanmış
öğrencilere durağan görsel resimlerin gösterilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Tepegözün bir çok yararının olması bu aracın her eğitim basamağında ve birçok eğitim ortamında giderek artan ölçüde kullanılmasını açıklamaktadır.
Tepegözün birçok yararı olmasına karşın, çoğunlukla öğretmenler
daha karmaşık ve maliyeti daha yüksek öğretim teknoloji ve materyallerini kullanmak istemektedir. Ancak, öğretmenin dersi veren birincil kişi
olduğu durumlarda tepegöz çok daha etkili olmaktadır. Tepegöz, kendisinden daha çekici, karmaşık ve pahalı olan diğer seçeneklere oranla
ucuzdur.
Data Show (LCD Plate=Liquid-Crystal Display), video projektörlerinin pahalı olmasından dolayı, onların işlevini yerine getiren ve bir
tepegözle birlikte çalışan bir araçtır. Video projektörüne göre hacım
olarak daha küçüktür ancak görüntü kalitesi açısından genelde video
projektörleri kadar iyi değildir.
Video Projektörü olarak bilinen bu projektör bir bilgisayara bağlandığında, bilgisayar ekranında her ne görüntüleniyorsa bu projektör
aracılığıyla bir ekrana yansıtılır.
Konferans Projektörü, günümüzde henüz pek yaygın kullanım alanı olmayan bir projektördür. Bunun temel nedenlerinden birisi henüz
çok yeni olmasıdır.

Yansıtıcılar ve Materyalleri

Değerlendirme Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi, Opak Projektörün yararlarından
değildir?
A) Kullanılması, basit ve kolay öğrenilir bir araçtır.
B) Bozulabilecek fazla hareketli ve karmaşık parçaları yoktur.
C) Saydam olmayan her türlü resim ve fotoğraflarla, yazılı çizili
ve basılı materyalin hatta üç boyutlu cisimlerin bir sınıf
topluluğu tarafından gözlenmesini sağlar.
D) Özellikle kitaplardaki resim ve şemaların sınıfça incelenmesinde çok yararlıdır.
E) Bilgisayar ekran görüntülerini yansıtabilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, aynı anda iki farklı yere sunum yapmak amacıyla kullanılan bir araçtır?
A) Slayt Makinesi
B) Konferans Projektör
C) Video Projektör
D) Film Makinesi
E) Tepegöz

3.

Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde kullanılan yansıtıcı araçlardan değildir?
A) Tepegöz
B) Opak Projektör
C) Data Show
D) Manyetik tahta
E) Slayt Makinesi

4.

Aşağıdakilerden hangisinin gösteriminde Opak Projektörden
yararlanılamaz?
A) Hareketli görüntü
B) Sembol
C) Resim
D) Çizim
E) Şekil

5.

Aşağıdakilerden hangisi yeni ve pahalı olması nedeniyle günümüzde yaygın kullanım alanı olmayan bir yansıtıcıdır?
A) Data Show
B) Konferans Projektörü
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C) Opak Projektör
D) Slayt Makinesi
E) Video Projektörü

6.

Aşağıdakilerden hangisi, video projektörünün işlevini yerine
getiren ve bir tepegözle birlikte çalışabilen bir araçtır?
A) Film Makinesi
B) Opak Projektör
C) Data Show
D) Slayt Makinesi
E) Elektronik tahta

7.

Aşağıdakilerden hangisi saydam olmayanın yansıtıcısı anlamına gelmektedir.
A) Projektör
B) Opak Projektör
C) Data Show
D) Video
E) Video Projektörü

8.

Aşağıdakilerden hangisi film makinesi ve filmlerin yararlarındandır?
A)
Kullanılması, basit ve kolay öğrenilir bir araçtır.
B)
Bozulabilecek fazla hareketli ve karmaşık parçaları yoktur.
C)
Saydam olmayan hertürlü resim ve fotoğraflarla, yazılı çizili
ve basılı materyalin hatta üç boyutlu cisimlerin bir sınıf topluluğu tarafından gözlenmesini sağlar.
D)
Saydam olmayan her türlü resim, çizim ve şemamın büyütülerek başka bir yüzeye çizilip levha ya da tablo haline getirilmesine yardımcı olur.
E)
Disklerle, teyplerle ya da kasetlerle paketlenir, değişik dinleyicilere yönelik alternatif sesler kolaylıkla sağlanabilir.
Bir bilgisayara bağlandığında, bilgisayar ekranında her ne görüntüleniyorsa bu projektör aracılığıyla bir ekrana yansıtılır. Günümüzde bu projektörlerin hem boyutları/hacimleri giderek küçülmekte
ve hem de fiyatları düşmektedir. Bu yüzden de iş ve eğitim
alanlarında kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır
Yukarıda tanımlanan yansıtıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video projektörü
B) Konferans projektörü
C) Televizyon
D) Konferans projektörü

9.

Yansıtıcılar ve Materyalleri

E)

Tepegöz

10. Video projektörlerinin pahalı olmasından dolayı, onların işlevini
yerine getiren ve bir tepegözle birlikte çalışan bir araçtır. Video
projektörüne göre hacım olarak daha küçüktür ancak görüntü kalitesi açısından genelde video projektörleri kadar iyi değildir.
Yukarıda tanımlanan yansıtıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video projektörü
B) Konferans projektörü
C) Televizyon
D) Konferans projektörü
E) Data Show

Yanıtlar
1. E

2. B

3. D

4. A

5. B

6. C

7. B

8. E

9. A

10. E

269

270

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar
1

2

3

4
5

Ergin, A. (1995), Öğretim Teknolojisi İletişim. Ankara: Personel Eğitim
Merkezi Yayın No: 17.
Çilenti, K.(1988), Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu
Matbaası.
Alkan, C.(1979), Eğitim Ortamları, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Yayınları, No: 85.
Çilenti, K.(1988), a.g.e.
Alkan, C.(1992), Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi, Ankara: Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 168.

6

Heinich, R. Molenda, M. and Russel, J. D. (1999), Instructional Media
and Technologies for Learning, New Jersey: Merrill.

7

Demirel, Ö., Seferoğlu S. ve Yağcı, E.(2004), Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö., Seferoğlu S. ve Yağcı, E.(2004), a.g.e.

8

Powerpoint 271

ünite sekiz
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POWERPOINT®

Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ genel olarak PowerPoint yazılımını tanıyabilecek,
☺ PowerPoint yazılımıyla ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
☺ PowerPoint yazılımından yararlanma yöntemlerini sayabilecek,
☺ PowerPoint yazılımıyla bir sunu hazırlayabilecek,
☺ PowerPoint yazılımındaki sunu hazırlama yöntemlerini açıklayabilecek,
☺ hazırlanmış bir sununun içeriğini düzenleyebilecek,
☺ PowerPoint yazılımının başlıca özelliklerini kavrayabilecek,
☺ konuşmacı notlarını yazdırabileceksiniz.
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Giriş
Çok amaçlı sunu hazırlama yazılımlarından biri olan PowerPoint®,
Microsoft® firmasının geliştirip ticari olarak piyasaya arz ettiği bir sunu
tasarlama ve sunma yazılımıdır. PowerPoint yazılımı tek olarak satın
alınabileceği gibi, yaygın olarak Microsoft Ofis® yazılım paketinin
bileşenlerinden biri olarak da gelmektedir. Microsoft Ofis bileşenlerinden biri olan Powerpoint uygulaması ile bilgisayar ortamında görsel ve
işitsel, hareketli ve sesli sunular hazırlamak ve sunmak olanaklıdır.
Bu bölümde sırasıyla PowerPoint yazılımından yararlanma yöntemleri, bir sunu hazırlama örneği, yeni sunu oluşturma, yeni sununun
içeriğini düzenleme, sunuya görsel etkiler katma ve PowerPoint yazılımının bazı özellikleri üzerinde durulmaktadır.

PowerPoint Yazılımından Yararlanma Yöntemleri
PowerPoint yazılımıyla genel olarak şunlar yapılabilmektedir:
 Ekran sunularının hazırlanması.
 İnternet’te yayınlamak amacıyla Web sunularının hazırlanması.
 Renkli ya da siyah/beyaz saydamların düzenlenip, yazdırılması,
 Renkli ya da siyah/beyaz kağıt baskıların düzenlenip, yazdırılması.
 35 mm slaytların hazırlanması.
 Dinleyicilere dağıtılmak üzere sunu çıktılarının hazırlanması,
 Konuşmacı notlarının bastırılması.
 PowerPoint’i olmayan sistemlerde sunu görüntülemek için
paketleme/taşıma hizmetleri.
 Fotoğraf albümlerinin oluşturulması.
Ekran sunuları, gerek sununun gerçekleştirileceği ortamda görsel
ve işitsel öğelerle konuşmacıyı desteklemek gerekse dinleyicilere doğrudan hitap etme olanağı bulunmayan ortamlarda çevrimiçi (online) ya
da çevrimdışı (offline) sunum yapabilmek amacıyla kullanılır. Hazırlanan sunular, kişisel bir bilgisayarın monitöründe gösterilebileceği gibi,
herhangi bir topluluğa sunmak için sayısal projeksiyon aygıtlarıyla
gösterilebilir.
Web sunuları,
İnternet üzerinde
Web sayfalarına
yerleştirilecek
bağlantılarla
kullanıcıların
sunuyu çevrimiçi
görüntüleyebilmelerini sağlar.

Web sunuları, İnternet üzerinde Web sayfalarına yerleştirilecek
bağlantılarla kullanıcıların sunuyu çevrimiçi görüntüleyebilmelerini
sağlar. Özellikle eş zamansız eğitim programlarında yer alan İnternet
kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Bunun yanı sıra

Ekran sunuları,
gerek sununun
gerçekleştirileceği
ortamda görsel ve
işitsel öğelerle
konuşmacıyı
desteklemek
gerekse dinleyicilere doğrudan
hitap etme olanağı
bulunmayan
ortamlarda çevrimiçi (online) ya da
çevrimdışı (offline)
sunum yapabilmek amacıyla
kullanılır.
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herhangi bir konu hakkında tanıtıcı, görüş açıklayıcı ve aydınlatıcı Web
sayfaları şeklindeki sunumlar geleneksel yöntemlere kıyasla kısa zamanda hazırlanabilir.
PowerPoint’te sunular slaytlardan oluşmaktadır. Slayt, sunuyu
oluşturan ve görüntülenebilen her bir sayfaya verilen addır. Bir
PowerPoint slaydı şu bileşenlerin herhangi birinden ya da tamamından
oluşturulabilir.
 Metin,
 Resim,
 Fotoğraf,
 Ses,
 Video,
 Diğer nesneler (PDF, LIT, RTF, vb.);
PowerPoint yazılımıyla sunu tasarlayanlar öncelikli olarak kullanıcıların hangi ortamda sunuyu değerlendireceklerine karar vermelidir.
Örneğin; ulaşılması planlanan kullanıcı kitlesinin sunum içinde yer alacak ses
özelliklerinden yararlanma olanağı kısıtlıysa hatta mümkün değilse, sunuya ses
öğeleri yerleştirmek verimli bir çalışma sergilenememesine neden olabilir.
Benzer şekilde, özellikle ülkemiz İnternet kullanıcılarının ortalama
bağlantı bant genişliği düşünüldüğünde Web üzerine yerleştirilecek bir
sunuda büyük boyutlu video, grafik ya da ses dosyaları kullanmak,
kullanıcının bilgisayarında sununun açılması sırasında çok uzun süreli
beklemelere neden olabilmekte; dolayısıyla kullanıcıların sıkılıp konuya
odaklanabilmelerine engel teşkil edebilmekte ya da öğrenme tümden
gerçekleşmemektedir.

Bir Sunu Hazırlama Örneği
PowerPoint yazılımı, tasarımını tümüyle kendinizin hazırlayacağı
sunular için iyi bir araç olmanın yanı sıra beraberinde hazır sunu şablonları da sunmaktadır. Bu aşamada her iki yöntemi de ele alacağız. Eğer
zamanınız kısıtlıysa ya da sunu hazırlamaya yabancı iseniz hazır tasarım
şablonları işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Öte yandan PowerPoint’te
sunu hazırlama hakkında deneyiminiz yoksa, yazılım içerisinde yer alan
‘sihirbaz’ yardımıyla kısa sürede genel bir şablon oluşturabilirsiniz.
PowerPoint’i ilk olarak başlattığınızda karşınıza aşağıdaki alan iletişim kutusu gelir.
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PowerPoint Başlangıç İletişim Kutusu

Yukarıda da görüldüğü üzere, yeni bir sunu hazırlamak için üç seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekler şunlardır:
 Yeni sunuyu akıllı içerik sihirbazı yardımıyla hazırlama,
 Varolan bir tasarım şablonu ile başlama,
 Tüm tasarımı kendinizin hazırlayacağı boş sunu yaratma.
Alttaki diğer seçenek ise önceden kaydedilmiş bir sunuyu açmaya
yaramaktadır. En altta yer alan “Bu iletişim kutusunu bir daha gösterme” onay kutusu işaretlenirse yazılım artık açılışta yer alan başlangıç
iletişim kutusunu bir daha göstermeyecektir. Siz de ilk açışınızda böyle
bir iletişim kutusu ile karşılaşmadıysanız, daha önceden bu onay kutusu
işaretlenmiş demektir. Her açılışta başlangıç iletişim kutusunun görüntülenmesi için PowerPoint komut mönüsünden “Araçlar/Seçenekler”i
seçip çıkan iletişim kutusunun “Görünüm” sayfasında yer alan “Başlangıç iletişim kutusu” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.
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Başlangıç İletişim Kutsunu Etkinleştirme
Yeni Sunu Oluşturmak
PowerPoint yazılımıyla yeni bir belge yaratmak için yukarıda anlatılan başlangıç diyalog kutusu dışında yeni belge oluşturma komutu
bulunmaktadır. Söz konusu komuta; mönüden “Dosya/Yeni...” komutu,
Ctrl+N tuş kombinasyonu ya da standart araç çubuğu üzerinde yer alan
düğmesi ile olmak üzere üç yöntemle erişilebilir. İlk seçenek hariç
diğer iki yöntem yalnızca boş bir yeni sunu oluşturabilir. Var olan tasarım şablonlarını uygulamak ya da Akıllı İçerik Sihirbazı’nı kullanmak
için “Dosya/Yeni...” komutunu vermeniz gerekir. Dikkat edileceği üzere
komutun isminin yanında üç nokta (...) bulunmaktadır. Bu, komut verildikten sonra yazılımın komutun yerine getirilmesinden önce sizinle
etkileşim kuracağı anlamını taşımaktadır. Benzer şekilde diğer komutların bazılarının sonunda da üç nokta bulunmaktadır. Bu da, komutların
verilmesi sonrasında aynı etkileşimin yaşanacağı anlamına gelmektedir.Bu aşamada sırasıyla yukarıda değinilen yeni sunu oluşturma yöntemlerini ele alacağız.
Yeni sunu oluşturma sürecini açıklayınız.
Akıllı İçerik Sihirbazı: Sunuları hazırlarken zaman tasarrufunda
bulunmak ya da PowerPoint sunu tasarımına yabancı olanlar için kullanabilecek bir araç olan Akıllı İçerik Sihirbazı’nı başlatmak için “Dos-

Akıllı İçerik Sihirbazı genel olarak
önceden tasarlanmış şablonları
hazırlamayı
planladığınız sunu
üzerinde uygulamakla işinizi
kolaylaştırmayı
amaçlar.
.
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ya/Yeni...” komutunu verin. Karşınıza gelecek olan iletişim kutusunda
“Genel” sayfasında yer alan “Akıllı İçerik Sihirbazı” seçeneğini seçip
“Tamam” tuşuna basın. Karşınıza çıkacak seçenekler adım adım sunu
tasarımını oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Akıllı İçerik Sihirbazı
genel olarak önceden tasarlanmış şablonları hazırlamayı planladığınız
sunu üzerinde uygulamakla işinizi kolaylaştırmayı amaçlar.

“Dosya/Yeni...” İletişim Kutusu
İlk adımda sihirbaz Akıllı İçerik Sihirbazının ne işe yaradığını
açıklayan bir ileti verecektir. Bir sonraki adıma “İleri” tuşu ile geçebilirsiniz.
İkinci adımda hazırlayacağınız sununun türünü belirtmenizi isteyen bir seçenek sayfası karşınıza çıkacaktır. “Tümü”, “Genel”, “Şirket”
vb. konu başlığı düğmelerini göreceksiniz. “Tümü” düğmesi şablonlarda yer konularının tamamını görebilmenizi sağlarken; diğer düğmeler de
konuları sınıflarına göre ayırmaya yarar. Sununuzun konusuna ilişkin
bir düğmeyi seçince yandaki listede bu başlık altında yer alan konuları
fark edeceksiniz. Uygun konuyu seçtikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Sunu konunuz sihirbazın sundukları arasında yer almasa bile,
sihirbazda yer alan konu başlıklarından en yakın olanını işaretleyebilirsiniz.
Üçüncü adımda sununuzun görüntüleneceği ortam sorgulanmaktadır.
Örneğin; sunu bir ekranda mı, Web sayfasında mı ya da saydam üzerinde mi
gösterilecek? Size uygun sunu türünü belirledikten sonra yine “İleri” düğmesi
ile sonraki adıma geçin.

Eğer slaydın
altbilgi alanında
sunu dosyasının
son güncelleştir-
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Dördüncü adımda sizden doldurmanız istenilen bazı metin kutuları
ve onay kutuları gösterilecektir. “Sunu başlığı” metin kutusunun içerisine sununuzun görüntülenmesi sırasında ilk slaytta yer alacak olan sunu
başlığını yazın. Bu metin kutusunun hemen altında ilk slayt hariç diğer
slaytların tümünde yer almasını istediğiniz bazı ayrıntıları sorgulayan
seçenekler vardır. Altbilgi metin kutusunun içerisine her slaytta yer
almasını istediğiniz metni yazabilirsiniz.
Örneğin; her slaydın altında sunuyu sunan kişinin adı, soyadı ya da sununun
başlığı verilebilir.
Eğer slaydın altbilgi alanında sunu dosyasının son güncelleştirme
tarihini görüntülemek istiyorsanız “Son güncelleştirme tarihi” onay
kutusunu işaretleyin. Benzer şekilde her slaytta o an bulunulan slaydın
numarasının görüntülenmesine olanak sağlayan bir onay kutusu daha
bulunmaktadır.
Bilgi girişinizi gerçekleştirdikten sonra “İleri” düğmesine basın.
Akıllı İçerik Sihirbazı size sununuzu oluşturmak için gereksinim duyduğu bilgileri temin ettiğine ilişkin bir ileti gösterecektir. Bu noktada
hazırladığınız yeni belgenizi görüntülemek için “Son” düğmesine basın.
Sununuz, görsel tasarımıyla ve belirlediğiniz bazı metin ögeleriyle
birlikte karşınıza gelecektir.

Akıllı İçerik Sihirbazı ile Oluşturulmuş Yeni Sunu
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Sizin ekranınızda yukarıdaki görüntünün aynısı olmayabilir. Ancak genel hatlarıyla buna benzer bir sonuç elde edeceksiniz. Bu sunu
henüz içerik olarak düzenlenmemiştir. Bir sonraki bölümde bunu inceleyeceğiz.
Varolan Tasarım Şablonları: Powerpoint yazılımıyla birlikte gelen, daha sonradan sizin tasarımını yapıp şablon olarak kaydettiğiniz ya
da PowerPoint yazılımının kurulu olduğu “Office” klasörü içerisinde
yer alan “Templates” klasörünün altına sizin kopyaladığınız bir tasarım
şablonu sununuzun görsel tasarımını yeni baştan yapmadan slaytların
metin içeriklerine odaklanabilmeniz için kullanılan bir araçtır.
Hatırlayacağımız gibi “Dosya/Yeni...” komutunu verdiğimizde
karşımıza gelen diyalog kutusu üç sayfadan oluşmaktaydı. Bu kez “Tasarım Şablonları” sayfasını seçip içerisinde varolan şablonların her
birini tek tek fare ile seçerek sağdaki “Önizleme” penceresinde ön izleme yapabilirsiniz. Daha sonra sununuz için en uygunu olduğuna inandığınız bir tasarımı işaretleyip “Tamam” düğmesine basınız. Karşınıza
“Yeni Slayt” iletişim kutusu gelecektir.

Yeni Slayt İletişim Kutusu

Genellikle her
sunu başlangıçta
bir başka deyişle
ilk slaytta sunuyu
tanıtıcı bir başlık
slaydı ile başlar.

İletişim kutusunda yer alan “Otomatik Düzen Seçin” kısmından
“Başlık Slaydı” seçeneğini işaretleyip “Tamam” düğmesine basın. Genellikle her sunu başlangıçta bir başka deyişle ilk slaytta sunuyu tanıtıcı
bir başlık slaydı ile başlar. Ancak, tasarım gereksinimlerimiz doğrultu-
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sunda daha farklı bir başlangıç slaydı da oluşturabilirsiniz. Bu aşamadan
sonra sununuzu oluşturmaya devam edebilirsiniz. Yeni ekleyeceğiniz
slaytlar seçmiş olduğunuz görsel tasarım özelliklerini taşımaya devam
edecektir. Sonraki bölümde içerik geliştirme ayrıntılarını ele alacağız.
Boş Sunu: Sununuzun tasarımını sonradan tümüyle kendiniz belirlemek istiyor ya da varolan tasarımlara bağlı kalmak istemiyorsanız,
“Dosya/Yeni...” komutunu verdikten sonra karşınıza gelen iletişim
kutusunun “Genel” sayfasında yer alan “Boş Sunu” seçeneğini işaretleyip “Tamam” düğmesine basın. Karşınıza Yeni Slayt iletişim kutusu
çıkacaktır. Böylelikle bu noktada sununuzda yer alan ilk slaydın içerik
düzenini belirleyebilir, sonraki bölümde anlatıldığı şekilde içeriğinizi
geliştirmeye devam edebilirsiniz.
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Yeni Sununun İçeriğini Düzenleme
Daha önce yaratmış olduğunuz sununuzun içeriğini ne şekilde düzenleyebileceğinizi bu bölümde ele alacağız. Ancak, öncelikle oluşturmaya başladığınız sunu belgenizi nasıl kaydedebileceğinizi bilmek
belgenizi korumak, saklamak ve sonradan ulaşabilmek adına önemli bir
adımdır.
Neredeyse bütün belge oluşturma yazılımları size bir şekilde hazırladığınız belgeleri kaydedip saklama ve sonradan kullanma olanakları
tanımaktadır. Bu durumun bazı istisnaları yazılımların deneme, tanıtıcı
sürümlerinde karşınıza çıkabilir. Bu tip deneme sürümleri belgeyi ekranda oluşturmanıza olanak tanırken tecimsel kaygılarla yazılımı satın
almaya karar vermediğiniz sürece söz konusu yazılım aracılığıyla hazırladığınız belge ürünlerini kaydetmenize olanak tanımayabilir. Yazılımı
satın alıp kayıtlı kullanıcı haline geldiğinizde bu tip kısıtlamalar ortadan
kalkacaktır. Ancak, PowerPoint, ister Microsoft Office® paketi ile birlikte ya da tek başına lisansını zaten önceden satın almış olduğunuz bir
tecimsel yazılım olduğundan böyle bir kısıtlama söz konusu değildir.
Oluşturduğunuz ya da incelemek istediğiniz belgelerin açılması,
kaydedilmesi, yazdırılması gibi komutların tamamı “Dosya” mönü
başlığı altında yer almaktadır. Önceki bölümde yaratmaya başladığınız
sunu belgenizi “Dosya/Kaydet” ya da “Dosya/Farklı Kaydet...” komutlarından herhangi biriyle bilgisayarınıza ya da bilgisayar ağınız üzerinde
tanımlanmış klasörlere kaydedebilirsiniz.
“Dosya/Kaydet” ve “Dosya/Farklı Kaydet...” komutları arasındaki
fark, ilkinin önceden kaydedilmiş bir dosyanın (belgenin) üzerinde
yaptığınız değişiklerle birlikte son halinin aynı adla üzerine kaydedilmesini sağlamaktır. Dikkat edilmesi gereken durum, önceden hazırlanmış bir dosyanın içeriğinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda “Dosya/Kaydet” komutunu kullanırsanız dosyanın artık yeni haliyle kaydedileceği ve eski düzenlemelerin yerini yeni düzenlemelerin alacağı hususudur. Bir diğer deyişle, yaptığınız değişiklikler sonucu dosyanın önceki
halinde yer alan bazı bilgiler yeni dosya da bulunmayabilir ve bu şekilde kayıt seçeneğini seçerseniz eski bilgilere bir daha ulaşabilme şansınız
olmayacaktır.
Önceden var olan bir belge üzerinde değişiklik yapıp, belgenin önceki ve sonraki hallerinin her ikisini birden saklamak isterseniz “Dosya/Farklı Kaydet...” komutu ile ilk belgenin adından farklı bir ad seçerek kayıt yapmalısınız.
Hazırlamaya başladığınız sununuzu bu noktada kaydetmeniz elektrik kesintisi ya da yazılım hatalarından kaynaklanan sistem kilitlenmeleri gibi bilgisayarınızda oluşabilecek çeşitli olası bilgi kayıplarına karşı
Önemli miktarda
bilgi ya da veri
girişi yaptığınız
belgeleri gerekli
olduğunu düşündüğünüz aşamada
kaydetmelisiniz.
Bu şekilde düzenleyip daha sonra
kaydettiğiniz belge
üzerinde, kaydettiğiniz ana kadar
olan tüm içerik
daha sonra

.
Neredeyse bütün
belge oluşturma
yazılımları size bir
şekilde hazırladığınız belgeleri
kaydedip saklama
ve sonradan
kullanma olanakları tanımaktadır.

Oluşturduğunuz
ya da incelemek
istediğiniz belgelerin açılması,
kaydedilmesi,
yazdırılması gibi
komutların tamamı “Dosya” mönü
başlığı altında yer
almaktadır.

Yaptığınız değişiklikler sonucu
dosyanın önceki
halinde yer alan
bazı bilgiler yeni
dosya da bulunmayabilir ve bu
şekilde kayıt
seçeneğini seçerseniz eski bilgilere
bir daha ulaşabilme şansınız
olmayacaktır.
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bir önlem olacaktır. Ayrıca, düzenleme işlemine sonradan kaldığınız
yerden devam edebilmeniz de ancak bu şekilde olanaklıdır. Önemli
miktarda bilgi ya da veri girişi yaptığınız belgeleri gerekli olduğunu
düşündüğünüz aşamada kaydetmelisiniz. Bu şekilde düzenleyip daha
sonra kaydettiğiniz belge üzerinde, kaydettiğiniz ana kadar olan tüm
içerik daha sonra erişebilmeniz için saklanmış olacaktır.
Belgenizi kaydetmeden yazılımdan çıkmanız ya da bilgisayarınızı
kapatmanız halinde yapılan tüm veri ya da bilgi girişleri kaybolacaktır.
Bu durum diğer sözcük işlemci, grafik düzenleme, hesap tablosu vb.
belge üretme yazılımları için de geçerlidir.
Kaydetme işlemini tamamladıktan sonra Akıllı İçerik Sihirbazı,
Tasarım Şablonu ya da Yeni Boş Sunu seçeneklerinden herhangi biri ile
oluşturmaya başladığınız sununuzun içeriğini düzenlemeye devam edebiliriz.
Belgenizi yaratırken hangi yöntemi kullanmış olsanız da, tasarımını beğenmediğiniz sununuzu daha sonradan istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Ancak, hiç kaydedilmemiş bir sunu belgesini oluşturmaya
mutlaka önceki bölümde anlatılan yeni belge oluşturma komutlarından
biriyle başlayabilirsiniz.
Bu aşamada sizin yazılımı kullanmayı öğrenme sürecinizde birlikteliği yakalamak adına yeni boş sunu oluşturmaya başlamakta yarar
vardır. Ne var ki, isterseniz varolan tasarım şablonlarından herhangi
birini seçerek de sonraki adımları izleyebilirsiniz.
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PowerPoint’te Oluşturulmuş Boş Sunu Belgesi

Hatırlayacağınız gibi yeni sunu oluşturma bölümünde üçüncü seçenek olarak “Boş Sunu” yaratmış ve ilk slaydımızın “Otomatik Düzen”
seçeneği olarak “Başlık Slaydı” seçeneğini onaylayarak yukarıdaki gibi
bir görünüm elde etmiştik.
Şimdi ilk slaydımızın içeriğini düzenlemek için ister sağ tarafta yer
alan slaytta “Başlık eklemek için tıklatın” alanına fare ile tıklatmak
suretiyle ister sol tarafta yer alan ve sunu ana hatlarını gösteren kısımda
slayt numarasının yanındaki slayt mini-resminin sağında kalan kısmı
farenin sol tuşu ile işaretleyerek başlık metin girişini yapmaya hazır hale
getirebilirsiniz. Bu kısma “Bir Sunu Örneği” başlığını girelim.
Slayt üzerinde yer alan “Alt başlık eklemek için tıklatın” alanına
farenin sol tuşuyla tıklattığınızda alt başlık metin alanı veri girişi için
sizi bekleyecektir. Bu kısma da “Hazırlayan: Kendi İsminiz” yazalım.
Bu noktada aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsüne sahip olmanız
gerekir.

284 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Başlık Slaydı Düzenlemesi
PowerPoint’te
neredeyse tüm
eklemeler “Ekle”
mönüsü aracılığıyla yapılabilir.

Artık sununuza yeni bir slayt ekleyebilirsiniz. PowerPoint’te neredeyse tüm eklemeler “Ekle” mönüsü aracılığıyla yapılabilir. Yeni slayt
eklemek için de “Ekle/Yeni Slayt...” komutunu verin. Karşınıza daha
önce gördüğünüz “Yeni Slayt” iletişim kutusu gelecek ve sizden yeni
slaydınız için bir Otomatik Düzen seçmenizi isteyecektir.
Bu kez slayt düzenlerinden size uygun herhangi birini seçin. Birliktelik sağlamak amacıyla “Madde İşaretli Liste” düzenini seçin ve
“Tamam” tuşuna basın. “Başlık eklemek için tıklatın” yazan alana tıklatıp yeni başlığınızı “Slayt Düzenleri” olarak girin. Bu slaytta konuşmacının slayt düzenlerine ilişkin açıklama yapacağını varsayalım. İlgili
başlık hakkında açıklayıcı metin girmemiz gerekmektedir. Altta yer alan
“Metin eklemek için tıklatın” alanına tıklayarak ilk maddenizi yazın:
“Metin”. Daha sonra klavyenizde yer alan “Enter” tuşuna basarak yeni
paragrafa (maddeye) geçin. Fark edeceğiniz üzere her “Enter” tuşuna
basışınızda yeni bir madde oluşmaktadır. Ancak başka bir harf tuşuna
basmadan doğrudan iki kez üst üste “Enter” tuşuna basarsanız, ilk madde ile yazmaya başlayacağınız son madde arasında madde imi olmayan
boş bir satır açılacaktır.

Örneğin; yazacağınız madde sayısı az ise slayt düzeninizin göze hoş görünmesi için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
.
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Bu şekilde ilk maddeniz olan “Metin” sözcüğünü girdikten sonra
iki kez “Enter” tuşuna basın ve “Grafik” sözcüğünü girin. Benzer şekilde iki kez “Enter” tuşuna basıp “Çoklu ortam” sözcüklerini yazın. Elde
edeceğiniz ekran görüntüsü yaklaşık olarak aşağıdaki gibi olacaktır.

İkinci Slaydın Hazırlanması
İlk ve ikinci slaytlarınız arasında başka bir slaydın olmasını arzu
ettiğinizi varsayarsanız her iki slaydın arasına yeni bir slayt eklemeniz
gerekmektedir. Bunun için yine “Ekle/Yeni Slayt...” komutundan yararlanabilirsiniz. Ancak ikinci slaytta iken bu komutu verirseniz
PowerPoint yeni slaydınızı üçüncü slayt olarak atayacaktır. Diğer bir
deyişle, yeni slayt eklentileri o anki etkin slaydın hemen ardında oluşturulur. Öyleyse birinci slayda geçmeniz gerekmektedir. Birinci slayda
geçmek için klavyeniz üzerinde yer alan “Page up” tuşundan yaralanabileceğiniz gibi fare ile “Anahat Penceresi”nde (PowerPoint penceresinin sol kısmında) yer alan slayt numarası simgelerinden “1” numaralı
olanını işaretlemeniz yeterli olacaktır.
“Anahat Penceresi”ni görüntüleyemiyorsanız “Görünüm” mönüsünden “Normal”
komutunu kullanabilirsiniz.

Sununuzu düzenlemeye devam
ederken istediğiniz herhangi bir
anda sununuzun
gösterimini ekran
üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

“Anahat Penceresi”ni görüntüleyemiyorsanız “Görünüm” mönüsünden “Normal” komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut PowerPoint’i
normal görünüme geçirme komutudur. Böylelikle hem sununuzun ana
hat penceresini, hem seçili slaydın görüntüsünü, hem de konuşmacı
notları ekleme penceresini görebilirsiniz.
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Dikkat ederseniz aynı mönüde “Slayt Gösterisi” seçeneği olduğunu da fark edeceksiniz. Sununuzu düzenlemeye devam ederken istediğiniz herhangi bir anda sununuzun gösterimini ekran üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bu seçeneğe “Slayt Gösterisi” mönüsünde yer alan
“Gösteriyi Görüntüle” ya da klavyenizde bulunan “F5” tuşu ile ulaşabilirsiniz.
İlk slaydınıza eriştikten sonra “Ekle/Yeni Slayt...” komutunu verin.
İlk ve ikinci slaydınız arasına yeni bir slayt eklenecek ve ikinci slaydınız bundan böyle üçüncü slaydınız olacaktır. Yukarıda anlatılan örnekte
olduğu gibi bu slaydınıza başlık olarak “Yeni Belge Oluşturmak” yazın.
Altta yer alan metin kısmına da sırasıyla;
 Akıllı İçerik Sihirbazı
 Tasarım Şablonları
 Boş Sunu
maddelerini yazın. Her bir maddeyi yazdıktan sonra “Enter” tuşuna basmayı unutmayın.
Daha sonra “F5” tuşuna basarak sunu gösterisini görüntüleyin.
Gösteri sırasında slaytlar arasında geçiş yapmak için klavyenizin “Page
Up”/ “Page Down”, “Enter”, boşluk, ok tuşlarını ya da farenin sol ve
sağ tuşlarını kullanabilirsiniz. Gösteri sırasında farenizin sağ tuşuna
basarsanız bir kısa yol mönüsü karşınıza gelecektir. Bu mönüden istediğiniz bir komut verebilirsiniz.
Örneğin; “İşaretçi Seçenekleri/Kalem” komutu, gösteri sırasında dinleyicilere
slayt üzerinde işaretleme yaparak vurgulamak için ideal bir araçtır.
Bu aracı tıpkı sınıf içerisinde tahta kullanımına benzetebiliriz. Bir
sonraki slayda geçiş yaparsanız ya da fare sağ düğme mönüsünden
“Ekran/Kalemle Çizilenleri Sil” komutunu verirseniz yaptığınız çizimler
silinecektir.

Yeni sununun içeriğinin nasıl düzenleneceğini açıklayınız.
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Sunu Gösterisi Sırasında Kalem Kullanımı

Sunuya Görsel Etkiler Katmak
Şu ana kadar yaptıklarınızla sununuzun bu hali son derece yalın bir
görünümdedir. Bu yalın görünümden biraz olsun sıyrılmak slayt
ögelerini renklendirmekle olanaklıdır. Bunun için “Biçim” mönüsünden
“Slayt Renk Düzeni...” komutunu verin. Karşınıza çıkan “Renk Düzeni”
iletişim kutusunda “Özel” sayfasına erişin. Sununuzun çeşitli ögelerinin
renklerini değiştirebilmenize olanak sağlayan seçenekleri göreceksiniz.
Bunlardan “Arka Plan”ı seçtikten sonra “Renk Değiştir...” düğmesine
basın. Çıkan yeni pencereden istediğiniz herhangi bir renk tonunu (örneğin açık mavi) işaretleyip “Tamam” düğmesine basın. Tekrar “Renk
Düzeni” iletişim kutusuna geri döneceksiniz. Burada dikkat edilmesi
gereken, değişikliklerinizi onaylamak için iki farklı yönteme sahip olduğunuzdur. İlki, olmasını istediğiniz değişiklikleri tüm sunuya uyarlayacak olan “Tümüne Uygula” düğmesi; ikincisi ise yalnızca o an geçerli
olan slayt üzerinde değişiklik yapmanıza olanak sağlayan “Uygula”
düğmesidir. Siz “Tümüne Uygula” seçeneğini seçin. Böylelikle sununuzda yer alan tüm slaytlar aynı renkte arka plana sahip olacaktır.
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Renk Düzeni İletişim Kutusu
Her slaytta farklı
renkler kullanmaktan kaçının. Bu
durum dinleyicilerin dikkatinin
dağılmasına
neden olabilir.

Her slaytta farklı renkler kullanmaktan kaçının. Bu durum dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Ancak, belirli konulardan
söz ederken kullandığınız birden fazla slayt gruplarında, kendi içlerinde
bir düzen olmak kaydıyla farklı renk tonları kullanabilirsiniz.
Bu haliyle slaydınız arka planı tek renklidir. Oysa arka planda renk
geçişleri etkisinden yararlanmak özellikle ekran sunularında hoş bir etki
yaratmaktadır. Bunun için ise “Biçim/Arka Plan...” komutunu vermelisiniz. Karşınıza çıkan Arka Plan iletişim kutusunda renk açılır mönüsünden “Dolgu Efektleri...” komutunu seçin (). Bu kez Dolgu Efektleri
iletişim kutusunu görüntüleyeceksiniz. İstediğiniz tipte dolgu efektini
seçebileceğiniz gibi birliktelik sağlamak açısından “Gradyan” sayfasında “Önceden belirlenmiş” radyo düğmesini işaretleyin. Hemen sağında
yer alan “Belirlenmiş renkler” aşağı açılır mönüsünden “Şafak” seçeneğini işaretleyin. Ön izleme alanında fark edeceğiniz gibi arka plan için
seçmiş olduğumuz mavi renk aşağıya doğru gittikçe açılan tonlarda
olacak hatta en altta belli belirsiz kırmızı tonları görüntülenecektir.
Benzer şekilde hoşunuza giden seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için “Tamam” düğmesine basın. Arka Plan iletişim
kutusuna geri döneceksiniz. “Tümüne Uygula” düğmesi ile yeni arka
plan renk düzeninizi tüm slaytlara uygulayın. Yapmış olduğunuz değişikliklerin sununuzu nasıl etkilediğini incelemek için F5 tuşuna basarak
sununuzun gösterimini gerçekleştirin.
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Arka Plan İletişim Kutusu

Slayt gösterisini görüntülerken slayt geçişlerinde herhangi bir etki
kullanılmadığını; diğer bir deyişle bir slayttan ötekine geçerken geçişlerin son derece çabuk ve keskin olduğunu fark edeceksiniz. Kimi durumlarda bu istenir bir etki olmasına karşın, çoğu zaman dinleyiciler bir
slayttan diğerine geçildiğini algılamayabilirler. Bunun önüne geçmek
için slayt geçişlerine çeşitli etkiler katabilirsiniz. Geçiş etkisi katmak
için “Slayt Gösterisi” mönüsünde yer alan “Slayt Geçişi...” komutunu
kullanabilirsiniz. Bu komutu verdikten sonra karşınıza gelecek iletişim
kutusunda “Efekt” aşağı açılır mönüsünde yer alan herhangi bir etkiyi
kullanmanız olanaklıdır. Bu noktada “Slayt Sağa Doğru” seçeneğini
seçin. Dikkat ederseniz seçimi yaptığınızda hemen üstteki ön izleme
alanında seçtiğiniz etkinin ekranda nasıl bir görsel etki sergileyeceğini
izleyebilirsiniz. Ön izleme alanı ile aşağı açılır mönü arasında seçtiğiniz
etkinin hangi hızla ekranda oluşturulmasını ayarlayabileceğiniz üç radyo düğmesi vardır. Bunlar; “Yavaş, Orta ve Hızlı”dır. Size uygun herhangi bir hızı seçin. Genellikle slaydın kaydırılmasına dayanan geçişlerde hızlı seçim, slaydın çeşitli etkilerle kaybolmasına dayanan geçişlerde daha yavaş seçim yapmak başarılı görsel etkiler oluşturmanıza
yardımcı olur.

Geçiş etkisi
katmak için “Slayt
Gösterisi” mönüsünde yer alan
“Slayt Geçişi...”
komutunu kullanabilirsiniz.
Ön izleme alanı ile
aşağı açılır mönü
arasında seçtiğiniz etkinin hangi
hızla ekranda
oluşturulmasını
ayarlayabileceğiniz üç radyo
düğmesi vardır.
Bunlar; “Yavaş,
Orta ve Hızlı”dır.
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Slayt Geçişi İletişim Kutusu
Slayt Geçişi
iletişim kutusunda
ayrıca slayt
geçişinin ne
şekilde başlatılacağını yönetebileceğiniz “İlerle”
alanı bulunmaktadır. Geçişler fare
tıklamasıyla ya da
belirleyeceğiniz
süre sonunda
otomatik olarak
yapılabilmektedir.

Slayt Geçişi
iletişim kutusu
aracılığıyla katacağınız etkiler
etkin slaydın
ekranda belirmesinin ne şekilde
olacağını ayarlamak için kullanılır.

Slayt Geçişi iletişim kutusunda ayrıca slayt geçişinin ne şekilde
başlatılacağını yönetebileceğiniz “İlerle” alanı bulunmaktadır. Geçişler
fare tıklamasıyla ya da belirleyeceğiniz süre sonunda otomatik olarak
yapılabilmektedir.
Geçiş sırasında herhangi bir ses etkisi istiyorsanız, bunu da sağ alt
kısımda yer alan “Ses” alanından gerçekleştirebilirsiniz.
Seçiminizi bitirdikten sonra “Uygula” düğmesine basarak yalnızca
etkin slayt için geçerli bir ayar olmasını sağlayıp, genel PowerPoint
görünümünüze geri dönün ve F5’e basıp slayt gösterisini ekranınızda
görüntüleyin.
Fark edeceğiniz gibi yalnızca bir slaydınız geçiş etkisine sahip oldu. Diğerlerinde böyle bir etki “Tümüne Uygula” düğmesine basmadığınız için olmayacaktır. Ayrıca, Slayt Geçişi iletişim kutusu aracılığıyla
katacağınız etkiler etkin slaydın ekranda belirmesinin ne şekilde olacağını ayarlamak için kullanılır. Diğer bir deyişle, “Tümüne Uygula”
düğmesini kullanmadığınız durumlarda etki yalnızca o an hangi slaydı
düzenlemekte iseniz o slayt için geçerli olacak; ardından gelen slayt
bundan etkilenmeyecektir.
Slaytlarınız üzerinde genel etkiler oluşturmanın yanı sıra slayt içerisinde bulunan ögelere de çeşitli etkiler ekleyebilirsiniz.

Slayt içerisinde
bulunan ögelere
de çeşitli etkiler
ekleyebilirsiniz.

.
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Örneğin; başlıklarınıza, metinlerinize, resim ve grafikleriniz gibi diğer slayt
ögelerine de ses ve görsel iletişim katabilme olanağınız vardır.
Bu etkilerin gerçekleştirilmesi de “Slayt Gösterisi” mönüsünden “Özel Animasyon...” komutu ile yapılmaktadır.
Hazırlamakta olduğunuz sununuzun ikinci slaydına geçin. “Slayt
Gösterisi/Özel Animasyon...” komutunu verin. Karşınıza aşağıdaki Özel
Animasyon iletişim kutusu gelecektir.

Özel Animasyon İletişim Kutusu
“Slayt nesnelerinin animasyonu için işaretleyin” alanında yer alan
“Metin 2” bileşeninin onay kutusunu işaretleyerek, slayt içerisinde yer
alan ögelerden metin kutusu içerisinde yer alan metnin animasyonuna
onay verin. Diğer bir deyişle, bu onay kutusunu seçerek slaydınızda yer
alan maddelere görsel etkiler getirin.
İşaretlemeyi gerçekleştirdiğinizde iletişim kutusu içerisinde hemen altta
yer alan “Sıra ve Zamanlama” sayfasının “Animasyon sırası” alanında
“1. Metin 2” yazısının belirdiğini göreceksiniz. Şimdi seçtiğiniz ögeye
etki katmak için “Efektler” sayfasına gelin. “Ses ve canlandırma girdisi”
bölümünde aşağı açılır mönüden “Kayarak Gelen” seçeneğinin işaretli
olduğuna emin olun ve hemen sağında yer alan aşağı açılır mönü seçeneklerinden “Soldan”ı işaretleyin. “Önizleme” düğmesinden, her etkiyi
onaylamadan önce ekranda nasıl göründüğünü anlamak için yararlanabilirsiniz.
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“Tamam” düğmesine basarak onaylayın ve iletişim kutusundan
çıkmış olun. Gösteriyi ekranda görüntüleyin. F5 tuşunu kullanabileceğiniz gibi daha önce belirtildiği gibi mönüden “Slayt Gösterisi/Gösteriyi
Görüntüle” komutunu da verebilirsiniz.

Slaytlarınızda yer
alan başlık,
grafikler, resimler
gibi diğer öğelere
de canlandırma
etkileri kazandırabilirsiniz.

İlk slaydınızın hemen ardından gelen ikinci slaydınızda fark edeceğiniz gibi başlık görüntülendikten sonra slayt içerisinde yer alan metin görüntülenmeyecek; ilerleme komutunu vermeniz beklenecektir. Bu
özellikle sunu sırasında dikkat çekmek ve önceden bütün bilgiyi dinleyicilere ekranda göstermek yerine adım adım konuşma sırasında konuşma içeriğini görsel öğelerle desteklemek için kullanılan bir yöntemdir.
Benzer şekilde sununuzu oluşturan slaytlarınızda yer alan başlık,
grafikler, resimler gibi diğer öğelere de canlandırma etkileri kazandırabilirsiniz.

Bir sunuya görse etkilerin nasıl katılacağını açıklayınız.

PowerPoint Yazılımının Bazı Özellikleri
Burada yer almayan diğer özellikleri öğrenebilmek
ve her anlamıyla
PowerPoint’e
hakim olabilmek
isterseniz, piyasada PowerPoint’in
özelliklerini açıklayan ve tanıtan
çok sayıda kitaplar vardır.

PowerPoint yazılımını kullanırken yararlanabileceğiniz özelliklerden bazıları devam eden kısımda ele alınmıştır. Burada yer almayan
diğer özellikleri öğrenebilmek ve her anlamıyla PowerPoint’e hakim
olabilmek isterseniz, piyasada PowerPoint’in özelliklerini açıklayan ve
tanıtan çok sayıda kitaplar vardır. Ayrıca, İnternet üzerinde yer alan
PowerPoint’i açıklayıcı yabancı kaynaklar da vardır. Bunlardan bazılarının Web adresleri şu şekildedir:
 http://www.microsoft.com/office/powerpoint/
 http://www.actden.com/pp/index.htm
 http://einstein.cs.uri.edu/tutorials/csc101/powerpoint/ppt.html
 http://www.fgcu.edu/support/office2000/ppt/
 http://www.electricteacher.com/tutorial3.htm
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Asıl Slayt Düzenlemesi: Hazırladığınız slaytların her birinde tekrar eden görsel düzenlemeler kullanmak isteyebilirsiniz.
Örneğin; her slaydınızda firmanızın adının sağ üst köşede yer almasını,
sayfa numaralarının daha büyük yazı tipleri ile belirtilmesini isteyebilirsiniz.
Böyle durumlarda “Asıl Slayt” komutundan yararlanabilirsiniz.
“Görünüm/Asıl/Asıl Slayt” komutu sununuzda yer alan slaytların tasarım şablonuna ulaşmanızı sağlar. Bu komutu verdikten sonra karşınıza
Asıl Slayt düzenleme ekranı gelecektir.
Örneğin; bir metin kutusu ekleyip içerisine firmanızın adını yazmanız, sayfa
numaraları metin kutusunu seçip yazı tipi boyutunu değiştirmeniz gibi bu
alanda yapacağınız herhangi bir biçimlendirme düzenlemesi tüm slaytlarınıza yansıyacaktır.
Böylelikle tekrar tekrar slaytlarınızı düzenlemeye gereksinim
duymayacaksınız.
Üstbilgi ve Altbilgi Alanları: Özellikle sayfa numaralarının, sunuyu hazırlayan kişinin adının vb. bilgilerin her slaydın/konuşmacı
notları sayfasının alt ya da üst kısmında görüntülenmesi için “Görünüm/Üstbilgi ve Altbilgi...” komutunu verin. Karşınıza “Üstbilgi ve
Altbilgi” iletişim kutusu gelecektir. Buradan istediğiniz düzenlemeleri
yapmanız olanaklıdır.
“Paketle ve Gönder” Özelliği: PowerPoint’te hazırladığınız sunuların gösterimini kendi bilgisayarınızdan farklı başka ortamlarda
gerçekleştirecekseniz sununun gerçekleştirileceği ortamda PowerPoint
yazılımının ve hangi versiyonunun kurulu olduğunda emin olamazsınız.
Sununuzun yalnızca tasarlanıp, hazırlanması sununun gerçekleştirilmesine yetmez. Ayrıca, bunun sunulacağı ortamı ayarlamak da başka bir
sorumluluktur. Dinleyicilere teknik nedenlerden dolayı sunuyu aktaramamak sunuyu hazırlayan kişi için de sıkıntı yaratır. Bu nedenle
PowerPoint içerisinde, PowerPoint yazılımı yüklü olmayan bilgisayarlarda sununun gösterimi için “Paketle ve Gönder” adında bir özellik
barındırmaktadır. Bu özellik sayesinde sununuzu disketlere bölebilir ya
da yanınıza PowerPoint dosyalarını gösterebilen bir program da alabilirsiniz.
“Dosya/Paketle ve Gönder...” komutunu ile bu özellikten yararlanabilirsiniz. Komutu verdikten sonra karşınıza Paketle ve Gönder Sihirbazı iletişim kutusu gelir.

Sununuzun
yalnızca tasarlanıp, hazırlanması
sununun gerçekleştirilmesine
yetmez.

PowerPoint
içerisinde, PowerPoint yazılımı
yüklü olmayan
bilgisayarlarda
sununun gösterimi
için “Paketle ve
Gönder” adında
bir özellik barındırmaktadır.

.
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Paketle ve Gönder Sihirbazı İletişim Kutusu
Sihirbaz yapacağınız ayarlamalar
doğrultusunda
sununuzun tüm ya
da bir kısım
içeriğini bir başka
sistemde yüklenmek üzere tek bir
paket haline
getirebildiği gibi
bunu disketlere
bölmenize de
yardımcı olur.

Sihirbaz yapacağınız ayarlamalar doğrultusunda sununuzun tüm ya
da bir kısım içeriğini bir başka sistemde yüklenmek üzere tek bir paket
haline getirebildiği gibi bunu disketlere bölmenize de yardımcı olur.
Böylelikle büyük ebatlı dosyalarınızı disketlere bölüp yanınızda götürebilirsiniz.
İletişim kutusunun ilk sayfası size bu sihirbazın ne işe yaradığını
açıklar. “İleri” düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Karşınıza
gelecek sayfa hangi sunuları paketlemek istediğinizi sorgular. Yalnızca
komutu verdiğiniz sırada, o an için üzerinde çalışmakta olduğunuz ve
PowerPoint yazılımında halen açık olan sununuzun paketlenmesini
istiyorsanız “Etkin sunu” onay kutusunu işaretlediğinize emin olun. Öte
yandan, başka sunuların da hazırlayacağınız paketin içerisinde yer almasını istiyorsanız “Diğer sunular:” onay kutusunun da işaretlenmesi ve
“Gözat...” düğmesinden sunuların kayıtlı yerlerinin tespit edilip seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra “İleri” düğmesine basın.
Üçüncü adımda sunu ya da sunularınızın paketlenip kaydedileceği
ortamı seçmeniz istenir. Eğer sunuyu yanınızda götürmek için disketlere
kopyalamak istiyorsanız “A:\ sürücüsü” radyo düğmesini işaretlemeniz
gerekir. Bu noktada disket kayıt ortamının sınırlılıkları ve yeteneklerinden söz etmek yararlı olacaktır. Günümüzde kullanılan disketlerin başlıca özellikleri şunlardır:
 Oldukça az depolama alanına sahiptir. Formatlanmış bir disket
yaklaşık 1,38 MB depolama alanı sunar. Çok miktarda görsel /

.
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işitsel ögeler içeren belgeler bu limiti kolaylıkla aşar. Bu da
birden fazla diskete gereksinim duymanız anlamına gelir.
 Nem, güneş, toz, hatta sürücüye yerleştirme ve çıkarma sırasındaki hatalı kullanımlardan dolayı çok kolay bozulabilirler.
 Uzun aylar ya da yıllar boyunca saklamaya elverişli değildirler.
Bu nedenle gereksiniminiz ve elinizde bulunan donanım özelliklerine bağlı olarak bir CD’ye, bir başka ağ bilgisayarına ya da taşınabilir
bellek üzerine kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu tip kayıt ortamlarından
yararlanmak istiyorsanız, “Hedefi seçin:” radyo düğmesini işaretleyip,
paketin kaydedileceği yeri “Gözat” düğmesinden belirleyin ve ister
kendi bilgisayarınıza, ister taşınabilir ortama ya da başka bilgisayara
paketin kaydedileceği klasörü seçin.
Bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapmakta yarar vardır.
PowerPoint 9 (Ofis 2000) ve daha eski versiyonlarda yer alan paketleyici sekiz karakterden uzun ve içerisinde Türkçe harfler içeren klasör
isimlerini kabul etmez. Sekiz karakterden uzun ada sahip bir klasör
seçerseniz paketleme sihirbazının son aşamasında aşağıdaki gibi bir hata
iletisi ile karşılaşırsınız.

Paketlerken Karşılaşılan Hata İletisi
Bunun nedeni paketleme özelliğinin Windows® işletim sisteminin
eski sürümleri için düzenlenmiş olmasıdır. 16 bitlik bu sürümlerde uzun
dosya adları ve uluslar arası karakterlerin kullanımı desteklenmemektedir. Bu nedenle paketin kaydedileceği klasörün adının ya da içinde bulunacağı klasörlerin yol tanımlamalarının sekiz karakterden az ve Türkçe karakterler (ğ,ı vb.) içermiyor olması şarttır. Buna göre:
 “C:\benim sunularım\paket” tanımlaması yanlış,
 “C:\sunu\paket” tanımlaması doğru olacaktır.
Hedef seçiminin ardından “İleri” düğmesi ile “Bağlantılar” aşamasına geçin. Bu sayfada sihirbaz paket içerisine sununuzdan başka sununuz içerisinde kullandığınız görsel / işitsel ögelerin ve kullanmış olduğunuz yazı tiplerinin de dahil edilip edilmeyeceğini sorar. “Bağlı dosyalar dahil” onay kutusunun işaretli olduğuna emin olun. Aksi takdirde
“True Type yazı
tiplerini katıştır”
seçeneği paketinizin boyutunu
oldukça arttırır.
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örneğin sununuza yerleştirdiğiniz bir video dosyası sunu paketinizin
açılacağı sistemde gösterim sırasında ekranda görünmeyecektir. Öte
yandan “True Type yazı tiplerini katıştır” seçeneği paketinizin boyutunu
oldukça arttırır. Disket gibi bir paketleme ortamı tercih ettiyseniz bu
daha fazla diskete kaydetmek zorunda kalmanız anlamına gelir ve disketlerden herhangi birinin bozulması paketinizin tamamının açılamaması demektir. Ne var ki, CD gibi çok daha fazla depolama alanı sunan bir
ortam düşünüyorsanız bu seçeneğin işaretli olması, sununuzun içerisinde sizin sisteminizde yer alan ve sunuyu hazırladığınız sırada yararlandığınız yazı tiplerinin gösterimin gerçekleştirileceği bilgisayarda kayıtlı
olmayan yazı tiplerinden birini / birkaçını içerdiği durumlarda tasarımınızın tıpkı sizin sisteminizde görüntülendiği gibi olmasını sağlayacaktır.
Bir başka deyişle eğer sununuzu taşıdığınız sistemde sizin kullandığınız
yazı tiplerinden herhangi biri yoksa paket içerisine dahil etmediğiniz
yazı tipleri o sistemin varsayılan yazı tipleri ile görüntülenir. Bu da
görsel olarak istenmeyen tasarım hatalarına neden olabilir. Ancak yalnızca Arial, Times New Roman gibi hemen her sistemde yer alan bilindik yazı tiplerini kullandıysanız bu seçeneği işaretlemenize gerek yoktur.
Beşinci adımda sihirbaz size paket içerisine gösterimci bir program almak isteyip istemediğinizi soracaktır. Windows 95 ve Windows
NT işletim sistemlerinden herhangi birinde çalışacak bir gösterim programı “Windows 95 ve NT için görüntüleyici” seçeneğinin işaretlenmesi
ile paketinize dahil edilecektir.
Tekrar “İleri” düğmesine bastığınızda son aşamaya gelirsiniz. Artık sihirbaz paketlemek için gerekli tüm yanıtları sizden almıştır. “Son”
düğmesine basmanız paketlemenin gerçekleşmesi için yeterlidir. Eğer
paketlenecek dosyaların kaydedileceği klasör adını ve yolunu yukarıda
yer alan uyarıları göz önüne alıp yaptıysanız herhangi bir hata mesajı
almaksızın sunu/sunularınız paketlenecektir.
Paketleme gerçekleştiği sırada sununuz hangi haldeyse paketin içerisinde yalnızca bu şekliyle yer alacaktır. Sununuzda herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz Paketle ve Gönder sihirbazını tekrar çalıştırmayı unutmayın.
Slayt Sıralayıcısıyla Slaytların Yerlerinin Değiştirilmesi: Sununuzu hazırlarken slaytlarınızdan herhangi birinin yerini istediğiniz bir
başka yere (sıraya) yerleştirmek için görsel olarak kolay bir olanağa
sahipsiniz. Bunun için “Görünüm/Slayt Sıralayıcısı” komutunu verin.
Karşınıza gelen yeni PowerPoint düzeninde yerini değiştirmek istediğiniz herhangi bir slaydı farenin sol düğmesine basıp sürükleyerek yeniden yerleştirebilirsiniz.
Örneğin; onuncu slaydınızı yeni yeri olan yirminci slaydın hemen ardına
yerleştirebilirsiniz.
Slayt Sıralayıcısı,
görsel olarak
sununuzu nasıl
tasarladığınız ve
bundan memnun
olup olmadığınız
hakkında bir fikir
sahibi olabilmeniz
için tüm sununuzu
görüntülemeksizin
yararlanabileceğiniz kullanışlı bir
araçtır.
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Slayt Sıralayıcısı, görsel olarak sununuzu nasıl tasarladığınız ve
bundan memnun olup olmadığınız hakkında bir fikir sahibi olabilmeniz
için tüm sununuzu görüntülemeksizin yararlanabileceğiniz kullanışlı bir
araçtır.

Slayt Sıralayıcısı Görünümü
Konuşmacı Notlarının Yazdırılması: PowerPoint, başlangıçta da
belirtildiği gibi salt ekran sunusu hazırlayan bir yazılımın ötesinde sunuyu gerçekleştirecek konuşmacı ya da eğitimcilere farklı araçlar da
sağlayabilen bir yazılımdır.
Örneğin; sununuzu dinleyecek kişilere önceden hazırlanmış ve her bir slaydınızda gerek konuşmacının anlattıklarını gerekse ek bilgileri barındırabilecek
bir notlar belgesi dağıtmanıza olanak tanımaktadır.
Benzer şekilde, sunum yaparken anlatacaklarınızı size hatırlatacak
notlar da düzenleyebilir, böylelikle sunumunuz sırasında ekrana bakmaksızın slaydınıza ilişkin notlardan yararlanma şansına sahip olabilirsiniz.

Eklediğiniz notlar
yalnızca dağıtmayı planladığınız
notlar sayfasında
yer alacaktır.

PowerPoint’te
notlar sayfası,
üstte ekran
slaydınızın altta
ise notlarınızın
olduğu şekilde
düzenlenmektedir.
Bu düzenlemeyi
istediğiniz şekilde

Bunun için öncelikle her bir slaydınızla ilişkili olarak konuyu anlatan ya da konuşma içeriğinizi barındıran notlar sayfasını düzenlemiş
olmanız gerekmektedir. Bu düzenleme PowerPoint normal görünümünde (“Görünüm/Normal” komutu ile bu görünüme geçebilirsiniz) kolaylıkla yapılabilir. Normal görünümde slaydınızın hemen altında “Not
eklemek için tıklatın” yazılı bir pencere bulunmaktadır. Bu alana yazacağınız herhangi bir bilgi slayt içerisinde yer almayacak ve ekranda
gösterilmeyecektir. Eklediğiniz notlar yalnızca dağıtmayı planladığınız
notlar sayfasında yer alacaktır. Benzer şekilde, bu düzenlemeyi “Görü-
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nüm/Not sayfası” komutu aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bu kez karşınıza notlar sayfasının yazıcıdan alınacak çıktının aynısı gelecektir.
PowerPoint’te notlar sayfası, üstte ekran slaydınızın altta ise notlarınızın
olduğu şekilde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyi istediğiniz şekilde
kişiselleştirebilirsiniz.

Notlar Sayfası Görünümü
Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra dağıtılacak notların yazıcıdan kağıda çıktılarının alınması için “Dosya/Yazdır...” komutunu verin.
Karşınıza “Yazdır” iletişim kutusu gelecektir. Sol alt kısımda yer alan
“Yazdırılacak:” aşağı açılır mönüsünden “Not sayfası”nı seçin. “Dinleyici notları”nı seçmeniz halinde yalnızca ekran slaytlarınız tek sayfada
ayarladığınız miktar kadar (“Dinleyici Notları” kısmında belirlediğiniz
düzen dahilinde) olmak kaydıyla bastırılacaktır. Oysa “Not sayfası”nı
seçerseniz konuşmacı notlarınız yazdırılır.
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Yazdır İletişim Kutusu
Benzer şekilde, örneğin saydama çıktı alarak yalnızca slaytlarınızı
yazdırmak istiyorsanız “Yazdırılacak:” mönüsünde “Slayt” tercihinin
seçili olduğuna emin olun. Bu noktada yazdırma ayarlarından istenilen
sayfaların yazdırılmasına ilişkin bilgi aktarmak faydalı olacaktır. Her
yazılım kendi özgün yazdırma düzenlemesine sahip olabilir. Ne var ki,
Microsoft yazılımları benzer ayarlara sahiptir.
Örneğin; yalnızca birinci, ikinci ve beşinci sayfalarınızı/slaytlarınızı yazdırmak istediğinizde Yazdır iletişim kutusu “Yazdırma Aralığı” alanında sunulan
radyo düğmelerinden “Slayt” radyo düğmesini işaretlemeli ve etkin hale
gelen metin kutusu içerisine “1;2;5” ya da “1-2;5” yazmalısınız.
Oysa yalnızca birinci ve dördüncü ila onuncu sayfalar/slaytlar arasındaki kısımları yazdırmak istediğinizde “1;4-10” şeklinde belirtmelisiniz.
Aksi takdirde “Tümü” seçeneği seçiliyken belgede yer alan tüm sayfa/slaytlar yazdırılacaktır.
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Özet
Microsoft Ofis bileşenlerinden biri olan Powerpoint uygulaması
ile bilgisayar ortamında görsel ve işitsel, hareketli ve sesli sunular
hazırlamak ve sunmak olanaklıdır.PowerPoint yazılımıyla genel olarak
şunlar yapılabilmektedir:
 Ekran sunularının hazırlanması.
 İnternet’te yayınlamak amacıyla Web sunularının hazırlanması.
 Renkli ya da siyah/beyaz saydamların düzenlenip, yazdırılması.
 Renkli ya da siyah/beyaz kağıt baskıların düzenlenip, yazdırılması.
 35 mm lik slaytların hazırlanması.
 Dinleyicilere dağıtılmak üzere sunu çıktılarının hazırlanması,
 Konuşmacı notlarının bastırılması.
 PowerPoint’i olmayan sistemlerde sunu görüntülemek için
paketleme/taşıma hizmetleri.
 Fotoğraf albümlerinin oluşturulması.
PowerPoint’te sunular slaytlardan oluşmaktadır. Slayt, sunuyu
oluşturan ve görüntülenebilen her bir sayfaya verilen addır. Bir
PowerPoint slaydı; metin, resim, fotoğraf, ses, video ve diğer nesneler
(PDF, LIT, RTF, vb.) gibi bileşenlerin herhangi birinden ya da tamamından oluşturulabilir.
PowerPoint yazılımıyla sunu tasarlayanlar öncelikli olarak hangi
ortamda sunuyu değerlendireceklerine karar vermelidir.
PowerPoint, tasarımını tümüyle kendinizin hazırlayacağı sunular
için iyi bir araç olmanın yanı sıra beraberinde, hazır sunu şablonları da
sunmaktadır.
PowerPoint yazılımında yeni sunu hazırlamak için üç seçenek
vardır. Bunlar; yeni sunuyu sihirbaz yardımıyla hazırlama, varolan bir
tasarım şablonu ile başlama ve tüm tasarımı kendinizin hazırlayacağı
boş sunu yaratmadır.
PowerPoint yazılımıyla yeni bir belge yaratmak için başlangıç diyalog kutusu dışında yeni belge oluşturma komutu bulunmaktadır. Söz
konusu komuta; mönüden “Dosya/Yeni...” komutu, Ctrl+N tuş kombinasyonu ya da standart araç çubuğu üzerinde yer alan
düğmesi ile
olmak üzere üç yöntemle erişilebilir İlk seçenek hariç diğer iki yöntem
yalnızca boş bir yeni sunu oluşturabilir. Var olan tasarım şablonlarını
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uygulamak ya da Akıllı İçerik Sihirbazı’nı kullanmak için “Dosya/Yeni...” komutunu vermeniz gerekir.
Neredeyse bütün belge oluşturma yazılımları size bir şekilde hazırladığınızı belgeleri kaydedip saklama ve sonradan kullanma olanakları
tanımaktadır. Bu durumun bazı istisnaları yazılımların deneme, tanıtıcı
sürümlerinde karşınıza çıkabilir. Bu tip deneme sürümleri belgeyi ekranda oluşturmanıza olanak tanırken tecimsel kaygılarla yazılımı satın
almaya karar vermediğiniz sürece söz konusu yazılım aracılığıyla hazırladığınız belge ürünlerini kaydetmenize olanak tanımayabilir. Yazılımı
satın alıp kayıtlı kullanıcı haline geldiğinizde bu tip kısıtlamalar ortadan kalkacaktır.
PowerPoint yazılımıyla hazırlanan sunulara görsel etkiler katılabilmektedir. Her slaytta farklı renkler kullanmaktan kaçınmak gerekir.
Bu durum dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Ancak
belirli konulardan söz ederken kullandığınız birden fazla slayt gruplarında, kendi içlerinde bir düzen olmak kaydıyla farklı renk tonları kullanabilirsiniz. Slaytlarınız üzerinde genel etkiler oluşturmanın yanı sıra
slayt içerisinde bulunan ögelere de çeşitli etkiler ekleyebilirsiniz.
PowerPoint, salt ekran sunusu hazırlayan bir yazılımın ötesinde
sunuyu gerçekleştirecek konuşmacı ya da eğitimcilere farklı araçlar da
sağlayabilen bir yazılımdır. Örneğin; sununuzu dinleyecek kişilere
önceden hazırlanmış ve her bir slaydınızda gerek konuşmacının anlattıklarını gerekse ek bilgileri barındırabilecek bir notlar belgesi dağıtmanıza olanak tanımaktadır. Benzer şekilde sunum yaparken anlatacaklarınızı size hatırlatacak notlar da düzenleyebilir, böylelikle sunumunuz
sırasında ekrana bakmaksızın slaydınıza ilişkin notlarınızdan yararlanma şansına sahip olabilirsiniz.

Değerlendirme Soruları

302 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

1.

Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint yazılımının özelliklerinden değildir?
A) Microsoft firması tarafından hazırlanmıştır
B) Ticari amaçla piyasaya sürülmüştür
C) Sunu tasarlama ve sunma yazılımıdır
D) Microsoft Office yazılım paketinin bileşenlerindendir biridir
E) Powerpoint programı yazılımı tek olarak satın alınamaz

2.

Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint yazılımıyla yapılamaz?
A) Ekran sunuların hazırlanması
B) Internet’te yayınlanmak amacıyla Web sunularının hazırlanması
C) Dinleyicilere dağıtılmak üzere sunu çıktılarının hazırlanması
D) Fotoğraflar üzerinde önemli değişiklikler yapılması
E) Konuşmacı notlarının bastırılması

3.

“Sunuyu oluşturan ve görüntülenebilen her bir sayfadır.”
Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Slayt

B) Paint
D) PDF

4.

C) Photoshop
E) LIT

PowerPoint yazılımında sunu tasarımını kendiniz yapabilmeniz için aşağıdaki işlem basamaklarından hangisini izlemek gerekir?
A) Dosya /Yeni – Boş sunu – Genel – Tamam
B) Dosya /Yeni – Genel – Boş sunu - Tamam
C) Baş sunu – Dosya/Yeni – Genel – Tamam
D) Genel – Dosya/Yeni – Tamam - Boş sunu
E) Genel – Boş sunu – Dosya/Yeni – Tamam
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5.

Aşağıdaki komutlardan hangisi PowerPoint yazılımında yeni
bir belge oluşturmak için kullanılır?
A) Görünüm\Normal
B) Ekle\Yeni Slayt
C) Başlangıç İletişim Kutusu\Boş Sunu
D) Dosya\Yeni
E) Görünüm\Üstbilgi ve Altbilgi

6.

Aşağıdaki tuşlardan hangisi PowerPoint yazılımında doğrudan
ilk slayda geçmeyi sağlar?
A) Ctrl

B) Enter
D) Space

7.

C) Page up
E) Pause

Aşağıdaki komutlardan hangisi PowerPoint yazılımında sunuya yeni bir slayt eklemek için kullanılır?
A) Dosya/Yeni
B) Dosya/Paketle ve Gönder
C)

Ekle/Yeni Slayt

D) Görünüm/Başlangıç İletişim Kutusu
E) Görünüm/Üstbilgi ve Altbilgi
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8.

PowerPoint yazılımında slayt öğelerini renklendirmek için
hangi komut seçeneği kullanılır?
A) Slayt Gösterisi\Özel Animasyon
B) Slayt Gösterisi\Gösteriyi Görüntüle
C) Biçim\Slayt Renk Düzeni
D) Görünüm\Normal
E) Slayt Gösterisi\Slayt Geçişi

9.

PowerPoint yazılımıyla yapmış olduğunuz slayt gösterisini
klavyedeki hangi tuş yardımıyla görüntüleyebiliriz?
A) F1
B) F2
C) F4
D) F5
E) F9

10. PowerPoint 9 ve daha eski versiyonlarda yer alan paketleyici
aşağıdaki klasörlerden hangisine kaydedilebilir?
A) C:\fotoğraf\paket
B) C:\dosya\paket
C) C:\radyo sunuları\paket
D) C:\görüntüler\paket
E) C:\öğrenci\paket

Yanıtlar
1. E

2. D

3.A

4. B

5. D

6. C

7. C

8. C

9. D

10. B

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar
http://office.microsoft.com/tr-tr/assistance/CH790018081055.aspx
(07.01.2005).
http://www.microsoft.com/office/powerpoint/ (07.01.2005).
http://www.actden.com/pp/index.htm (07.01.2005).
http://einstein.cs.uri.edu/tutorials/csc101/powerpoint/ppt.html (07.01.2005).
http://www.fgcu.edu/support/office2000/ppt/ (07.01.2005).
http://www.electricteacher.com/tutorial3.htm (07.01.2005).

İnternet ve Öğretim

ünite dokuz

İNTERNET VE ÖĞRETİM
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ eğitim amaçlı kullanılan bilgi dağıtıcı sistemleri tanıyabilecek,
☺ İnternetteki öğretim ortamlarının özelliklerini sayabilecek,
☺ İnternetteki etkileşim olanaklarını tanıyabilecek,
☺ İnternet yoluyla öğretimde öğretmenin rolünü kavrayabilecek,
☺ İnternet yoluyla öğretimde öğrencinin rolünü açıklayabilecek,
☺ İnternet yoluyla öğretimde gerçekleştirilebilecek başlıca amaçları sayabilecek,
☺ İyi bir etkileşim ortamının oluşturulmasında uyulması gereken
ilkeleri sayabilecek,
☺ İnternet yoluyla işbirliğinin sağlanmasında öğretmenin rolünü
kavrayabilecek,
☺ İnternet yoluyla öğretimde işbirliğinin nasıl sağlandığını açıklayabileceksiniz.
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Giriş
İnternet üzerinden yazılı, sesli ve görüntülü iletişim ve etkileşim
sağlanabilmektedir. İnternet olanaklarının kullanılmasıyla verilen öğretime İnternet yoluyla öğretim ya da İnternet’e dayalı öğretim denilmektedir. İnternet yoluyla öğretim, geleneksel sınıflarda çoğunlukla yetersiz
olan etkileşime de katkı getiren bir uygulamadır. Coğrafi ya da geçici
olarak ayrılmış öğrencilere düşünce ve bilgi değişimi, işbirlikli çalışma,
alternatif yolları keşfetme ve kendi öğrenme biçimlerini geliştirme olanağı sağlamaktadır.
Yer ve zamandan bağımsız olarak sağlanan öğretim önemli olanaklar sunmaktadır. İnternet yoluyla öğretimde bu olanakların sunulması etkileşimli ortamlarla gerçekleşmektedir. Bu bölümde sırasıyla; bilgi
dağıtıcı sistemler, bilgisayar ağları, İnternetin gelişimi, İnternetin kullanım amaçları, Internet bağlantısının sağlanması, Web Tarayıcıları ve
İnternette Adresler, Internette Bilgiye Ulaşmak İnternette öğretim ortamları, İnternet yoluyla öğretimde etkileşim, İnternet yoluyla öğretimdeki etkileşimde öğretmenin rolü, etkileşimli ortamlarda işbirlikli öğrenme ve İnternet yoluyla işbirlikli öğrenmede öğretmenin rolü konuları
açıklanmaktadır.

İnternet olanaklarının kullanılmasıyla verilen
öğretime İnternet
yoluyla öğretim ya
da İnternet’e
dayalı öğretim
denilmektedir.
İnternet yoluyla
öğretim, geleneksel sınıflarda
çoğunlukla yetersiz olan etkileşime
de katkı getiren bir
uygulamadır.

Bilgi Dağıtıcı Sistemler
Bilgi Dağıtıcı Sistemler

Audioteks

Teleteks

Videoteks

İnsan etkileşimini desteklemek için gerekli sayısal ağların ve bilgisayarların bir noktada birleştiği iletişim teknolojileri vardır. Bilgi dağıtıcı sistemler olarak da adlandırılabilen bu teknolojiler, iletişim ve etkileşimi gerçek zamanlı ve ertelenmiş zamanlı iletişim yöntemlerine yardımcı olan birincil ortam sağlayıcısıdır. Bilgi dağıtıcı sistemler; ses,
metin ve grafik gibi çeşitli biçimlerdeki bilgilerin bilgisayara depolanarak tek bir merkezden aynı anda çok sayıdaki kullanıcıya farklı elektronik yollarla aktarımını olanaklı kılmaktadır. Bilgi dağıtıcı sistemlerde
hangi bilgiye ulaşılacağı ve o bilginin nasıl kullanılacağı tümüyle kullanıcının denetimi altındadır. Günümüzün öğretim amaçlı bilgi dağıtıcı
sistemleri; audioteks, teleteks ve videotekstir.
Audioteks: Audioteks, kullanıcı kişinin ulaşmak istediği bilgilerin
daha önceden ses kaydı biçiminde depolanmış olduğu bir bilgisayarla
telefon aracılığıyla ileti alışverişi yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.
Audioteks sistemlerinde kullanıcılar, telefon aracılığıyla yalnızca bilgisayardaki ses kaydını dinlemekle kalmayıp telefonun tuşlarını kullanarak
kendileri de ileti iletebilmektedirler. Ancak, bu ileti iletimi bilgisayarın

Bilgi dağıtıcı
sistemler; ses,
metin ve grafik
gibi çeşitli biçimlerdeki bilgilerin
bilgisayara depolanarak tek bir
merkezden aynı
anda çok sayıdaki
kullanıcıya farklı
elektronik yollarla
aktarımını olanaklı
kılmaktadır.
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kullanıcıya sunduğu seçeneklerle sınırlıdır. Bu sistem, iletişim kurulan
bilgisayara daha önceden depolanmış bilgiler içinden bir ya seçim yapmayı
ya kredi kartı ya da telefon numarasının kodlanması gibi kimi basit işlemleri
gerçekleştirmeyi olanaklı kılmaktadır1.
Teleteks, tek
yönlü metin ve
grafiklerin televizyon ekranında
gösterilmek üzere
yayınını ifade
etmektedir

Teleteks: Teleteks, tek yönlü metin ve grafiklerin televizyon ekranında gösterilmek üzere yayınını ifade etmektedir. Metin ya da grafik sayfaları
uzaktaki bir veri tabanına depolanmıştır. Bu veri tabanında bulunan sayfalar
bir kitap sayfası gibi numaralandırılmış ve dizinler haline getirilmişlerdir.
Teleteks sayfaları, televizyon aracındaki özel bir şifre çözücü aracılığıyla
sunulur ve kullanıcı sayfa numarasını girerek istediği bilgiye ulaşabilir2.
Teleteks, kullanıcı kişinin televizyon yayın kurumlarının kablolu yayın,
doğrudan yayın ya da uydu yayını yoluyla yayınladıkları metin ya da hareketsiz grafik biçimindeki bilgiler içinden kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda seçtiklerini uygun donanımlı televizyon ekranına çağırabilmesini sağlayan bir sistemdir3.

Videoteks, kullanıcı kişinin önceden bilgisayara
Videoteks: Videoteks, kullanıcı kişinin önceden bilgisayara depolandepolanmış metin, mış metin, hareketsiz ve hareketli grafik biçiminde olabilen bilgilere telefon
hareketsiz ve
hattı, kablo ya da uydu üzerinden modem ve klavye bağlantılı bir televizyon
hareketli grafik
biçiminde olabilen ekranı, bir kişisel bilgisayar ya da özel olarak üretilmiş bir terminalden
herhangi birisi aracılığıyla ulaşabilmesini sağlayan sistemlerin genel adıdır.
bilgilere telefon
hattı, kablo ya da
Videoteks sistemlerinde etkileşim iki yönlüdür. İki uç arasındaki bağlantıuydu üzerinden
nın telefon hattı, kablo ya da uydu aracılığıyla kurulduğu için, kullanıcı kişi
modem ve klavye
de merkezdeki bilgisayara ya da öteki kullanıcılara ileti gönderebilmektebağlantılı bir
dir4. Videoteks teletekse benzer bir teknolojidir. Ancak, uzaktan eğitimde
televizyon ekranı,
öğretimsel potansiyeli açısından daha üst düzey bir yapıya sahiptir. Bu
bir kişisel bilgisasistemde teletekste olduğu gibi bilginin sayfalar halinde sunuluşu söz konuyar ya da özel
olarak üretilmiş bir sudur. Öte yandan uzaktan eğitim gören öğrenci bir veri tabanı ile etkileterminalden
şimde bulunabilmektedir5. Videoteksin bu yapısı, öğrencinin veri tabanında
herhangi birisi
arama-tarama yapmasına, etkileşimli öğrenmesine ve derslerle ilgili uyguaracılığıyla ulaşalama
yapmasına olanak sağlar.
bilmesini sağlayan
sistemlerin genel
adıdır.
Bilgi dağıtıcı sistemlerin temel özelliklerini belirtiniz.

Bilgisayar Ağları
En az iki bilgisayarın birbirlerine bağlanıp, bilgi alış-verişinde bulunulmasına
bilgisayar ağı (Network) denir. Bilgisayar
ağları, kullanıcılara bilgisayarlar arası bilgi
paylaşımı yapabilecekleri bir ortam sağlar.
Bilgisayar ağına bağlı kullanıcıların, ağın
kaynaklarına ulaşması ve diğer kullanıcılarla
iletişimde bulunması ağ kullanımının temel
amacıdır. Bu da zaman ve para tasarrufu sağlar.

Bilgisayar Ağları
(Network)

.
LAN

( )
Local
Area
Network

WAN

( )
Wide
Area
Network

Temel oluşturulma
amaçları, kuruluş
bünyesinde
bilgileri ve bilgi
işlem kapasitesini
paylaşmak olan
bu tür ağlara
İntranet denir.
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Aynı mekanda bulunan ya da birbirine yakın bilgisayarların oluşturduğu ağlara yerel bilgisayar ağları (LAN, Local Area Network) denir.
Örneğin; bir ofiste bulunan birkaç bilgisayarın ve bir yazıcının birbirine bağlandığı ağ yerel bilgisayar ağıdır.
Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak olan bu tür ağlara İntranet denir. Intranet'ler,
şirket(ler) içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin
biraraya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılırlar.
Intranet'ler üzerinden HTTP, FTP vb gibi pek çok protokol uygulamaları çalıştırılabilir. Günümüzde, Intranet'ler içinde, Web erişimi ile kaynakların kullanımı oldukça yaygındır6.
Farklı mekanlarda bulunan ya da birbirlerinden uzak bilgisayarların
oluşturduğu ağlara ise geniş bölge ağları (WAN, Wide Area Network) adı
verilir. Geniş bölge ağları, yerel bölge ağlarını birbirine bağlar. Farklı ülkelerde birimleri olan büyük bir şirketin bilgisayar ağı, farklı ülkelerdeki yerel
bilgisayar ağlarını birbirine bağlayarak geniş bölge ağı oluşturur. Milyonlarca bilgisayardan oluşan, binlerce bilgisayar ağını birbirine bağlayan
global ağa İnternet denir. Yöneticisi olmayan bu ağ milyonlarca sunucunun
ve o sunucuların çevresindeki milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlanmasından oluşur. Sonuçta ortaya çıkan, bütün sunucuların 'anası' olarak tanımlanabilecek bir ağdır.
Bilgisayar ağlarının temel özellikleri nelerdir?

İnternetin Gelişimi
Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya
çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Bu ağın
ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan “Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri
Kurumu”na (DARPA- Defence Advanced Research Project Agency)
dayanır. 1969 yılında Savunma Bakanlığı ARPANET adındaki ağı oluşturmaya başlamıştır. Bu ağ, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite ve araştırma kuruluşlarının değişik tipteki bilgisayarlarını da kapsayacak şekilde büyümüştür. 1973 yılında, ağ için bir protokol seti geliştirmek amacıyla çalışmalar başlamıştır. 1978 yılına kadar “İletim Kontrol Protokolü”nün (TCP - Transmission Control Protocol) dört uyarlaması geliştirilmiş ve denenmiş ve 1980 yılında ARPANET'e bağlı bilgisayarlar arasında iletişim kolaylaşmıştır. 1983 yılında tüm ARPANET
kullanıcıları İletim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol) olarak bilinen yeni
protokole geçiş yapmışlardır. ARPANET 1990 yılı Haziran ayında
kullanımdan kaldırılmış ve yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik
ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar almış, TCP/IP
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Internet kullanıcıları birbirleri ile
haberleşmek için
ortak bir anlaşma
dili kullanırlar. Bu
ortak anlaşma
diline TCP/IP
denir.

Türkiye Internet'e
Nisan 1993'ten
beri bağlıdır. İlk
bağlantı Ortadoğu
Teknik Üniversitesi’nden gerçekleştirilmiştir.

protokolü kullanılmaya devam etmiş ve gelişmiştir7. İnternet üzerinden
veri alışverişinin nasıl gerçekleşeceğini belirleyen bu protokollara
TCP/IP adı verilir. TCP, yani Transmission Control Protocol, Türkçesiyle Veri Aktarımı Kontrol Protokolu, tanımdan da anlaşılacağı gibi,
veri trafiğinin kurallarını belirler. IP yani Internet Protocol ise veri aktarımını gerçekleştirir8. Internet kullanıcıları birbirleri ile haberleşmek
için ortak bir anlaşma dili kullanırlar. Bu ortak anlaşma diline TCP/IP
denir. Bu protokol sayesinde donanım ve yazılımdan bağımsız olarak
bilgisayarlar arası iletişim olanaklı olur.
Bu anlaşma dilinde her bilgisayarın bir adresi vardır. Bu adresler
numaralarla ifade edilir ve bilgisayarın IP adresi şeklinde ifade edilir.
Tıpkı her evin bir adresi, her telefonun bir numarası olduğu gibi. Bu
adreslere bilgiler en kestirme yoldan ulaşır. Ulaşım için diğer bilgisayarlardan yararlanılır. Haberleşen iki bilgisayar arasındaki diğer bilgisayarlar kendilerine ait olmayan bilgi paketlerini diğer bilgisayara aktarırlar.
Türkiye Internet'e Nisan 1993'ten beri bağlıdır. İlk bağlantı Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de internet
öncelikle üniversitelerde yaygınlaştırılmıştır. 1994 yılı Ege Üniversitesi, 1995 yılında Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri 1996 yılı başlarında
da İstanbul Teknik Üniversitesi bağlantıları gerçekleşmiştir. 1993-96
yılları arasında, üniversitelerimizin çoğu Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne bağlanmışlardır.

Örneğin; Bilkent, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe ve İstanbul Teknik Üniversiteleri
bunlar arasındadır.
Birçok kamu kurumu da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi üzerinden
İnternet erişimine sahip olmuştur. Sonraları, internet servisi alan özel
kuruluşların sayısı da sürekli artmıştır9.
İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi
saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya
çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.
İnternet’i bu haliyle bir bilgi denizine ya da büyükçe bir kütüphaneye
benzetebiliriz10.
İnternetin gelişim sürecini açıklayınız.

İnternetin Kullanım Amaçları
Bilgi paylaşımı için küresel bir ortam olan İnternet bir çok amaçla
kullanılmaktadır. Bu amaçlardan başlıcaları şunlardır:
 Her meslekten ya da alandan insanların yaptıkları çalışmaları
incelemek.

İnternet, insanların "üretilen bilgiyi
saklama/paylaşma ve
ona kolayca
ulaşma" istekleriyle ortaya çıkmış
bir teknolojidir.
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 Kütüphanelerde araştırma yapmak.
 Değişik ülkelerde ve yerlerde bulunan insanlarla aynı zamanda
ya da farklı zamanlarda, yazılı, sözlü, görüntülü iletişim kurmak.
 Değişik yerlerde, basamaklarda ya da alanlarda eğitim vermek.
 Değişik yerlerde, basamaklarda ya da alanlarda öğrenim görüp
mezun olmak.
 Değişik yerlerde ve ortamlardaki filmleri ya da filmlerin tanıtım görüntülerini izlemek.
 Alışveriş yapmak.
 Değişik alanlarda ya da ortamlarda bulunan insan ve materyallerle ilgili araştırma yapmak.
 Belli alanlarda bilgi toplamak ve bilgileri paylaşmak.
 Çalışmaları yayınlamak.
Bu amaçların dışında daha bir çok amaçla da İnternetten yararlanılabilmektedir. Çünkü İnternet, insanların günümüze kadar oluşturduğu
bilgi ve düşüncelerini özgürce paylaştığı yöneticisi olmayan en önemli
ortamdır.

İnternet Bağlantısının Sağlanması
Bireysel olarak İnternete bağlanmak için bilgisayarın yanısıra,
modem, telefon bağlantısı ve servis sağlayıcıdan alınmış kullanıcı şifreye gereksinim vardır.

Bilgisayar - Modem Bir bilgisayardan
diğer bir bilgisayara iletilecek olan
bilgiyi telefon
kablolarından
geçebilecek
duruma dönüştüren, başka bir
deyişle bilgisayara
diğer bir bilgisayardan gelen
bilgileri de bilgisayarın anlayabileceği duruma
getiren araçtır.
Hızlı modem,
internette bilgiye
kısa zamanda
ulaşmayı sağlayan önemli bir
öğedir.

Telefon - Servis - Şifre
Bağlantısı Sağlayıcı

İnternet
Bağlantısı
Modem: Bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara iletilecek olan bilgiyi telefon kablolarından geçebilecek duruma dönüştüren, başka bir
deyişle bilgisayara diğer bir bilgisayardan gelen bilgileri de bilgisayarın
anlayabileceği duruma getiren araçtır. Modem, bilgisayarın kasasının
içinde olabileceği gibi dışında da olabilmektedir. Modemin kasanın
içinde ya da dışında olması modemlerin işlevini etkilemez ya da değiştirmez.
Modemler hızlarına göre değişebilmektedir. Hızlı modem, internette bilgiye kısa zamanda ulaşmayı sağlayan önemli bir öğedir.
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Servis Sağlayıcı ve Şifre: Internete bağlanmayı sağlamak için kurulmuş servis sağlayıcılar, başka bir deyişle aracı kurumlar vardır. Bu
kurumlara servis sağlayıcılar denir.
Örneğin; e-kolay ve ttnet Türkiye’deki servis sağlayıcılardan bazılarıdır.
İnternet' e bağlanmak için servis sağlayıcı kurumdan kullanıcı şifresi ve bağlantı için kullanılacak telefon numarası alınır. Bağlantı kurulduğunda servis sağlayıcı, bilgisayar için geçici bir IP adresi belirler.
Farklı bağlantılarda IP adresi değişerek İnternet'e bağlantı yeni bir IP
adresi ile sağlanır.
Servis sağlayıcının hat kapasitesi, İnternet' e bağlanma hızını etkiler. Servis sağlayıcı seçimi yapılırken sağlayıcıların hat kapasitelerini
öğrenmek ve en yüksek olanını seçmek İnternet' e bağlanma hızını
olumlu yönde etkilemektedir.
İnternet bağlantısının nasıl sağlanabileceğini açıklayınız.

Web Tarayıcıları ve İnternette Adresler
WWW (World Wide Web ),W3 ya da Web, yazı, resim, ses, film,
animasyon gibi birçok farklı yapıdaki verilere etkileşimli olarak ulaşmayı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağrılmasına olanak sağlar. Bu ortamdaki
her veri, başka bir veriyi çağırabilir. Aynı doküman içinde başka bir
yerde olabildiği gibi, fiziksel olarak başka bir yerde, eş deyişle İnternet
üzerindeki herhangi bir bilgisayarda da olabilir. İnternette milyonlarca
bilgisayar üzerindeki birbirine bağlı web sayfalarına ulaşmak için bazı
arabirim programlar kullanılır. Bu arabirim programlarına Web tarayıcı
(Browser) denir. Yaygın olarak kullanılan tarayıcılardan başlıcaları;
Internet Explorer ve Netscape Navigator'dır. Web tarayıcılar genellikle
birbirlerine benzemektedirler. Web tarayıcılarından birini kullanabilen
bir başkasını da kolaylıkla kullanabilmektedir.

İnternet ve Öğretim

İnternette başlıca iki grupta toplanabilecek adres vardır. Bunlar;
Web adresleri ve elektronik posta adresleridir.
Web adresleri, ulaşılmak istenilen bilginin hangi bilgisayar üzerinde saklı olduğunu saptamak için kullanılırlar. Web tarayıcısına ulaşılmak istenilen sayfanın adresi girildiğinde, sayfanın bulunduğu bilgisayarla iletişime geçilir. Bilgisayarlar arası haberleşme sonucu, sayfa
kullanıcıya ulaştırılır11. Web adreslerinde Türkçe harfler ve büyük harfler kullanılmaz ve sözcükler arasında boşluk bırakılmaz.
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Örneğin; "Ümit" yerine "umit", "Gülseren" yerine "gulseren", Arıtaş yerine
“aritas”, “Sınıf Yönetimi” yerine de “ sinifyonetimi” kullanılır.
Web adreslerinde sitenin adı ve sitenin hangi tür kurum ya da kuruluşa ait olduğunu gösteren bazı farklılıklar vardır. En yaygın olarak
kullanılan alan adları aşağıda listelenmiştir.
Alan Adı

İngilizce Anlamı

Türkçe Anlamı

Örnek Site Adresi

.edu

education

Eğitimle ilgili kurumlar

http://www.gazi.edu.tr

.com

commercial

Ticari kuruluşlar

http://www.egitim.com

.gov

government

Kamu Kurumları

http://www.meb.gov.tr

.org

organization

Ticari olmayan organizasyonlar

http://www.ted.org.tr

.net

networks

İnternetle ilgili kuruluşlar

http://www.yesevi.net

.mil

military

Askeri kurumlar

http://www.tsk.mil.tr

Yukarıdaki listede yer alan örnek adreslerdeki “http” kısmı web
sitesi olduğu ve ulaşım protokolünü kullandığı, “www” kısmı sitenin
Dünya çapında ağ üzerinde olduğu, “tr” ise Türkiye’de olduğu anlamına
gelir. Bununla birlikte yukarıdaki listede de görüldüğü gibi Türkiye’de
olduğu halde, her web adresinin sonunda "tr" eki olmayabilir.
Çevrenizdeki kurum ya da kuruluşlardan beş tanesinin adını düşünüp web
adreslerinin nasıl olabileceğine ilişkin örnekler veriniz.
Elektronik posta adresleri İnternet aracılığıyla posta alma ve göndermede kullanılan adrestir. Bu adreste posta sahibinin, diğer bir deyişle
internette postayı kullanan kişinin kimliği, @ işareti, ana sistemin adresi
ve türü yer alır.

Elektronik posta
adresleri İnternet
aracılığıyla posta
alma ve gönderÖrneğin; zkaya@gazi.edu.tr bir elektronik posta adresidir.
mede kullanılan
adrestir.

Internette Bilgiye Ulaşmak
İnternet üzerindeki kaynakları sorgulamak ve bilgilere ulaşmak
için kullanılan Web üzerinde tarama sistemleri vardır. Bunlar; konu
katalogları (Subject Catalogues), arama motorları (Web Search Engine)
ve birçok arama motorunu aynı anda sunan servisler (All in One ) olmak
üzere üç grupta toplanabilmektedir.

İnternet ve Öğretim
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Tarama Sistemleri

Konu
Katalogları

Birçok
Arama
Motoru
Sunan
Servisler

Arama
Motorları

Konu katalogları, konularına göre bilgilerin sınıflandırıldığı ve aramanın birtakım konu başlıklarından yararlanılarak yapıldığı sistemlerdir.
Konu katalogları ile bilgi sınıflamasında genellikle, alfabetik, kronolojik, içerik (bilimsel, sosyal, politik, oyun vb gibi global içerik), bölgesel,
vb gibi ölçütler göz önüne alınır ve bilgiler olabildiğince esnek bir yapı
içinde kataloglara bölünür. Bu tip arama sistemleri, konu başlıklarından
alt başlıklara, oradan da aradığımız bilgilere ulaşmamızı sağlarlar. Aynı
zamanda bunların çoğunda, kataloglar içinde verilen bir anahtar sözcüğe
ya da diğer bazı ölçütler göre arama ve tarama yapmak da olanaklıdır.
Arama motorları, web sitelerini tarayarak içeriklerini inceleyen ve
indeksleyen programlardır. Bunlar, bilgi kaynaklarını otomatik olarak
tararlar ve birtakım indeksler oluştururlar. Bu indeksler, seçilen bazı
anahtar sözcükler ve bazı yardımcı öğelerden yararlanılarak yapılır.
Arama motorlarının; veri toplamak ve sorgulama sistemleri sunarak, bu
veriler üzerinde arama yapılmasını sağlamak olmak üzere başlıca iki
işlevi vardır.
Birçok arama motorunu aynı anda sunan servislerin bazıları, internet üzerinde aramayı birden çok arama servisini de işletip sonucu birleştirerek arama yapana sunabilmektedir. Bazıları ise aranılan konuya en
uygun arama motorlarını, gelen sonuçları değerlendirerek, arama yapana listelemektedirler.
Web ile arama yapan sistemler büyük bir hızla gelişmektedirler.
Günümüzde arama sistemlerindeki konu kataloğu, ve arama motoru ve
birçok arama motoru ayrımı giderek ortadan kalkmaktadır. Çünkü
bunların birinin işlevi diğeri tarafından da yapılabilir duruma gelmektedir.
Arama/sorgulama sistemleri arasındaki farklar, bu servislerin bilgilere/dokümanlara ulaşırken kullandıkları yöntemler, anahtar sözcükleri
nasıl aradıkları (bazıları, web sayfalarının standart anahtar sözcüklerine,
bazıları tanım satırlarına, bazıları tüm dokümana bakabilir) ve kaç tane
site taradıkları konularında yoğunlaşır. Ayrıca, kullanıcı ara yüzlerinin
sadeliği, sorgulama seçeneklerinin çeşitliliği, kullanım kolaylığı ve
konu katalogları üzerinden de sorgulama yaptırabilmeleri önemli diğer
farklardır. Arama motorlarını kullanarak kişi taraması, haber taraması,
haber grupları üzerinde tarama yapmak da olanaklıdır.

Konu katalogları,
konularına göre
bilgilerin sınıflandırıldığı ve aramanın birtakım
konu başlıklarından yararlanılarak
yapıldığı sistemlerdir.

Arama motorları,
web sitelerini
tarayarak içeriklerini inceleyen ve
indeksleyen
programlardır

Birçok arama
motorunu aynı
anda sunan
servislerin bazıları, internet üzerinde aramayı birden
çok arama servisini de işletip
sonucu birleştirerek arama yapana
sunabilmektedir.
.
.
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Bir servisten, verdiğiniz ölçütlere uyan linkleri/dosyaları alıp listelediğinizde, bunların arasında konu ile ilgisi olmayan dokümanlara da
rastlanabilir. Dikkat etmemiz gereken nokta, anahtar sözcüğü/sözcükleri
iyi seçmektir. Yoksa, onbinlerce link arasında boğulabiliriz. Ayrıca, bu
servislerin yalnızca belirli sayıda (genellikle 100-300 arası) sonucu
görmemize izin verdiğini de düşünürsek, arama servislerinin nasıl kullanıldığını öğrenmek çok önemlidir. Kullanımı iyi öğrenirsek, buna göre
aramalarımızı daha somut yapabilir ve aradığımız bilgilere daha kolay
ve rahat ulaşabiliriz. Öncelikle konu katalogları üzerinden aradığımız
bilgilere ulaşmaya çalışmak da çoğunlukla bize yarar sağlar.

Günümüzde sık
kullanılan servisler
arasında Yahoo
ve Alta Vista yer
almaktadır.

Yahoo, ilk çıkan
"Web Arama"
sistemlerindendir.

Günümüzde sık kullanılan servisler arasında Yahoo ve Alta Vista
yer almaktadır. Yahoo, kullanım kolaylığı ve bu alanda ilk olması nedeniyle bilinen bir servistir. Yahoo’nun çok zengin ve iyi sınıflanmış bir
konu katalogu vardır. Alta Vista da, güçlü arama motoru (Search Engine) ve zengin arama ölçütleri ile en çok kullanılan servisler arasındadır.

Yahoo, ilk çıkan "Web Arama" sistemlerindendir. Bu sistem İnternet
üzerinde oldukça fazla erişilen sitedir. Özellikle konu katalogları ve
kolay ara yüzü ile dikkat çekmektedir. Yahoo'da herhangi bir konuda
arama
yapmak
oldukça
kolaydır.
Yahoo
Servisine
http://www.yahoo.com adresini yazarak ulaşıldığında 28.01.2005 tarihinde şöyle bir görünümle karşılaşılmaktadır.
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Eğer bir konu hakkında bilgi almak isteniliyorsa başlıca iki seçenek ile karşılaşılmaktadır. Bunlar; aranılan konu ile ilgili anahtar sözcüğü/sözcükleri boşluğa yazmak ve "Search" düğmesine basmak ve aranılan konuyu kapsayan uygun içeriği verilen konu başlıkları içinden yakalamaya çalışmaktır.
Anahtar sözcükler, "Search" düğmesinin solundaki boşluğa girilir.
Aralara boşluk bırakılarak birden fazla sözcük girilebilir. Bu durumda,
sözcükler OR işlemine tabi tutulur. Sözgelimi, anahtar sözcükler olarak, İnternet web ftp girmişsek, sonuçta bu sözcüklerin herhangi birisinin geçtiği linkler/dokümanlar bize listelenecektir. Eğer, bir sözcük
grubunu aynı anda aratmak istiyorsak bunu çift tırnak içinde vermek
gerekir.
Örneğin; "Zeki Kaya" şeklindeki bir anahtar sözcük, tam olarak "Zeki Kaya" nın anahtar olarak kullanıldığı linkleri/dokümanları bize verir.
Dokümanlarda görülmesi istenilmeyen sözcüklerin başına ve sonuna "-" işareti koymak gerekir.
Örneğin; Internet-ftp şeklindeki bir tarama sonunda elde edilen dokümanlarda "ftp"ile ilgili şeyler olmayacaktır.
Eğer arama sonucunda bir sözcüğün mutlaka olmasını istiyorsak, o
zaman da "-" yerine "+" koymak gerekir.
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Yahoo, oldukça zengin bir konu kataloguna sahiptir. "Search"
düğmesinin altındaki kategorilerde birçok konu başlığı sıralanmıştır.
Örneğin; üniversiteler hakkında bilgi aranıldığında (başvuru koşulları,
okutulan dersler, üniversitelerin web adresleri vb) sol sütundaki "Education"
altından "Universities"i seçmek gerekir.
Yahoo, Internet üzerinde kişi adı/e-posta adresi/kişi adresi/telefon
numarası vb taraması yapmamıza da olanak tanır. Bu tip taramalar,
"Yellow Pages", "People Search" başlıkları altındadır. Haber taraması
(News Search), Borsa ile ilgili aramalar (Stock Quotes), Spor haberleri
(Sport Scores) ve harita sorgulamaları (City Maps) yapılabilir.
"Options" menüsünden, daha ayrıntılı arama kuralları kullanabileceğimiz başka bir sayfaya geçebiliriz. Buradan diğer arama motorlarına
geçiş yapmak ve başka konu kataloglarına ulaşmak da olanaklıdır.
Yahoo, kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "help" seçeneğinden ulaşmak olanaklıdır. Ayrıca, verilen ölçütlere uygun hiç bir şey
bulunamamışsa, Yahoo, aramayı doğrudan Alta Vista'ya yönlendirmektedir.

http://www.altavista.com adresine sahip olan bu arama motoru, arama içeriği ve kullanıcı ara yüzü zengin servislerden biridir. Alta Vista
Servisine http://www.altavista.digital.com adresinden bağlanıldığında
şu görüntü ile karşılaşılır.
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Diğer arama servislerinde olduğu gibi, Alta Vista da, verilen anahtar sözcüklere göre arama yapar. Arama işlemi, kolay arama (Simple
Query) ve genişletilmiş arama (Advanced Query) olmak üzere iki ayrı
şekilde yapılabilir Basit arama, ilk gelen Alta Vista sayfasıdır.Aradığımız konu ile ilgili anahtar sözcük ilgili yazma alanına yazılır,
daha sonra "Search" düğmesi tıklanıldığında, arama sonuçları ekrana
gelir.

Diğer arama
servislerinde
olduğu gibi, Alta
Vista da, verilen
anahtar sözcüklere göre arama
yapar.

Yahoo'ya benzer şekilde, aralarına boşluk bırakılarak girilen sözcüklerin geçtiği herşey listelenir. Birlikte kullanmak istediğimiz sözcük
grupları, Yahoo'da olduğu gibi, çift tırnak içinde verilir.
Anahtar sözcüklerde büyük/küçük harf ayırımı vardır. Ancak, sözcük gruplarında bu ayırım yoktur. AltaVista, istenirse bulunan sayfaları
yalnızca belli bir dile göre arayabilir. Şu an 16 ayrı dili desteklemektedir. Bu diller, üst sağdaki menü yardımıyla seçilebilir. Üst soldaki menüden de, istenirse, arama Web üzerindeki dokümanlardan değil de,
tartışma öbekleri iletileri üzerinden yapılabilir.
Alta Vista'nın sunduğu ikinci bir arama sistemi Genişletilmiş
Arama (Advanced Query)'dir. Gelen ana menüden seçilebilir. Bu durumda karşımıza aşağıdaki sayfa gelir :

Alta Vista'nın
sunduğu ikinci bir
arama sistemi
Genişletilmiş
Arama (Advanced
Query)'dir.
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Görüldüğü gibi, bilgi girilebilecek başka yerler de karşımıza geldi.
Burada, aradığımız bilgiler için bir tarih aralığı verebiliriz. Kolay kullanımdaki genel kurallar burada da geçerlidir. Alta Vista için de, kullanım
ile ilgili ayrıntılı bir help sistemi vardır.
Sorgulama servisleri, çoğunlukla,
ismini bildiğiniz bir
kişinin (kayıtlıysa)
e-posta, web
adreslerini; bazen
telefon numarası
ve posta adreslerini bulmanızı
sağlayacak ek
servisler ve bu işi
yapan özel sorgulama servislerine
linkler de sunmaktadır.

Sorgulama servisleri, çoğunlukla, ismini bildiğiniz bir kişinin (kayıtlıysa) e-posta, web adreslerini; bazen telefon numarası ve posta adreslerini bulmanızı sağlayacak ek servisler ve bu işi yapan özel sorgulama servislerine linkler de sunmaktadır. Bunlar, genellikle, "Internet
White Pages" olarak adlandırılır. Bunların yanında, özel olarak yalnızca
bu ve benzeri servisler veren web siteleri vardır. Buralardaki bilgiler,
değişik kaynaklardan derlenmiştir. Genellikle, kişiler, kendi adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kişisel web sayfası adreslerini bir takım
servislere kaydettirirler. Bu servislerde, ilgili veri tabanlarını tarayarak
gerekli bilgilere ulaşırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:
Bilkent Directory : (http://web.bilkent.edu.tr/inet-turkey)
Best E-mail Directory : (http://www.best.com.tr/email)
World E-Mail Directory :
(http://www.worldemail.com/index.shtml)
Big Foot : (http://www.bigfoot.com) ,
411 Locate : (http://www.411locate.com)
WhoWhere : (http://www.whowhere.com)
.
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Yukarıda adı ve adresi verilen servislerle e-posta adresi yanında,
web adresi, telefon numarası ve normal adres araması da yapılabilmektedir. WhoWhere : (http://www.whowhere.com) servisine bağlanıldığında şöyle bir sayfa ile karşılaşılır.

Soldaki sütundan, sorgulama türü (e-posta adresi, telefon numarası
ve posta adresi, ev sayfası gibi) seçilir. Sağda ise, sorgulama türüne
uygun formlar bulunmaktadır. Bu örnekte, e-posta (e-mail) adres sorgusu için karşımıza gelen form yapısı görülmektedir. İlk kutuya, aradığımız kişinin adı ile ilgili bilgileri, ikinci kutuya ise (eğer biliyorsak)
aradığımız kişinin bulunduğu domain ile ile ilgili bilgileri giriyoruz.
"Search WhoWhere" düğmesine basarak sorgulamayı başlatıyoruz.
İnternette bilgiye ulaşmanın diğer yolları nelerdir? Örnekler vererek
açıklayınız.

İnternette Öğretim Ortamları
İnternet, eğitimde yaygın biçimde kullanılma özelliğine sahiptir.
Bu özelliğin giderek daha çok önem kazanması da kaçınılmaz gözükmektedir. Çünkü İnternet bilgi toplumlarını oluşturan insanların en
değerli öğrenme ortamı özelliğini taşımaktadır.
Son yıllarda İnternet önemli bir öğrenme ortamı olarak görülmektedir. Özellikle uzaktan eğitim öğrencilerinin öğreticilerle ve öteki öğrencilerle etkileşimlerini olanaklı kılması ve bunun hızlı biçimde gerekleşmesini sağlaması, bu görüşü güçlendirmektedir. Hatta bu görüş, İnternet’in uzaktan eğitimde kullanılan öteki araç ve gereçleri kısa süre
sonra gereksiz kılacağı görüşünü akıllara getirmiştir12. Günümüzde
İnternet şu tür öğretim uygulamalarında kullanılmaya başlanmıştır:
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 Öğrencilere ders verme.
 Öğrenciler için tartışmalı ders ortamları düzenleme.
 Tez danışmanlıklarını yürütme.

Ağlar içinde en
önemlisi olan
İnternet’te etkileşimli başlıca dört
tür öğretim ortamı
vardır. Bunlar;
Web siteleri, metin
temelli konferans,
sesli konferans ve
video konferanstır.

Öğretimde İnternet kullanımı ile zaman yitimi en aza indirilebilmekte, öğretici ve öğrenciler zamanlarını daha verimli kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra, öğretimde bireyselleştirmeye daha çok olanak
sağlanabilmekte ve kimi öğrencilerdeki yüz yüze iletişim kurma korkusunun yaşanması engellenebilmektedir13.
Ağlar içinde en önemlisi olan İnternet’te etkileşimli başlıca dört
tür öğretim ortamı vardır. Bunlar; Web siteleri, metin temelli konferans,
sesli konferans ve video konferanstır.
İnternette Öğretim Ortamları

Web
Siteleri

Metin
Temelli
Konferans

Sesli
Konferans

Video
Konferans

Web Siteleri:. Farklı yapıdaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanılıp bir Web tarayıcısından görüntülenebilir. Web'in diğer bir

Web uygulamaları
eş deyişle sayfaları, Web tarayıcısında görüntülenir.
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işlevi de, diğer bazı İnternet servislerini kendi içerisinde barındırmasıdır.
Web uygulamaları eş deyişle sayfaları, Web tarayıcısında görüntülenir. Web sayfaları, başka sayfalara ve değişik türden verilere hiper
linkler içermektedir. Buralara fare ile tıklayarak, başka sayfalara, oradan
da başka sayfalara geçilebilir. Web tarayıcıları ve Web servis sağlayıcı
ortamlar hemen hemen tüm dünyada her yerde vardır ve küresel olarak
kullanımları sürekli artmaktadır14. Bu durum da Web sitelerinin uzaktan
eğitim amaçlı kullanım potansiyelinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. İnternet kullanımı arttıkça Web siteleriyle yapılan öğretim de sürekli yaygınlaşacaktır.
Uzaktan eğitim uygulamasına yönelik olarak hazırlanmış siteler,
öğretmen ya da uygulayıcılar ve öğrenciler için etkileşim sağlamak
üzere fırsatlar yaratmalıdır. Bu etkileşimlerin amacı daha çok öğretmen
ve uygulayıcılar için öğretimi nasıl iyi şekilde aldıkları konusunda öğrencilerden dönüt almaktır.

Metin Temelli Konferans

Metin Temelli Konferans: Metin temelli konferans
gerçek zamanlı iletişime olduğu kadar ertelenmiş zamanlı
iletişime de olanak sağlamaktadır. Bu tür konferans etkileşimli ileti iletim sistemlerini, elektronik posta ve grup
konferansı destek sistemlerini kapsamaktadır.

Etkileşimli İleti İletim
Sistemleri
Elektronik Posta
Grup Konferansı

Gerçek Zamanlı Etkileşimli Sohbet: Çoğu bilgisayar sistemi kullanıcılara kendileriyle aynı anda çevrimiçi çalışmakta olan insanlarla
etkileşimli olarak metinsel iletiler göndermek yoluyla sohbet edebilme
olanağı sağlamaktadır. İnternet üzerinde bu tür etkileşimli yazışma
sistemi, halk bandı radyo yayınlarında kullanılan sisteme benzer bir
model izlemektedir. Bu sistemde katılımcılar belirli ilgi alanlarında
farklı kanallarda bir araya gelerek metinsel etkileşimli diyaloglara katılmaktadırlar. Çoğu İnternet servis sağlayıcısının ve Web sitelerinin
kullanıcılar için sohbet odaları vardır. Tüm konu başlıklarında binlerce
sohbet odası bulunmakta ve kayıt olunduğu takdirde sisteme giriş için
gerekli yazılım verilmektedir15.
Ücretsiz ve yaygın olarak kullanılan sohbet yazılımı Internet Relay
Chat’dir (IRC). 1988 yılında Jarkko Oikarinen tarafından geliştirilmiş
ve Körfez Savaşı sırasında karışıklık hakkında canlı ve sansürlenmemiş
raporların iletimi için kullanılmasıyla uluslararası alanda öne çıkmıştır.
IRC’i kullanabilmek için yerel bir IRC istemci yazılımı çalıştırmak
gerekmektedir. Bu program İnternet üzerinde yer alan çok sayıdaki IRC
sunucularından herhangi birine kullanıcıyı bağlamaktadır. Kullanıcı
kendine bir ‘takma isim’ belirleyerek, iletişim için bir ‘kanala’ bağlanmakta, bu kanallar sohbet yerleri olarak belirli bir konuyu içermektedir16.

İnternet üzerinde
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Eğer bir kanal yoksa, IRC kullanıcı için bu kanalı oluşturur ve kullanıcı da kanalın sahibi olur. Bu sohbet oturumlarında katılımcıların bir
konuşmaya katılmadan önce katılmak için davet almaları gerekir. Böylelikle istenilmeyen iletilerin önüne geçilebilir. De Montfort Üniversitesi’nde düzenlenen derslerde öğrenciler tarafından bu özelliğin çok az
düzeyde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkarılan bir diğer sınırlılık
ise, sistem tarafından sohbet iletilerinin kaydedilemiyor olmasıdır. Eğer
bu çaba tümüyle sosyal amaçlı bir sohbet ise sorun olmazken, dersle
ilişkili konuları tartışmayı amaçlayan çalışmalarda geriye dönüp referans alınabilecek bir kaydın olmaması da sınırlılık oluşturmaktadır17.
Sanal Gerçeklik: İnternet üzerinde yer alan metin temelli sanal
gerçeklik ortamları da vardır. Bunlar; tüm dünyadan katılımcıların birbirleriyle görüşebildikleri sanal görüşme ortamlarıdır. Kullanıcılar kendilerine özgü kimlikler alabilmektedirler ve çevre, kullanıcıların görüşlerini, düşüncelerini, önerilerini ya da imgelerini deneyebildikleri etkileşimli rol-oynama oyunları için düzenlenmiştir. Metin temelli sanal gerçeklik ilk kez bir rol yapma oyununun çok kullanıcılı uyarlamasının
İnternet üzerinden oynanabilmesi için oluşturulmuştur. Günümüzde
diğer etkileşimli çok kullanıcılı oyunların oynanması için popülerliğini
korumaktadır.
Sanal gerçekliği örneklerle açıklayınız.
Metin temelli sanal gerçeklikte kullanıcılar sanal çevreyi keşfedebilmekte; yeni nesneler ve yerler yaratarak genişletebilmektedirler. Kullanıcılar diğer insanlarla aynı odada sohbet edebilmekte ve belirli çıkış
noktalarından farklı odalara girip çıkabilmektedirler. Nesnelerle etkileşimde bulunabilmekte ve yeni nesneler oluşturabilmektedirler. Metin
temelli sanal gerçeklik, sanal olarak yüz yüze iletişim gereksinimi duyulan öğretim ortamlarında kullanım için çok geniş bir potansiyele sahiptir.
Bunun bir örneği University of London’ın Birkbeck College’ı tarafından
verilen Protein Yapısı ve İlkeleri Dersinin bir bölümünde kullanılmıştır.
Bu ders kapsamında biyologların diğer biyologlarla ve çalışma arkadaşlarıyla ilgili alanlarda beyin fırtınaları, seminerler ve konferanslar düzenlemek amacıyla kullanıldıkları sanal bir buluşma ortamı söz konusudur18.
Sanal Gerçeklik Modelleme Dili (VRML) kullanılarak yaratılan 2B ya da
3B sanal gerçeklik dünyalarıdır. Bunlar halen yeni ve gelişmektedir. Ancak gelecekte, eğitim açısından büyük potansiyel taşımaktadırlar19.
Ertelenmiş Zamanlı Sohbet: Ertelenmiş zamanlı sohbet ya da eş
zamansız iletişim, katılımcıların aynı zamanda mevcut olmalarını gerektirmemektedir. Sorulara ya da diğer katılımcıların müdahalelerine hemen karşılık vermeleri beklenilmemektedir. Katılımlar ve karşılıklar
bireyin isteğine bağlı zamanda okunabilir ya da yanıtlandırılabilir. Eposta, tartışma listeleri, haber grupları ve grup konferans sistemleri bu
tip ertelenmiş iletişim yöntemlerini oluşturmaktadır.

Ertelenmiş zamanlı sohbet ya
da eş zamansız
iletişim, katılımcıların aynı zamanda mevcut olmalarını gerektirmemektedir.

Elektronik posta
İnternet üzerinde
uzun zamandır
kullanılan bir
iletişim yöntemidir
ve yüksek öğrenim toplumunun
bazı aşamalarının
artık her yerinde
kullanılmaktadır.
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Elektronik Posta: Elektronik posta İnternet üzerinde uzun zamandır kullanılan bir iletişim yöntemidir ve yüksek öğrenim toplumunun
bazı aşamalarının artık her yerinde kullanılmaktadır.
Genel olarak çoğu e-posta sistemi, kullanıcının bir ya da daha fazla
insana gönderilmek üzere ileti düzenlemesine olanak sağlamaktadır.
İletiler alıcının posta kutusuna sistem tarafından yönlendirilmekte ve
alıcı bir dahaki sefere sisteme giriş yapıncaya değin bu alanda tutulmaktadır. Alıcı gelen iletilere farklı şekillerde karşılık verebilir.
Örneğin; iletiyi okuyabilir, yanıtlayabilir, üzerinde düzenleme yapıp iletebilir,
silebilir ya da daha sonra incelenmek üzere saklayabilir. Ayrıca kullanıcılar
iletiye dosyalar da ekleyebilirler.
Son kuşak e-posta sistemleri aracılığıyla kişi metin, tablo, grafik
ses ya da ses ve video dosyalarının yanı sıra alıcıda dosyayı açabileceği
uygun yazılım varsa diğer dosya çeşitlerini de kaydedip saklamak ve
daha sonra açabilmesini sağlayacak ya da hemen açıp inceleyeceği
şekilde gönderebilmektedir.
Tartışma Listeleri: Tartışma listeleri elektronik postanın vazgeçilmez bir uzantısı olup grup konferansı için uzaktan eğitim amaçlı çalışmalarda kullanılmaktadır. Bir e-posta sistemiyle, bir tek kişiye gönderir
gibi adresleri bilinen bir grup alıcıya kolaylıkla bir mesaj gönderilebilmektedir. Bir grup konferansı dağıtım listesi tek bir adres aracılığıyla
bir grup alıcıya ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Bu listeler, bir proje ya da
belirli bir ders hakkında çalışma yapan bir grup insanı içeren küçük
çaplı ve dışarıya kapalı listeler olabilmektedir. Tartışma gruplarının
çoğu, Listserve, Major domo ve Listproc gibi özgün yazılım programları aracılığıyla işletilmektedirler. Tartışma listeleri kontrollü ve kontrolsüz yapıda olabilir. Eğer bir liste kontrollü ise gelen tüm iletiler önce
kontrolöre ya da listenin sahibine gönderilir ve kontrolör gelen mesajın
içeriğini okuyucu politikasına göre çeşitli ölçütlere göre inceledikten
sonra ya olduğu gibi listedeki kişilere gönderir, ya düzenleyip gönderir,
ya da gönderene geri yollar.
Haber gruplarını
tartışma listelerinden ayıran nokta
bu gruplara
katılabilmek için
herhangi bir
sorumludan izin
alınmasıdır.

Grup konferans
yönetim sistemleri, e-posta, tartışma listeleri ve
haber grupları ve
bunlarla ilgili
teknolojileri bir
araya getirmektedir.

Haber Grupları: Haber gruplarını tartışma listelerinden ayıran
nokta bu gruplara katılabilmek için herhangi bir sorumludan izin alınmasıdır. Yalnızca kişi ilgisine uygun listeyi bulur, son gönderilen iletileri okur ve gruba yanıt gönderebilir. İletiler kişisel posta kutularına gönderilmez. Çevrimiçi olarak okunurlar; bunun için okuyucunun, haber
gruplarının saklandığı sunucuya ulaşması yeterlidir. Uygun yazılımla
başlıklar halinde düzenlenmiş gönderilere ulaşmak olanaklıdır. Bir
haber grubuna gönderilen herhangi bir ileti binlerce faklı haber sunucusu aracılığıyla tüm dünyada yayınlanır. Bu haber sunucuları eski postaları bazen günlerce, çoğunlukla haftalar hatta aylarca barındırdıklarından ilgili materyalin arşivlerine ulaşabilmek olanaklıdır. Büyük haber
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grupları uluslararası olup yüzlerce düzenli katılımcısı ve on binlerce
düzenli okuyucusu bulunmaktadır.
Sesli Konferans: Grup konferans yönetim sistemleri, e-posta, tartışma listeleri ve haber grupları ve bunlarla ilgili teknolojileri bir araya
getirmektedir. Öte yandan, diğer ek özelliklerinin yanı sıra katılımcıları
destekleyici ve grup iletişimini arttırıcı bir konferans yapısını ortaya
koymaktadır. Bire bir, bire çok kişi ve çok kişiden çok kişiye iletişim
son derece kolay yürütülebilmektedir. Konferansa katılmak için kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre tanımlamasına gereksinim duydukları
kapalı sistemlerdir. Bu sayede kimlerin katılacağına ilişkin kontrol sağlanmakta ve grubun ebadı belirlenebilmektedir.
Konferans yönetim sistemi, paylaşılan iletilerin yaygın veri tabanlarına kullanıcıların erişimi için veri tabanı yönetim özelliklerini kullanır. Bu yönetim, özel konu başlıkları ya da gruplar için alt konferanslar
ya da alt dallar şeklinde düzenlenebilir. Farklı tartışma ortamları aynı
anda çalıştırılabilir. Kullanıcılar belirli bir tartışma çizgisinde yol alabilirler. Bu da kullanıcıya, belirli bir çizgideki tartışmaya ilişkin iletilerin
yalıtılması ve tartışma ortamındaki görüş ve düşüncelerin gelişimini
izleme serbestisi kazandırır.

İnternet ve Öğretim

İnternet telefonları, İnternet üzerinden canlı sesli görüşme yapmaya olanak sağlamaktadır. İnternet telefon teknolojisi, ses verisinin sayısallaştırılıp, sıkıştırılarak İnternet üzerinden iletilmesi ilkesiyle çalışmaktadır. İnternet telefonları tüm dünya üzerinde yer alan diğer kullanıcılarla, uluslararası telefon görüşmesi harcaması yapmaksızın konuşabilmenize olanak sağlamaktadır. İnternet telefonunun kullanımı henüz
çok kolay değildir.

327

İnternet telefonları, İnternet üzerinden canlı sesli
görüşme yapmaya
olanak sağlamaktadır.

Örneğin; konuşmak istenilen kişi, mutlaka konuşacak kişinin çevrimiçi çalıştığı zaman diliminde çevrimiçi olmak ve uygun bir İnternet telefonu yazılımına sahip olmak durumundadır.
Sesli konferans, çift yönlü sohbet amaçlı Net-Meeting gibi ürünlerle yaygınlaşmaktadır. Bu sıklıkla, gerçek etkileşimli birebir öğrenme ve
öğretme için kullanılabilecek çoklu ortam konferans ortamı yaratmak
amacıyla bir beyaz tahta ile birlikte kullanılmaktadır.
Web üzerinde canlı ses akışı halen birincil öncelikle tek yönlü olmakla birlikte, metin temelli sohbet odaları gibi diğer Web temelli teknolojilerle birlikte etkili şekilde kullanılabilir.
Örneğin; İngiltere’deki Açık Üniversite, birkaç kapsamlı uygulama için
İnternet temelli ses gönderisini başarılı şekilde kullanmıştır20.
Video Konferans: Video konferans, daha çok yüksek öğrenim kurumlarında giderek yaygınlaşmaktadır. Gerçek zamanlı çift yönlü ses ve
video iletişim olanağı sunmakta ve farklı yerlerdeki bireylerin ya da bir
grup insanın etkileşimli görüşmeler düzenlemesine olanak sağlamaktadır. Video konferans, kişiden kişiye görüntülü telefon, masaüstü video
konferans sistemleri ve gelişmiş stüdyo temelli sistemleri de kapsayacak
şekilde çeşitli yazılım, donanım ve ağ olanaklarını kullanan geniş bir
uygulamalar aralığını kapsamaktadır.
Tüm sistem, uzaktaki bir noktadan ve aynı noktaya, ses ve video
göndermeye ve almaya izin vermektedir. Ses ve video iletim için sıkıştırılır ve uzaktaki noktaya ulaştığında açılır. Her ne kadar kaliteyi etkileyen ana etmen ağın bant genişliği olsa da, bilginin sıkıştırılması görüntü
ve az da olsa ses kalitesinin azalmasına ve çok az düzeyde zamanlama
farkına neden olur. Sıkıştırma ve açma işlemi, çoğu zaman ‘beden dili’
ve yüz ifadelerini bildiren ‘gereksiz’ bilgi kaybına neden olmaktadır21.
İnternet temelli video konferans sistemleri henüz gelişme dönemindedir. Sistem İnternet üzerinden analog telefon hattı kullanan bir
modem aracılığıyla insanların birbirleriyle iletişimine olanak sağlanmaktadır. Günümüzde Web üzerinde tek yönlü video akışı, derslerin
doğrudan uzaktan eğitim öğrencilerinin bilgisayar masa üstlerine yayınlanması için kullanılmaya başlamıştır22.

Video konferans,
daha çok yüksek
öğrenim kurumlarında giderek
yaygınlaşmaktadır.
.
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NetMeeting gibi
masa üstü konferans sistemleri ve
ürünleri, bir masa
üstü video konferans sistemine
benzer şekilde,
‘beyaz tahta’
aracılığıyla uzaktan uygulama
paylaşımına
olanak sağlamaktadır.

NetMeeting gibi masa üstü konferans sistemleri ve ürünleri, bir
masa üstü video konferans sistemine benzer şekilde, ‘beyaz tahta’ aracılığıyla uzaktan uygulama paylaşımına olanak sağlamaktadır. İki kişi
birbiriyle metin ya da bir mikrofon aracılığıyla ses kullanarak konuşabilmekte, küçük bir kamera eklentisi kullanarak video konferans gerçekleştirebilmektedir. Çoklu ortam özelliği nedeniyle uzaktan eğitimde ve
yüz yüze öğretim için de büyük eğitsel potansiyel taşımaktadır23.
İnternet Yoluyla Öğretimin Başlıca Amaçları
İnternet, öğretimde işlevsel olarak kullanıma uygun düşmektedir.
İnternet yoluyla öğretim insanların bilgilerini, düşüncelerini ve görüşlerini bir araya getirebilmekte ve bunları birleştirebilen bir ortam sağlayabilmektedir24.
İnternet coğrafi sınırları ortadan kaldırmaktadır. Coğrafi sınırların
ortadan kaldırılmasında sanal sınıflar etkili olabilmektedir. Sanal sınıflar
herhangi bir konuya çok kültürlü bir bakış açısı kazandırabilmektedir.
Özel ilgi alanları olan gruplar, sanal sınıflarda çok uzakta olsalar bile
deneyimlerini paylaşabilmektedirler.

Sanal sınıflar
herhangi bir
konuya çok
kültürlü bir bakış
Örneğin; Türkiye’deki bazı öğrenciler, değişik yerlerdeki ve değişik ülkelerdeki
açısı kazandırabilmektedir. üniversitelerden dersler alarak lisans düzeyinde ve lisansüstü düzeyde eğitim

görebilmektedirler.
İnternet yoluyla öğretimde, farklı yerlerde bulunan katılımcılar
arasında gereksinim duyulan yazılı, sesli ve görüntülü iletişim sağlanabilmektedir. Yazılı, sesli ve görüntülü iletişim temeline dayalı İnternet
yoluyla öğretim özellikle yüksek öğrenim basamağında hızla yaygınlaşmaktadır. Yüksek öğrenimde İnternet yoluyla öğretimin yaygınlaşmasıyla bazı amaçlar gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilmeye
çalışılan bu amaçların başlıcaları şunlardır:
 Tüm dünyadaki insanları uzaktan eğitmek.
 Öğrencilere belirli bir yerleşkede açılmamış derslere katılma
olanağı sağlamak.
 Öğrencilere farklı üniversitelerde açılan derslere katılma olanağı sağlamak.
 Yerleşkeler arasında gidip gelmeye gerek bırakmadan, uzaktan
öğrenenlere bir sınıfa katılma şansı vermek ve onlara uygulama
örnekleri göstermek.
 Öğrencilere uygulamalı işlemlerin gösterilmesini sağlamak.
 Öğrencilere dünyanın değişik yerlerindeki uzmanlarla etkileşim olanağı sağlamak.

.
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 Uluslararası programlarda öğrenim gören öğrencilerin kendi
aralarında ve uzmanlarla toplantılar düzenlemesine olanak sağlayarak öğrenmelerini desteklemek.
 Dünyanın farklı yerlerinde bulunan uzman ya da öğrencilerle
değişik konularda toplantılar düzenlemek.
 İş başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin ilgililerle görüşme yapmalarına olanak tanımak.
Yüksek öğretimde İnternet yoluyla öğretim uygulamasının başlıca
amaçlarına bakıldığında daha çok öğrencilerin uzaktan eğitim görmelerinin sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. İnternet yoluyla öğretim
yerleşke ortamında da yapılabilmektedir. Öğrenciler derslere ve derslerle ilgili tartışmalara saati belirlenmiş zamanların dışında istedikleri
zamanda ve yerde katılabilmektedirler.
Örneğin; bir üniversitede, saati belirlenmiş zamanlar dışında, tam ve yarı
zamanlı bir takım kurslarda öğrenci etkileşim desteğinin sağlanabilmesi için
özel sınıflar kullanılmaktadır.
Böyle bir uygulama özellikle, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle
etkileşim için kısıtlı zamanı olan yarı zamanlı öğrenciler için önemlidir.

İnternet Yoluyla Öğretimde Etkileşim
İnternet yoluyla öğretimde öğrenme sürecinin güçlü yapısı etkileşim ortamında değişmektedir. Genelde sırayla konuşma söz konusu
olduğundan İnternet yoluyla iletişim zaman zaman gecikmeli gerçekleşebilmektedir. Ancak böyle bir iletişimle gerçekleşen öğretim, geleneksel bir sınıftaki öğretimden daha demokratik olabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin derse daha fazla katılımı sağlanabilmektedir. Çünkü, karşılıklı görüşme sürdürülebilmekte ve görüşmedeki ses yalnızca
duyulan olmaktan çıkabilmektedir. İçedönük öğrenciler, diğer öğrenciler tepki gösterebilmekte ve kendilerine uygun zamanda öğretim ortamına katılıp öğrenebilmektedirler. Neredeyse her öğrenci dersini eşit
şekilde sürdürebilmektedir. Bu durum özellikle ikinci bir dilde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için oldukça önemlidir.
Öğrenciler ve
öğretmenler
arasındaki karşılıklı destek,
öğrencilerin daha
güçlü katılımını
sağlamaktadır.

İnternet yoluyla
öğretim, daha
fazla bireysel ve
işbirlikli öğrenmeye olanak sağlamaktadır.

Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki karşılıklı destek, öğrencilerin
daha güçlü katılımını sağlamaktadır. Grup konferanslarına katılım ve
öğretmenlerle düzenli ilişki öğrenci güdülenmesi için olumlu bir etkiye
sahiptir25. Sınıf arkadaşlarına karşı bazı sorumlulukları vardır ve gerçek
öğrenme topluluklarına dönüşümü ortaya koyarlar. Bu da öğretmenin
rolünü arttırmaktadır26. İnternet yoluyla öğretim, daha fazla bireysel ve
işbirlikli öğrenmeye olanak sağlamaktadır. Öğretmenler, hangisi uygunsa, bireysel ya da grupla bire bir etkileşimde bulunabilmektedirler.
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İnternet yoluyla öğretime yazışmalı olarak katılım; ırk, cinsiyet, fiziksel görünüş ya da yaşın belli olmaması anlamına gelmektedir ve
katılımcılar, okumadan önce ne yazıldığı hakkında önyargı oluşturmamaktadırlar27.
Sözlü katılımda olduğu gibi, rastlantısal bir notun ya da koridorda
yapılan bir konuşmanın yeni görüşler geliştirmesi ya da düşünceye yön
vermesi gibi, yazılı, sesli ve görüntülü rastlantısal sağgörüyü kolaylaştırmaktadır28. Öğrenciler, grup etkileşiminde diğer öğrencilerce ortaya
konan görüşleri ve yorumları izleyebilmektedirler. Tartışma biçimi
geliştirebilmekte ve birbirlerinin ilgi alanlarını keşfedebilmektedir.
Bireyden gruba ve gruptan gruba iletişim, dinleyicilerin ve izleyicilerin iletiyi alıp alamayacaklarına ve kimin alabileceğine ilişkin belirsizlik eklemektedir. Yüz yüze eğitimden farklı olarak kişi her zaman
anında dönüt alamamaktadır. Eğer öğrenciler içindeki gizlenenler, eş
deyişle sessiz izleyiciler iletiyi okuyor ancak yanıt veremiyorlarsa ya da
ana noktayı kaçırıyorlarsa, bu gibi durumlarda tepkilerin önceden belirsizliği rahatsız edici olabilir29. Kimi öğrenciler, çoğunlukla konuşmaya
katılmaksızın yalnızca tartışmayı dinleyerek ya da izleyerek öğrenirler.
Bu durum etkin katılımcılar için sorun yaratıcı olabilir.
Yüz yüze konuşma karmaşık davranış biçimleri gerektirmektedir30.
Yüz ifadeleri, ses tonu ve beden dili konuşmayı dinleyenler hakkında
ipuçları vermektedir. Bunlar alay etmeyi, küçümsemeyi, sevgiyi, saygıyı ve İnternet yoluyla öğretimde eksik olan diğer güç algılanan küçük
ayrıntıları ifade etmektedir. Genelde İnternet bağlantısı bant genişliğinden kaynaklanan bu kısıtlama zaman zaman yanlış anlamalara ve hayal
kırıklıklarına neden olabilmektedir.
İnternet yoluyla öğretim, katılımcıların edilgen olarak izledikleri
bir televizyon yayını yapmak gibi değildir. Bilgisayar ekranındaki görüntünün niteliğinin henüz yeterince iyi olmadığını söyleyebiliriz. Görüntü ve ses için kullanılan kameraların kullanımı hareketi kısıtlayabilmektedir. Çok fazla hareket, karşı tarafta bulanık görüntülerin oluşmasına neden olabilmektedir.
Yüz yüze iletişimde söylenileni güçlendirmek amacıyla genelde
beden dili kullanılmaktadır. Bir öğretmen, öğrencilerin bir konuyu anlayıp anlamadıklarını ya da ilgilenip ilgilenmediklerini görsel ipuçlarından ve beden dillerinden belirleyebilmektedir. İnternet yoluyla öğretimde, bilgileri sıkıştırma ve açma işlemleri sırasında ve görüntüyü bir
ekrandan izleme sonucunda bilgilerin bir kısmının kaybolması söz konusu olabilmektedir. Bazı yüz ifadeleri ve beden dili kaybı, ilgi kaybına
ve yanlış anlamalara neden olabilmektedir. Böyle durumlarda öğretmen
söz konusu kaybı, öğrencilere net açıklamalarla ve öğrencilerle düzenli
sözlü etkileşimde bulunarak telafi etmelidir.

İnternet yoluyla
öğretimde, bilgileri
sıkıştırma ve
açma işlemleri
sırasında ve
görüntüyü bir
ekrandan izleme
sonucunda bilgilerin bir kısmının
kaybolması söz
konusu olabilmektedir.
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İnternet yoluyla öğretimde yönetici ya da öğretmenin kontrolü sağlaması da oldukça önemlidir. Kimin duyulacağının ya da görüleceğinin
kontrolü öğretmen tarafından sağlanabilmektedir.
Örneğin; öğretmen, değişik yerlerde bulunan öğrencileri görüntüleyen ekranı
bulunan bilgisayarla ayrı bir odada oturur. Öğrenciler, eğer araya girmek
istiyorlarsa bir düğmeye basarlar. Bu istem öğretmenin bilgisayar ekranında
görüntülenir, görüşmeyi kimin yapmak istediğini görebilir ve görüşmeye izin
verip vermemeye karar verebilir.
Bu tip sistem, öğretmenin tüm merkezlere eşit ilgi yöneltebilmesini ve kontrolü kolaylıkla elinde tutmasını sağlamaktadır.
İnternet yoluyla öğretimin yönetimi çaba göstermeyi gerektirici,
zaman alıcı işler olabilir. Ancak gerek öğrenciler ve gerek öğretmenler
açısından, daha fazla etkileşim yoluyla öğrenme deneyiminden elde
edilen kazançlar, İnternet yoluyla öğretimi çok önemli bir uygulama
haline getirmektedir.
Öğrenme ve öğretmede İnternet yoluyla öğretimden etkili şekilde
yararlanabilmenin anahtarı etkileşimliliktir. Her ne kadar İnternet yoluyla öğretim yazılı, yüz yüze, sesli ve görsel iletişime geleneksel sınıf
ortamında olduğuna benzer şekilde olanak tanısa da, İnternet yoluyla
öğretim teknolojisi sınıf ortamını değiştirmekte; öğretmen ve öğrencilerin bazı sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Değişik yerlerdeki
katılımcıların, teknolojinin kullanımı için ayarlamalar yapmaları ve bir
bilgisayar aracılığıyla kısıtlı görüntü kalitesinde ortamsallaştırılan bir
iletişim kurmaları gerekmektedir. Teknolojiyi kullanıma hazır hale
getiren öğretmenler önemli bir ögedir. Ancak daha önemlisi öğrenci
etkileşim stratejilerini, öğrenme ve öğretme deneyimiyle birleştirmek ve
öğretimi özelleştirmektir.
İnternet yoluyla
öğretimde karşılıklı yazma, konuşma ve yüzyüze
görüşme sağlanabilmektedir.

İnternet yoluyla öğretimde karşılıklı yazma, konuşma ve yüzyüze
görüşme sağlanabilmektedir. Böyle bir öğretimde etkileşim yeteneğini
iyi düzeyde kullanmak gerekir. İnternet yoluyla öğretimde iyi düzeyde
etkileşim öğretme- öğrenme sürecine önemli yararlar sağlamaktadır. Bu
yararlardan başlıcaları şunlardır:
 Öğrencilerin güdülenmesi ve gelişimi için sınıf içinde ve dışında öğretmenlerle sık sık iletişim kurulması.
 İşbirliği yaparak ve ortak çalışarak, görüşleri paylaşarak ve tartışarak öğrenmenin kolaylaştırılması.
 Konuşularak, tartışılarak ve uygulanarak öğrencilerin öğrenme
sürecine etkin katılımlarını sağlaması ve öğrencilerin ne kadar
öğrendiklerini belirleyebilmelerine yardım sağlanması.

İnternet yoluyla
öğretim öğrencilerin yerleşke
içerisinde ya da
uzaktan yer ve
zamandan bağımsız olarak etkile-
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 Öğrencilerin ne öğrenmeleri gerektiğini ve ne öğrendiklerini
anlayabilmeleri için sürekli dönüt verilmesi.
 Öğrencilerin öğrenme sürecine farklı yetenekler ve öğrenme
biçimleriyle gelmelerinin öğrenme sürecine zenginlik kazandırması.
İnternet yoluyla öğretim öğrencilerin yerleşke içerisinde ya da
uzaktan yer ve zamandan bağımsız olarak etkileşim içinde olabildikleri
olanaklar sunmaktadır.
Etkileşimli ortamlar, tartışma, benzetim, rol oynama, beyin fırtınası, Delphi tekniği ve proje çalışmaları gibi grup etkileşimlerini geliştirici
öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır31.

İnternet yoluyla eğitimde etkileşim sınırlılıkları neler olabilir?

Etkileşimde Öğretmenin Rolü
İnternet yoluyla öğretimde etkileşim çoğu zaman eş zamanlı olarak
gerçekleştirilir. Bu da öğretmenin önceden hazırlanmasını vazgeçilmez
kılmaktadır. İyi bir etkileşim ortamının oluşturulmasında öğretmenin
uyması gereken bazı ilkeler vardır. Dikkate alınması gereken bu ilkeler
şunlardır:
 Uzaktaki yerlerle bağlantının sağlanmasından ve teknolojinin çalışacağından emin olunması: İnternet yoluyla öğretim, oldukça kararlı bir teknoloji gerektirir. Teknolojik bir hatanın oluşması durumunda özellikle karşı taraftaki öğrencilerle
ne yapılacağı önceden planlanmış olmalıdır.
 Tüm katılımcıların ders materyallerine erişeceğinin varsayılması: Öğrencilerin, önceden ders materyallerine sahip olduklarına ve kendilerinden ne beklendiğini bildiklerinden emin
olunmalıdır.
 Öğretmen ve öğrencilerin birbirlerini ekrandan görmelerinin telafisi. Oturumu gür ses tonuyla, resmi olmayan bir şekilde başlatmak ve öğrenci isimlerini sıklıkla kullanmak gerekir.
Kameraya bakılmalı ve karşı taraftaki katılımcılarla iyi bir göz
teması kurulmalıdır. Eğer böyle yapılmazsa öğrenciler ilgilerini kaybedebilirler. Hızlı ve beklenmedik hareketler yapılmamalıdır. Net, yavaş ve düzenli konuşmak gerekir. Eğer olanaklı
ise bir oturma planı yapılmalı ve bu plan ilk birkaç oturum için
kullanılmalıdır. Böylelikle öğrenciler, karşı taraftaki öğrencilerin isimlerini bilir duruma geleceklerdir.
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 Olayların belirginleştirilmesi: Öğrencilere oturumun nasıl
düzenleneceğini, kendilerinden neler beklendiğini ve görevlerinin neler olduğunu açıklamak gerekir. Oturumun geri kalan
kısmının akışını ayarlamak ve etkileşimlilik için plan yapılmalıdır. Öğrencilerin kendilerinden nasıl bir rol ve etkileşim beklendiği belirtilmelidir. Görsel ifadeler ile anlatımın birbiriyle
tutarlı olduğundan emin olunmalıdır.
 Etkileşimin özendirilmesi: Sorular sorulmalı ve soruların yanıtı beklenmelidir. Taraflar arasında grup çalışmalarını kolaylaştırmak ve öğrencileri katılmaya yüreklendirmek gerekir.
 Öğrenme ve öğretmenin her yönünün ekranda gerçekleşmek zorunda olmaması: Öğrencilerin grup çalışması ya da
çalışma kitaplarına yönelip bir alıştırmayı tamamlamalarını istemek oturuma ilgi kazandırmaya yardımcı olacaktır. Öğrencilerin kendileri çalışırken, okurlarken ya da yazarlarken sessiz
olmak gerekir.
 Herhangi bir zaman dilimi süresince, kötü bir görüntü kalitesiyle, ekranında konuşan kişiyi dinlemenin ve izlemenin
yorucu olması.:Çeşitliliği kullanmak ve kısa bölümler için
plan yapmak gerekir. Çeşitlilik öğrencilerin ilgi düzeylerini
yüksek tutacak ve bu da daha etkin dinlemeye yol açacaktır.
Karmaşık bir konu hakkında 30 dakikalık bir ders vermek yerine, etkin dinleme sağlayacak 10’ar dakikalık kısa dilimler
oluşturmak, daha sonra da birkaç bölüm için farklı bir öğretme
tekniğini kullanmak gerekir.
 Teknolojinin iyi bilinmesi: Hangi görüntülerin karşı tarafa
yollanacağının, hangi kamera görüntüsünün seçileceğinin ve
diğer ses ve video kullanımı kolaylıklarının bilinmesi gerekir.
Ekranda ne olduğuna ilişkin kontrol elde tutulmalıdır. Ayar
düzeneklerini kullanmak, anlamsız kamera hareketlerinden uzak durmak ve eğer gerekliyse kamerayı uzak köşede işletmek
gerekir.
 Öğrencilere not almaları için gerekli zamanın verilmesi:
Ara sıra öğrenciler ekrandaki her şeyin kopyalanması gerektiği
hissine kapılırlar. İletiyi güçlendirebilmek için basılı yedekler
sağlamak gerekir.
 Öğrencilerin önemli noktaları hatırlayabilmelerine yardımcı olmak için tekrar ve özetleme yapılması: Yeni sözcükleri, içerikleri ya da sözcük öbeklerini tekrar etmek gerekir.
Tüm bu ilkelere uyulmasını garantiye almak için yaygın olarak
kullanılan bir teknik, ayrıntılı zamanlamanın ve sahne yönlerinin yer
aldığı bir matris ya da senaryo kullanarak ders planı geliştirmektir32.

İnternete dayalı
etkileşimli ortam-
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Ders hakkında bilinmesi gerekenler oturum boyunca ekranın uygun bir
yerinde gösterilmelidir. Bir bakışta hangi içerik hakkında hangi zamanda, hangi şekilde ve hangi destekleyici ortamlarla iletişim kurulacağının
bilinmesine yardımcı olur.
Etkileşimde öğretmenin rollerini açıklayınız.

Etkileşimli Ortamlarda İşbirlikli Öğrenme
İnternete dayalı etkileşimli ortamlar, öğrencilerin desteklenmesine
yarayan öğretimsel etkileşimi sunmaktadır. Yer ve zaman kısıtlamasında bağımsızlık, öğrencilere birbirleriyle uzaktan çalışma yapabilmelerine, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle etkileşim ve işbirliği sağlanmasına
olanak vermektedir. İnternet yoluyla öğretimde bilgisayar, modem ve
telefon ile öğrencinin sisteme erişmesi için gerekli yazılımlarla işlevsel
sanal sınıflar oluşturulabilmektedir.
Sanal sınıflar hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde işlevsel olarak kullanıma uygun düşmektedir. Öğrenciler birbirleriyle ya da öğretmenlerle sanal sınıflarda yazılı, sesli ve görüntülü olarak ya da hem
yazılı hem sesli hem de görüntülü olarak iletişim kurabilmektedirler.
Sanal sınıflar korumalı olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin bulundukları yerde ve istedikleri zamanda bilgilerini ve görüşlerini bir araya
getirip paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgilerini ve görüşlerini paylaşmaları da aralarındaki iletişim türüne dayalı olarak konuşma, yüz yüze
görüşme ve yazışma yoluyla olmaktadır. Yazılı iletişimde olduğu gibi
öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle paylaştıkları bilgiler ve görüşler kolay anlaşılabilmekte ve sonradan referans gösterilmek üzere
saklanabilmektedir.
Öğrencilerin bilgilerini ve görüşlerini paylaşmak için tartışmalara
katılımı, yine öğrencilerin kendilerinin ve uzaktan eğitim uygulayıcılarının işine yarayabilecek şekilde incelenmek üzere kaydedilebilmektedir. Tartışmalara katılımın kaydedilmesi öğrencilere yüz yüze eğitimdeki bir sınıftan farklı olarak önceden gönderilen iletileri inceleyebilme,
daha düşünsel bir analiz yapabilme ve daha sonraki katılımlar için daha
uygun sözcükler seçme olanağı sağlamaktadır33.
Yüz yüze eğitimdeki sınıflarda öğrenciler; bireysel olarak, birbirleriyle yarışarak ya da küçük gruplar halinde birbirleriyle işbirliği yaparak
öğrenmektedirler34-35-36. Öğrencilerin ne zaman bireysel, ne zaman
yarışarak ya da birbirleriyle işbirliği yaparak çalışacaklarına ve bu yollardan biriyle çalışıp çalışmamalarının gerekip gerekmediğine genelde
öğretmenler karar vermektedirler. Öğrencilerin bireysel çalışması, diğer
öğrencilerin başarısını ya da başarısızlığını etkilemektedir. Öğrencilerin

.
Öğrenciler birbirleriyle ya da öğretmenlerle sanal
sınıflarda yazılı,
sesli ve görüntülü
olarak ya da hem
yazılı hem sesli
hem de görüntülü
olarak iletişim
kurabilmektedirler.
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yarışarak çalışması da bir öğrencinin başarısı diğerinin başarısızlığını
gerektirmektedir. İş birliği yaparak çalışıldığında ise yarışarak öğrenmenin tam tersi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Eğer bir öğrenci çok çalışırsa diğerlerinin başarısını da arttırmaktadır37. Öğrencilerin nasıl çalışmaları gerektiği konusunda öğretmenlerin karar vermelerinde; öğrenme
hedeflerinin yapısındaki farklılık, öğrenciden istenen başarı düzeyi,
öğretmen öğrenci arasındaki ilişkinin biçimi, yapılacak olan işin gerektirdiği yardım miktarı ve planlanan değerlendirmenin türü etkili olmaktadır. Öğrencilerin birlikte çalışmaları, işbirliği yapmayı gerektiren
öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesini desteklemekte ve birlikte çalışarak öğrenmeye olanak sağlamaktadır.
Birlikte çalışmayı
öğrenme, insanın
aile yaşamının ve
hatta devletin
gelişiminin can
damarı olarak
kabul edilmektedir.
İşbirliği yapılması
dayanışmayı da
yanında getirmektedir.

Genel olarak
dayanışmalı
öğrenme, farklı
düzeylerdeki ya
da alanlardaki
öğrencilerin
birbirlerine yardım
ettikleri öğrenme
fırsatlarını açıklamaktadır.

Birlikte çalışmayı öğrenme, insanın aile yaşamının ve hatta devletin gelişiminin can damarı olarak kabul edilmektedir. Çünkü, hızla artan
hızlı değişim ve uyuşmazlıkla karakterize bir dünyada işbirliği, yaşamda
kalabilmeyi sağlayan en önemli beceri olabilmektedir.
İşbirliği yapılması dayanışmayı da yanında getirmektedir. Grup
halinde öğrenmeyi geliştirmede iki farklı yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar dayanışmalı ve işbirlikli öğrenmedir. Dayanışmalı öğrenme ile ilgili
kavramlar ilk olarak sanat dallarında ve üniversitelerdeki akademik
çevrelerde gelişmiş, sonra da iş yaşamında ve eğitim uygulamalarında
önem kazanmıştır. İşbirlikli öğrenme ile ilgili kavramlar ise öncelikle
eğitim psikolojisi ve grupla öğrenim ile ilgili çalışmalarla ortaya çıkmış
ve eğitim süreçlerinde uygulanmıştır38.
Genel olarak dayanışmalı öğrenme, farklı düzeylerdeki ya da alanlardaki öğrencilerin birbirlerine yardım ettikleri öğrenme fırsatlarını
açıklamaktadır. Dayanışmalı öğrenmede öğrenciler için amaçlanan;
ortak bir amacı gerçekleştirmek için hünerlerini bir araya getirmek ya da
daha başarılı öğrencilerin diğerlerine öğretmesini sağlamaktır. İşbirlikli
öğrenme basitçe; öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak kabul edilebilir39. Böyle bir süreçte genelde benzer düzeydeki öğrencileri bir araya getirerek öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
İşbirlikli öğrenme öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir sorunu
çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğrunda
birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır40- 41.
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İşbirliği yaparak öğrenmenin amacı ortak bilgi edinmek ve bu bilgiyi bir sorunu çözmede kullanmaktır. İşbirlikli öğrenme öğrencilerinin
bir kazanç sağlamasını amaçlayan ve bu kazancı öğrenci topluluğuna da
katmak isteyen öğretmenler için yararlıdır. Yapılan araştırmalar özellikle de geleneksel sınıfta başarısız olmuş öğrenciler için işbirlikli öğrenmenin yararının daha da fazla olduğunu göstermektedir42. Genelde işbirlikli öğrenme olumlu bir sosyal hava yaratmakta ve kavramayı kolaylaştırmaktadır.
İşbirlikli öğrenme ortak bir amaca yönelik olarak grup halinde çalışan öğrencilerin kendi kendine çalışan öğrencilere göre daha iyi öğrendikleri düşüncesine dayanmaktadır. Amaç, öğrencilerin birbirlerinin
başarısını istemeleri, güdülenmelerini sağlamaları ve öğrenme hedeflerine ulaşmaları için birbirlerine öğretmelerini sağlamaktır. Öğrencilerden düşüncelerini sunmaları ve düşünce farklılıkları üzerinde çalışmaları istenir. Ders içeriği hakkında etkin olarak düşünmeleri sağlanır ve bu
içeriği grup amacını gerçekleştirmede kullanmaları istenir. İşbirliği
içindeki gruplar heterojen bir yapıya sahiplerdir ya da yetenek, cinsiyet
ve etnik gruba bağlı olarak karıştırılmışlardır. Olumlu akademik başarı,
gelişmiş özsaygı, gelişmiş sosyal beceriler ve gelişmiş ırk ilişkileri
konularının tümü işbirlikli öğrenme deneyimleri ile bağlantılıdır43.
İşbirlikli öğrenmede ortamın demokratikleştirilmesi ve insancıllaştırılmasına katkı söz konusudur. İşbirlikli öğrenmede grup üyeleri grubun bir bütün olduğunu, grubun başarısından ya da başarısızlığından her
üyenin sorumlu olduğunu bilmesi gerekir. Grup çalışmalarında, farklı
yetenekleri, farklı bedensel gelişmeleri ve öğretim özgeçmişleri olan
öğrenciler birlikte çalışırken ortak bir amaca yönelmekte ve daha iyi
arkadaşlık ilişkileri kurabilmektedirler. Birbirlerini daha iyi tanıdıkça
yapay engeller ortadan kalkmakta, bireyin başarısı grubun başarısına
bağlı olduğundan grup üyeleri arkadaşlarının başarılı olmalarına sürekli
katkı sağlamaktadır. Grup üyeleri birbirlerine öğreterek ya da her üye
işin bir kısmını yaparak yardımlaşırlar. Diğer bir anlatımla gruptaki
herkes birbirinin öğrenmesinden sorumlu olmaktadır44.
İşbirlikli öğrenme olumlu ve karşılıklı bağlılık gerektirir. Olumlu
ve karşılıklı bağlılık grubun her üyesinin etkin olarak görev alması ve
grubun başarısında rol oynaması anlamına gelir. Öğrenciler diğer öğrencilerle ilişkilerinde başarılı olmaya iten uygun kararları almada özgür
bırakıldığında olumlu karşılıklı dayanışma ortaya çıkmış olur. Olumlu
karşılıklı bağlılık ortaya çıktığında öğrenciler " aynı tarafta olma " nın
kişisel deneyimini yaşarlar ve birbirlerine karşı dayanışma içinde davranırlar.
İşbirliği içinde olan bir grubun üyesi olarak öğrenmenin önemli
yanlarından biri de işbirlikli olarak çalışmadan sonra ortaya çıkan kendi
kendini sorgulamadır. Grup üyeleri hangi ilişkilerin yolunda gittiği
hakkında konuşmaya gereksinim duyarlar ve hangi tür gelişmelerin

Grup çalışmalarında, farklı
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gerçekleştirilebileceğini tartışmak isterler. Takımlar takım çalışmalarını
değerlendirmeleri konusunda cesaretlendirilmelidirler. Öğrenciler çalışmalarını gözden geçirip değerlendirdiklerinde ve gelişme için amaçlar
belirlediklerinde daha başarılı olmaktadırlar45.
Başarılı işbirliği belirli bir planlama ya da eğitim olmadan ortaya
çıkamaz. Öğretmenlerin gruplar kurmaktan ve onlara birlikte çalışmalarını söylemekten fazlasını yapmaları gerekir. Öncelikle öğrencilere
sosyal beceriler kazandırmalıdırlar. İşbirliği ve dayanışma için gerekli
sosyal becerileri geliştirmek için üç çalışma önerilmektedir. Birinci
olarak, öğretmenler öğrencilere olumlu dayanışma sosyal becerilerinin
ne anlama geldiğini anlama konusunda yardımcı olmalıdırlar. İkinci
olarak, öğrenciler bu dayanışma becerilerini uygulamaya çalışmalıdırlar.
Öğrencilerin öğretmen tarafından oluşturulan senaryolarda nasıl davrandıklarını konu edinen alıştırmalar yapmak sosyal becerileri öğrenmekte etkili bir yoldur. Üçüncü olarak bu sosyal becerileri kullanmaları
hakkındaki görüşlerini yansıtmalıdırlar. Amaçlanan becerilerin gruplarında ne derece iyi yorumlandığı konusunda tartışmalıdırlar46.
İnternet yoluyla öğretimde işbirlikli öğrenme, planlı ya da plansız
bir sosyal etkileşim süreci aracılığıyla gerçekleşmektedir. Öğrenme
ortamının doğası konuyla düzenli ilgilenmeyi ve etkileşimli çalışmayla
birliktelik üst düzey öğrenmeyi ön plana çıkartmaktadır.
İşbirlikli Öğrenmede Öğretmenin Rolü

İnternet yoluyla
işbirlikli öğrenmede yöneticinin ya
da öğretmenin
rolü, öğretim
uygulamasının
başarısı için
oldukça önemlidir.

İnternet yoluyla işbirlikli öğrenmede yöneticinin ya da öğretmenin
rolü, öğretim uygulamasının başarısı için oldukça önemlidir. Bazı deneyimler İnternet yoluyla öğretimdeki işbirlikli öğrenmede başarı ya da
başarısızlığın, teknik etmenlerden çok sosyal etmenlere bağlı olduğunu
göstermektedir47. İnternet yoluyla öğretimdeki işbirlikli öğrenmeyi
sağlamada yöneticilerin ya da öğretmenlerin dört temel rolünün olduğu
bilinmektedir. Bunlar; eğitsel, sosyal, yönetsel ve teknik rollerdir48.
Eğitsel Rol: Öğretmenin en önemli rolü eğitsel yönden geliştirici
olmasıdır. Eğitsel yönden geliştirici bir yönetici ya da öğretmenin başlıca nitelikleri şunlardır:
1.

Uzman bilgisine ve görüşüne sahiptir.

2.

Kritik noktalarda tartışmaya odaklanır.

3.

Tartışmalarda sorular sorar ve öğrencilerin katılımlarına tepki
verir.

4.

Birbirinden farklı yorumları bir araya getirir.

5.

Ortaya çıkan yeni konuları canlandırmak için ana noktaları
sentezler.

Sosyal Rol: İnternet yoluyla işbirlikli öğrenmede öğretmenin, geleneksel öğrenme ortamlarındaki bir öğretmenin, rehberin ya da yöneti-
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cinin sahip olduğu anahtar sosyal becerilere de sahip olması gerekir.
Sosyal yönden güçlü bir öğretmenin başlıca nitelikleri şunlardır:
1. Tüm katılımcıların etkin katılımlarını sağlar.
2. Tüm katılımcıların etkin katılımlarını değerlendirir.
3. Grup üyelerinin farklı bakış açılarını ve görüşlerini keşfetmelerine yardımcı olur.
4. Grup içi rapor oluşturmanın gerçekleştirildiği ve öğrenmelerine
sahip çıkıldığı açıklık ortamı oluşturabilme yeteneğine sahiptir.
Yönetsel Rol: Öğretmenin bu rolü yerine getirebilmesi için başlıca
şu niteliklere sahip olması gerekir.
1. Öğretimin zaman çizelgesini iyi ayarlar.
2. Etkileşim için temel kuralları belirler ve kurallara açıklık getirir.
3. Tartışmaların hedeflerini belirler.
4. Yüksek liderlik özelliğiyle uygulamanın işleyişini ve etkileşimi
sağlar.
Teknik Rol: İnternet yoluyla işbirlikli öğrenmede öğretmen teknolojiyle uyum içinde olmalıdır. Böyle bir öğretmenin başlıca nitelikleri
şunlardır:
1. Katılımcıların yazılım ve donanımı tanıdıklarından emin olur.
2. Kullanıcı izin haklarını düzenler.
Örneğin; kim hangi konferansa giriş hakkına sahiptir, kullanıcılar yalnızca
okuma mı, yoksa hem okuma hem de yazma iznine mi sahiptirler?
3. Konferansın düzenini tasarlar.
4. Özel tartışma konuları ya da grup proje çalışmaları için küçük
gruplara yönelik alt uygulamalar düzenler.
Öğretmenin rolü, öğretim uygulaması ilerledikçe ve öğrenciler öğretim uygulamasında güven ve deneyim kazandıkça değişecektir. Etkili
çevrimiçi yönetim geliştirmek için beş basamaklı bir model geliştirilmiştir. Bu modelde şu beş basamağın önemi vurgulanmaktadır:
1. Sisteme giriş ve güdüleme: Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler vermek ve kullanıcının kendine güvenini arttırarak düzenli olarak giriş yapmalarını cesaretlendirmek.
2. Sosyalleşme: Grup bağlılığını ve kültürünü geliştirmek ve etkin çalışma için yöntemler geliştirmek.
3. Bilginin paylaşımı: Tüm katılımcıları tartışmaya katılmak için
cesaretlendirmek, farklı öğrenme biçimleri için bilgilendirmek

İnternet yoluyla

İnternet ve Öğretim

ve desteklemek, değişimi yapılan düşünce ve bilgileri özetleyip
bir araya getirmek.
4. Bilginin yapılandırılması: Etkileşimi özendirmek, öğrenme
bileşenlerine bağlantılar kurmak, dönüt vermek ve öğrencilerin
birbirleriyle etkileşimlerine ve kendi bilgilerini oluşturmalarına
izin vermek amacıyla azaltmak.
5. Öğrencileri öğreticiler olarak geliştirmek: Katılımcıları İnternet yoluyla öğretimi yönetebilir duruma getirmek49.
İnternet yoluyla öğretim de işbirlikli öğrenme, öğrencilerin bilgiyi
yapılandırmaları ve öğrenmeleri konularında kontrolü ele geçirmeleri
için cesaretlendiren olanaklar sunmaktadır. Bu da İnternet yoluyla işbirlikli öğrenmede öğretmen ve öğrencilerin konumlarını değişmesine
neden olmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin temel konumları aşağıda
gösterilmiştir.
Öğretmenler

Öğrenciler



Öğrencilere yardım ve rehberlik
eden.



Bilgilerini yapılandıran.



Karmaşık sorunları çözebilen.

Öğrencilerin öğrenme biçimlerine
değer veren.



Grup halinde çalışabilen.



Öğrencilere dersler için kaynak
sağlayan.



Grupta işbirliği yapabilen.





Öğrencilerin işbirliği yapmaya
yönelmesini destekleyen.

Derslerle ilgili konularda çoklu
bakış açısına sahip olan.





Öğrencileri çalışmaya başlatan.

Derslerle ilgili sorunları kendileri araştırarak çözen.



Öğrencilere dersle ilgili çoklu bakış
açıları sunabilen.



Zamanı ve öğrenme süreçlerini
önemseyen.



Dersin önemli noktalarını vurgulayan.



Hem bireysel hem de işbirliği
yaparak öğrenen.



Öğrencileri öğrenme deneyimlerinin tasarımcıları haline getiren.



Yalnızca iyi not almak için
çalışmayan ve öğrenmenin öneminin farkında olan.



Derslerde uzman bir sorgulayıcı
olan.



Öğrendiklerini arkadaşlarıyla
paylaşan.



Öğrenme ortamını öğrencilerden
biri gibi öğrenen olarak paylaşan.



İşbirlikli Öğrenmede Öğretmen ve Öğrencilerin Temel Konumları

Yukarıda görüldüğü gibi öğretmenler içeriği ve süreci kontrol eden
bilgi uzmanı konumundan, öğrenme sürecini destekleyen, rehberlik
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eden ve bir yardımcı konumuna gelmektedirler50. Öğrenciler ise grup
halinde işbirliği yaparak öğrenen konumundadırlar.
İnternet yoluyla işbirlikli öğrenmede öğretmenin rolünü
açıklayınız.

Özet
Bilgi dağıtıcı sistemler, iletişim ve etkileşimi gerçek zamanlı ve ertelenmiş zamanlı iletişim yöntemlerine yardımcı olan birincil ortam
sağlayıcısıdır. Bilgi dağıtıcı sistemler; ses, metin ve grafik gibi çeşitli
biçimlerdeki bilgilerin bilgisayara depolanarak tek bir merkezden aynı
anda çok sayıdaki kullanıcıya farklı elektronik yollarla aktarımını olanaklı kılmaktadır. Bilgi dağıtıcı sistemlerde hangi bilgiye ulaşılacağı ve
o bilginin nasıl kullanılacağı tümüyle kullanıcının denetimi altındadır.
Günümüzün öğretim amaçlı bilgi dağıtıcı sistemleri; audioteks, teleteks, videoteks ve internettir.
Audioteks, kullanıcı kişinin ulaşmak istediği bilgilerin daha önceden ses kaydı biçiminde depolanmış olduğu bir bilgisayarla telefon
aracılığıyla ileti alışverişi yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.Teleteks, tek yönlü metin ve grafiklerin televizyon ekranında gösterilmek üzere yayınını ifade etmektedir. Videoteks, kullanıcı kişinin önceden bilgisayara depolanmış metin, hareketsiz ve hareketli grafik biçiminde olabilen bilgilere telefon hattı, kablo ya da uydu üzerinden
modem ve klavye bağlantılı bir televizyon ekranı, bir kişisel bilgisayar
ya da özel olarak üretilmiş bir terminalden herhangi birisi aracılığıyla
ulaşabilmesini sağlayan sistemlerin genel adıdır.
İnternet olanaklarının kullanılmasıyla verilen öğretime İnternet
yoluyla öğretim diyebiliriz. Böyle bir öğretim, geleneksel sınıflarda
çoğunlukla yetersiz olan etkileşime de katkı getiren bir uygulamadır.
Coğrafi ve geçici olarak ayrılmış öğrencilere düşünce ve bilgi değişimi,
işbirlikli çalışma, alternatif yolları keşfetme ve kendi öğrenme biçimlerini geliştirme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca bu öğretim öğrencilere
konular hakkında kültürlü bir bakış açısı kazandırabilmektedir. Özel
ilgi alanları olan gruplar, sanal sınıflarda çok uzakta olsalar bile deneyimlerini paylaşabilmektedirler.
Daha çok yüksek öğretimde uygulanan bu öğretim ile amaçlarına
bakıldığında öğrencilerin uzaktan eğitim görmelerinin sağlanmaya
çalışıldığı anlaşılmaktadır. İnternet yoluyla öğretim yerleşke ortamında
da yapılabilmektedir. Öğrenciler derslere ve derslerle ilgili tartışmalara saati belirlenmiş zamanların dışında istedikleri zamanda ve yerde
katılabilmektedirler.
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İnternet yoluyla öğretimde öğrenme sürecinin güçlü yapısı etkileşim ortamında değişmektedir. Genelde sırayla konuşma söz konusu
olduğundan İnternet yoluyla iletişim zaman zaman gecikmeli gerçekleşebilmektedir. Ancak böyle bir iletişimle gerçekleşen öğretim, geleneksel bir sınıftaki öğretimden daha demokratik olabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin derse daha fazla katılımı sağlanabilmektedir.
İnternet yoluyla öğretime yazışmalı olarak katılım; ırk, cinsiyet, fiziksel görünüş ya da yaşın belli olmaması anlamına gelmektedir ve
katılımcılar, okumadan önce ne yazıldığı hakkında önyargı oluşturmamaktadırlar. Bireyden gruba ve gruptan gruba iletişim, dinleyicilerin ve
izleyicilerin iletiyi alıp alamayacaklarına ve kimin alabileceğine ilişkin
belirsizlik eklemektedir. Yüz yüze öğretimden farklı olarak kişi her zaman anında dönüt alamamaktadır.
İnternet yoluyla öğretim, katılımcıların edilgen olarak izledikleri
bir televizyon yayını yapmak gibi değildir. Bilgisayar ekranındaki görüntünün niteliğinin henüz yeterince iyi olmadığını söyleyebiliriz. Görüntü ve ses için kullanılan kameraların kullanımı hareketi kısıtlayabilmektedir. Çok fazla hareket, karşı tarafta bulanık görüntülerin oluşmasına neden olabilmektedir.
İnternet yoluyla öğretimde yönetici ya da öğretmenin kontrolü
sağlaması da oldukça önemlidir. Kimin duyulacağının ya da görüleceğinin kontrolü öğretmen tarafından sağlanabilmektedir. İnternet yoluyla
öğretimin yönetimi çaba göstermeyi gerektirici ve zaman alıcı işler
olabilir. Ancak, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler açısından, daha
fazla etkileşim yoluyla öğrenme deneyiminden elde edilen kazançlar,
İnternet yoluyla öğretimi çok önemli bir uygulama haline getirmektedir.
Öğrenme ve öğretmede İnternet yoluyla öğretimden etkili şekilde
yararlanabilmenin anahtarı etkileşimliliktir. Her ne kadar İnternet
yoluyla öğretim yazılı, yüz yüze, sesli ve görsel iletişime geleneksel sınıf
ortamında olduğuna benzer şekilde olanak tanısa da, İnternet yoluyla
öğretim teknolojisi sınıf ortamını değiştirmekte; öğretmen ve öğrencilerin bazı sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Değişik yerlerdeki
katılımcıların, teknolojinin kullanımı için ayarlamalar yapmaları ve bir
bilgisayar aracılığıyla kısıtlı görüntü kalitesinde ortamsallaştırılan bir
iletişim kurmaları gerekmektedir. Teknolojiyi kullanıma hazır hale
getiren öğretmenler önemli bir ögedir. Ancak daha önemlisi öğrenci
etkileşim stratejilerini, öğrenme ve öğretme deneyimiyle birleştirmek ve
öğretimi özelleştirmektir.
İnternet yoluyla öğretim öğrencilerin yerleşke içerisinde ya da uzaktan yer ve zamandan bağımsız olarak etkileşim içinde olabildikleri
olanaklar sunmaktadır. Öğrencilere bu olanaklar İnternet yoluyla öğretimde yararlanılan etkileşimli ortamlarla sunulmaktadır. Etkileşimli
ortamlar, tartışma, benzetim, rol oynama, beyin fırtınası, Delphi tekniği
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ve proje çalışmaları gibi grup etkileşimlerini geliştirici öğretim yöntem
ve tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.
İnternet yoluyla öğretimde etkileşim çoğu zaman eş zamanlı olarak
gerçekleştirilir. Bu da öğretmenin önceden hazırlanmasını vazgeçilmez
kılmaktadır. İyi bir etkileşim ortamının oluşturulmasında öğretmenin
uyması gereken bazı ilkeler vardır.
İnternete dayalı etkileşimli ortamlar, öğrencilerin desteklenmesine
yarayan öğretimsel etkileşimi sunmaktadır. Yer ve zaman kısıtlamasından bağımsızlık, öğrencilere birbirleriyle uzaktan çalışma yapabilmelerine, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle etkileşim ve işbirliği sağlanmasına olanak vermektedir. İşbirliği yapılması dayanışmayı da yanında
getirmektedir. İşbirliği yaparak öğrenmenin amacı ortak bilgi edinmek
ve bu bilgiyi bir sorunu çözmede kullanmaktır. Genelde işbirlikli öğrenme olumlu bir sosyal hava yaratmakta ve kavramayı kolaylaştırmaktadır.
İşbirlikli öğrenme ortak bir amaca yönelik olarak grup halinde çalışan öğrencilerin kendi kendine çalışan öğrencilere göre daha iyi öğrendikleri düşüncesine dayanmaktadır. Amaç, öğrencilerin birbirlerinin
başarısını istemeleri, güdülenmelerini sağlamaları ve öğrenme hedeflerine ulaşmaları için birbirlerine öğretmelerini sağlamaktır.
İşbirlikli öğrenme olumlu ve karşılıklı bağlılık gerektirir. Olumlu
ve karşılıklı bağlılık grubun her üyesinin etkin olarak görev alması ve
grubun başarısında rol oynaması anlamına gelir.
İnternet yoluyla öğretimde işbirlikli öğrenme, planlı ya da plansız
bir sosyal etkileşim süreci aracılığıyla gerçekleşmektedir. Öğrenme
ortamının doğası konuyla düzenli ilgilenmeyi ve etkileşimli çalışmayla
birliktelik üst düzey öğrenmeyi ön plana çıkartmaktadır.
İnternet yoluyla öğretimdeki işbirlikli öğrenmeyi sağlamada yöneticilerin ya da öğretmenlerin dört temel rolünün olduğu bilinmektedir.
Bunlar; eğitsel, sosyal, yönetsel ve teknik rollerdir. İşbirlikli öğrenmede
öğretmenler içeriği süreci kontrol eden değil, öğrenme sürecini destekleyen, rehberlik eden ve bir yardımcı konumuna gelmektedirler. Öğrenciler ise grup halinde işbirliği yaparak öğrenen konumundadırlar.
İnternet yoluyla öğretim günümüzde, ağın kısıtlı bant genişliği yüzünden sınırlıdır. Uygulama paylaşımı yönünden İnternet yoluyla öğretim günümüzde gelişimini sürdürmektedir. Bant genişliğindeki artış ve
sayısal sıkıştırma yöntemlerindeki gelişmelerle gelecek için işbirlikli
öğrenme ortamları büyük potansiyele sahiptir.
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Değerlendirme Soruları

1.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretimde İnternet yoluyla
öğretimin yaygınlaşmasıyla gerçekleştirilebilecek amaçlardan
değildir?
A) Her yaş grubundaki insanı eğitmek
B) Öğrencilere tüm dünyadan konuyla ilgili uzmanlarla etkileşimde olma olanağı sağlamak
C) Öğrencilere belirli bir yerleşkede açılmamış derslere katılma
olanağı sağlamak
D) Öğrencilere farklı üniversitelerde açılan derslere katılma olanağı sağlamak
E) Dünyanın farklı yerlerinde bulunan uzman ya da öğrencilerle
değişik konularda toplantılar düzenlemek

2.

Aşağıdaki İnternet yoluyla öğretime ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Herhangi bir konuya çok kültürlü bir bakış açısı kazandırmaktadır.
B) Özel ilgi alanları olan gruplar, çok uzakta bile deneyimlerini
paylaşabilmektedirler.
C) Yerleşke ortamında yapılabilmektedir.
D) Yerleşke ortamının dışında yapılabilmektedir
E) İletişim, açık görüşme ya da konuşma yazımı şeklinde olmaktadır.
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3.

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin uzaktan eğitime farklı
yetenekler ve öğrenme biçimleriyle katılmasının en önemli yararıdır?
A) Öğrencileri güdülenme ve gelişim için öğretmenlerle sıklıkla
iletişim kurmaya zorlaması
B) Öğrenme sürecine zenginlik kazandırması
C) İşbirliğini ve ortak çalışmayı özendirerek öğrenmeyi kolaylaştırması
D) Ne öğrenileceği ve ne öğrenilmesi gerektiğinin anlaşılması
E) Neyin ne kadar öğrenildiğini belirleyebilmeyi sağlaması

4.

Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçeklik ortamının özelliklerinden değildir?
A) Yüz yüze iletişim ve öğretim gereksinimini karşılama
B) İnternet üzerinde evrensel ölçekte katılımcılara görüşme olanağı sağlayan sanal görüşme ortamları sunma
C) Kullanıcılara görüş, düşünce, öneri ve imgelerini deneme olanağı sağlama
D) Kullanıcılara farklı sanal çevreyi keşfetme olanağı tanıma
E) Her türlü nesneyle etkileşime girme

5.

Aşağıdakilerden hangisi, İnternet yoluyla öğretimdeki etkileşimde öğretmenin uyması gereken ilkelerden değildir?
A) Uzaktaki yerlerle bağlantının sağlanmasından ve teknolojinin
çalışacağından emin olmak
B) Etkileşimi özendirmek
C) Tüm katılımcıların ders materyallerine erişebileceğini kabul
etmek
D) Öğrencilere not almaları için gerekli zamanı vermek
E) Öğrencilerin önemli noktaları hatırlayabilmelerine yardımcı
olmak için tekrar ve özetleme yapmak

6.

Aşağıdakilerden hangisi İnternet yoluyla öğretimde öğretmenler ve öğrencilerin birbirlerini yalnızca ekrandan görmeleriyle
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ilgili sınırlılığı ortadan kaldırmak için yapılması gerekenlerden
değildir?
A) Oturumu gür ses tonuyla ve resmi olmayan bir şekilde başlatmak
B) Öğrenci isimlerini sıklıkla kullanmak
C) Kameraya bakmak ve karşı taraftaki katılımcılarla iyi bir göz
teması kurmak
D) Hızlı ve beklenmedik hareketler yapmak
E) Bir oturma planı yapmak ve bu planı ilk birkaç oturum için
kullanmak

7.

Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir zaman dilimi süresince,
kötü bir görüntü kalitesiyle, ekranda konuşan kişiyi dinlemenin
ve izlemenin yorucu olmasından kaynaklanan sınırlılığı ortadan kaldırmak için öğretmenin yapması gerekenlerden değildir?
A) Öğrencilerin ilgi düzeylerini yüksek tutarak daha etkin dinlemeye yol açmak
B) Derste çeşitliliği kullanmak ve kısa bölümler için plan yapmak
C) Karmaşık bir konu hakkında 30 dakikalık bir ders vermek
D) Derste etkin dinleme sağlayacak 10’ar dakikalık kısa dilimler
oluşturmak
E) Dersin birkaç bölümü için farklı bir öğretme tekniğinin kullanıldığı diğer etkinlik alternatiflerini kullanmak

8.

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel yönden geliştirici bir yönetici ya
da öğretmenin niteliklerindendir?
A) Tüm katılımcıların etkin katılımlarını sağlar.
B) Tüm katılımcıların etkin katılımlarını değerlendirir.
C) Grup üyelerinin farklı bakış açılarını ve görüşlerini keşfetmelerine yardımcı olur.
D) Tartışmalarda sorular sorar ve öğrencilerin katılımlarına tepki
verir.
E) Grup içi rapor oluşturmanın gerçekleştirildiği ve öğrenmelerine
sahip çıkıldığı açıklık ortamı oluşturabilme yeteneğine sahiptir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi bir yönetici ya da öğretmenin teknik rolüyle
ilgili değildir?
A) Etkileşim için temel kuralları belirleme ve kurallara açıklık getirme
B) Katılımcıların yazılım ve donanımı tanıdıklarından emin olma
C) Kullanıcı izin haklarını düzenleme
D) Konferansın düzenini tasarlama
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E)

Özel tartışma konuları ya da grup proje çalışmaları için küçük gruplara yönelik alt uygulamalar düzenleme

10. Aşağıdakilerden hangisinde internet yoluyla öğretimde etkili çevrimiçi
yönetim için geliştirilen modelin basamakları doğru sırlanmıştır?
A) Sosyalleşme, sisteme giriş ve güdüleme, bilginin paylaşımı, bilginin
yapılandırılması, öğrencileri öğreticiler olarak geliştirmek
B) Sisteme giriş ve güdüleme, sosyalleşme, bilginin paylaşımı, bilginin
yapılandırılması, öğrencileri öğreticiler olarak geliştirmek
C) Bilginin paylaşımı, sosyalleşme, sisteme giriş ve güdüleme, bilginin
yapılandırılması, öğrencileri öğreticiler olarak geliştirmek
D) Bilginin yapılandırılması, bilginin paylaşımı, sisteme giriş ve güdüleme, sosyalleşme, öğrencileri öğreticiler olarak geliştirmek
E) Öğrencileri öğreticiler olarak geliştirmek Sosyalleşme, bilginin yapılandırılması, bilginin paylaşımı, sisteme giriş ve güdüleme

Yanıtlar
1. A

2. E

3. B

4. E

5. C

6. D

7. C

8. D

9. A

10. B
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WEB TABANLI EĞİTİM VE YÖNETİM
SİSTEMİ*
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ Web tabanlı eğitimle ilgili temel kavramları tanıyabilecek,
☺ Web tabanlı eğitim sitelerine giriş yapabilecek,
☺ Web tabanlı eğitim sitelerinden eş zamanlı eğitim verilmesinin
nasıl olduğunu açıklayabilecek,
☺ Web tabanlı eğitim sitelerinden farklı zamanlı eğitimin nasıl
verildiğini açıklayabilecek,
☺ Web tabanlı eğitim sitesinden beklenilen özellikleri sayabilecek,
☺ Bir web sitesinin web tabanlı eğitim sitesi olması için gerekli
bileşenleri sayabilecek,
☺ Web tabanlı eğitimde eğitim geliştirme sürecini tanıyabilecek,
☺ Web tabanlı ders geliştirilme sürecinin ana hatlarını açıklayabilecek,
☺ Web Tabanlı Eğitim Sitelerinin yararları ve sınırlılıklarını sayabilecek,
☺ Öğrenme Yönetim Sistemi ile ilgili kavramları tanımlayabilecek,
☺ Öğrenme Yönetim Sistemi’nin işlevlerini açıklayabilecek,
☺ Bilgi teknolojilerinde birlikte çalışılabilirlik standartları ve kılavuzları geliştiren kurumları tanıyacaksınız.
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Giriş
1980’li yıllarla birlikte yaygınlaşan bilgisayar teknolojilerindeki
gelişmeler, özellikle internetin yayılması, bilginin paylaşımını ve bilgiye erişimi çok daha kolay ve hızlı hale getirmiştir. Günümüzde, her
konudaki kapsamlı bilgiye anında ulaşılabilmektedir. Üstelik bunun için
de neredeyse hiçbir şey ödenmemektedir. Her alandaki hızlı gelişmeler
insanların okulda öğrendikleri bilgilerle kalmalarına olanak tanımamaktadır. Özellikle bilişim teknolojilerindeki hıza yetişmek için, her an, her
yerde sürekli öğrenmek ve kendimizi yenilemek durumunda kalmaktayız. Yenileme için de karşımıza daha çok bilgi teknolojileri çıkmaktadır.
Okul sonrası eğitim gereksinimi için yüz yüze eğitim olanaklarının
çalışma saatlerinin uymaması, zaman ve mesafe gibi çeşitli nedenlerle
kısıtlanması sonucu, 19. yüzyılın sonu ve özellikle 1950’li yıllardan
sonra uzaktan eğitim kavramı bir gereksinim olarak ortaya çıkmış ve
günümüze kadar teknolojinin gelişmesine ve eğitim kuramlarının değişmesine paralel olarak evrim geçirmiştir. Öğrenci ve öğretmenin farklı
fiziksel mekanlarda bulunduğu kavramı değişmemesine karşın mektupla
öğretim ile başlayan radyo, TV ve bilgisayarlı ortamlarla gelişen uzaktan eğitim kavramı ile son yıllarda gelişmiş teknolojiyi temel alan, web
tabanlı eğitim ve e-öğrenme (e-learning) kavramı birlikte anılır olmuştur.
Teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında ülkelerin eğitim politikaları; “öğrenmeyi öğrenen” bireylerin yetiştirilmesi, bireylerin de eğitimlerini kendilerine uygun olan zaman dilimlerinde ve istedikleri yerlerde
almaları, hatta bireylerin bilgi düzeyi ve öğrenme becerilerine göre
öğrenebilmelerine olanak sağlanması üzerine kurulmaktadır. Bu özellikler, web tabanlı eğitim ve e-öğrenmeyi daha da öne çıkarmaktadır1.
Bu bölümde öncelikle web tabanlı eğitim, e-öğrenme üzerinde durulacaktır. Daha sonra sırasıyla; öğrenme yönetim sistemi (ÖYS), öğrenme içerik yönetim sistemi (ÖİYS), öğrenme nesneleri (ÖN) üzerinde
durulacaktır.

Web Tabanlı Eğitim
Uzaktan eğitimi desteklemek için, web üzerinden verilmek üzere
hazırlanmış, zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişim olanakları
sunan, erişimin bir ağ üzerinden (İnternet ya da intranet olarak) yapıldığı eğitim şekline Web Tabanlı Eğitim (WTE) denir2.
WTE’den söz edebilmek için, öncelikle eğitim yoluyla verilecek
bir içeriğin olması, bu eğitimin bir ağ üzerinden ve web sitesi yoluyla
verilmesi gerekir. WTE, eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlı
(asenkron) olarak düzenlenebilir. Bu durum öğrencilerin WTE etkinliklerine katılmasında esneklik sağlar.
Web siteleri uzaktan eğitim amaçlı nasıl kullanılabilir?

Web siteleri,
WWW, web ya da
W3 (World Wide
Web), yazı, resim,
ses, film, animasyon gibi pek çok
yapıdaki verilere
kompakt ve
etkileşimli bir
şekilde ulaşmayı
sağlayan bir çoklu
hiper ortam
sistemidir.

Uzaktan eğitimi
desteklemek için,
web üzerinden
verilmek üzere
hazırlanmış,
zamandan ve
mekandan bağımsız olarak erişim
olanakları sunan,
erişimin bir ağ
üzerinden (İnternet ya da İntranet
olarak) yapıldığı
eğitim şekline
Web Tabanlı
Eğitim (WTE)
denir.
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Web Tabanlı Eğitim Siteleri
Web siteleri, WWW, web ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok yapıdaki verilere kompakt ve
etkileşimli bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağırılmasına
olanak sağlar3.
Web uygulamaları eş deyişle sayfaları, web listeleyicilerinde görüntülenir. web sayfalarında başka sayfalara ve değişik türden ortamlara
hiper linkler bulunmaktadır. Bu durum web sitesinin uzaktan eğitim
maksatlı kullanılmasında, eğitici ve öğrenci açılarından değişik olanakların yaratılmasına fırsatlar yaratır4.
Web Tabanlı Eğitim Sitelerinden Eş Zamanlı Eğitim
Verilmesi
Web siteleri üzerinden eş zamanlı olarak (senkron) eğitim verilmesi için çeşitli uygulamalar geliştirilebilir. Eş zamanlı eğitim, öğrencilerin sosyalleşmesine katkı
Öğrenci
sağlar. Bu sosyalleşme etkileşim yoluyla olacaktır. Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ve öğrenÖğretmen
ci-arayüz (bilgisayar) etkileşimi eş zamanlı olaArayüz (bilgisayar)
rak sağlanabilir. Bu durum öğrenciye sanal bir
sınıf ortamında bulunduğu hissini verir. Eş zamanlı eğitim olanaklarına,
sohbet (chat) odaları, beyaz tahta uygulamaları ve audio/video konferans uygulamaları sayılabilir.

Eş Zamanlı Eğitim
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci

Web Tabanlı Eğitim Sitelerinden Farklı Zamanlı Eğitim
Verilmesi
Farklı zamanlı eğitim uzaktan eğitimin esasını oluşturur, çünkü
zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim olanakları sunar. Web siteleri normal olarak farklı zamanlı (asenkron) eğitim hizmeti verirler.
Verilecek eğitimin sonunda bir belgelendirme yapılıp yapılmadığına
göre, web sitelerindeki eğitimin verilme şekillerinden, siteden yararlanma şekillerine değin farklı uygulamalar oluşturulabilir.
Yaşam boyu eğitim felsefesi ile hareket eden ve hedef kitlesini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacı taşıyan sitelerden eğitim almak
için genellikle bir kullanıcı adına ve şifreye gerek duyulmaz. Bu tip
siteler kullanıcılarına sertifika gibi bir belge vermezler. Çünkü kuruluş
ve işletme amaçları bu değildir.
Web tabanlı eğitim sitesi deyince özellikle bir sertifikaya dayalı
eğitim veren siteler akla gelir. Bu sitelerin eğitim sonunda başarılı olanlara verdiği sertifikalar, eğitim alanların daha sonraki yaşamında bir
belge olarak sunabileceği, terfiine ya da iş bulmasına yardımcı olan
çoğunlukla devlet tarafından onaylı belgelerdir. Kişinin özellikle iş
yaşamını etkileyen mezuniyet belgesi veren siteler, çoğunlukla paralı

Web tabanlı
eğitim sitesi
deyince özellikle
bir sertifikaya
dayalı eğitim
veren siteler akla
gelir.
Kişinin özellikle iş
yaşamını etkileyen mezuniyet
belgesi veren
siteler, çoğunlukla
paralı olarak
hizmet verir.
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olarak hizmet verir. Bu sitelerden eğitim alanlar bir kullanıcı adı ve şifre
almak sureti ile bağlantı kurarlar.
Web Tabanlı Eğitim Sitesinden Beklenilen Özellikler
Bir web tabanlı eğitim sitesinden beklenilen özellikler, 14 Aralık
1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği”, kapsamındaki ders ve programlarda
uyulması gereken ilkeleri belirlemek amacıyla, ilgili yönetmeliğin 5.
maddesi gereğince Enformatik Milli Komitesi tarafından hazırlanan
“uzaktan yükseköğretim kapsamında açılacak dersler/programlara ilişkin genel ilkeler” dokümanında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Bu doküman önemlidir. Çünkü, uzaktan yüksek öğrenim amaçlı
olarak hazırlanmış olmasına karşın, oluşturulacak web tabanlı eğitim
sitelerinin taşıması gereken asgari özellikleri içermektedir. Dokümanda
bulunan hususlar şu başlıklarda toplanmaktadır:
 Uzaktan eğitimle ilgili tanım ve açıklamalar.
 Ders/program tasarımı ve organizasyonunda uyulması gereken
ilkeler.
 Etkileşimli uzaktan eğitim derslerinde bulunması önerilen özellikler.
 Etkileşimsiz sunumlu ders ve malzemeler.
Bu dokümanın hazırlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olması
nedeniyle, uzaktan eğitim konusunda ortaya sürülen öğrenme yönetim
sistemi, öğrenme içerik yönetim sistemi gibi kuramsal ve teknolojik
kavramların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Bir web sitesinin web tabanlı eğitim sitesi olabilmesi için hangi bileşenlere gereksinim vardır?
Bir web sitesinin web tabanlı eğitim sitesi olması için
şu bileşenleri sağlaması gerekir:
 Her zaman ve her yerde kesintisiz olarak ulaşılmayı sağlayabilecek bir teknolojik altyapı (donanım),
 Öğrenci merkezli eğitim verebilecek şekilde tasarlanmış bir
eğitim yazılımı,
 Eğitim verilecek derslerde, ders notlarının hazırlanması, öğrencilerin derslerle ilgili sorularının cevaplanması ve öğrencilere derslerle ilgili rehberlik yapabilecek şekilde yetişmiş akademik personel,
 Bu yazılım, donanım ve akademik personel ve öğrencilerin bir
arada ortak hedefte birleşmesini sağlayacak bir organizasyon.
Web tabanlı bir eğitim nasıl geliştirilir?
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Web tabanlı Eğitimde Eğitim Geliştirme Süreci
Web tabanlı eğitimde eğitim geliştirme sürecini şu şekilde tanımlayabiliriz:
 Eğitim ihtiyacının analizi,


Eğitim ihtiyacının tanımlanması,

 Dersin tasarımı,
 Dersin geliştirilmesi,
 Test etme,
 Yayımlama,
 Değerlendirme.
Analiz

Eğitim İhtiyacının Analizi

Bu başlangıç safhasında, öncelikle mevcut
problemin/işin eğitim yoluyla çözülüp çözülmeUzaktan
yeceğine karar verilir. Eğer çözüm eğitim ise
Eğitim
gereksinim duyulan eğitimin uzaktan verilip
Verilebilir mi?
verilmeyeceği üzerinde durulur. Eğitimin uzaktan verilebileceğine karar verilmesi ile bu süreç tamamlanır.
Eğitim
İhtiyacı

Ne öğretilecek?
Nasıl öğretilecek?

Eğitim İhtiyacının Tanımlanması
Uzaktan Eğitimde Eğitim Geliştirme Sürecinin ikinci
safhasında iki önemli karar daha verilecektir. Yalın bunları,
“Ne öğretilecek?” ve “Nasıl Öğretilecek?” kararları olarak
ifade etmektedir5.

Ne öğretileceği, öğretim içeriğinin seçilmesi ve düzenlenmesini ifade eder. Bu ise, öğretim amaç ve hedeflerinin belirlenmesini sağlar. Nasıl öğretileceği kararı ise, belirlenen içeriğin öğrencilere
nasıl sunulacağının kararını içerir.

Öğretim amaç ve hedefleri belirlenirken bazı analizler yapılır.
Bunlar eğitimin verileceği kitlenin (hedef kitle) analizi, görev (iş) analizidir. Hedef kitle analizi ile öğrencilerin bilişsel, kişisel, sosyal ve fiziksel özellikleri tanımlanmalıdır. Bu özelliklere ilişkin bir örnek aşağıda
sunulmuştur.

Bilişsel Özellikler

Kişilik Özellikleri

Sosyal Özellikler

Fiziksel
Özellikler

Teknolojiye
genel yatkınlık

Bilgisayar
ortamlı çevrede
öğrenme motivasyonu

İşbirliğine yönelik
tutumlar

Görsel yetenekler

Rekabet ya da
işbirliği yapma

İşitsel yete-

İşlevsel okuryazarlık (örneğin

Ne öğretileceği,
öğretim içeriğinin
seçilmesi ve
düzenlenmesini
ifade eder.
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okuma düzeyi)
Görsel okuryazarlık (örneğin
grafikleri algılayabilme yeteneği)
Bilgisayar
okuryazarlığı

Öğrenme motivasyonu

eğilimleri

nekler

Ortaklarla işbirliği

İlgiler

Sosyo ekonomik
statü

Dokunsal
yetenekler

İçeriğe karşı
tutumlar
Öğrenme tutumları

Öğrenme stilleri

Teknoloji tutumları

İçerikle ilgili
önbilgi

Kendine güvenme

Yetkiye(Otoriteye)
karşı tutumlar
Kariyer

Yorgunluk,
bitkinlik
Yaş
Cinsiyet

Eğitim düzeyi

Kaygı
İnançlar
Denetim odağı
(Öğretmen/
kişisel)
Öğrenci Özellikleri Örnekleri
Ortaya çıkarılacak bu özellikler, istenilen davranışın ortaya çıkarılmasında ve eğitimin nasıl verileceğinin tasarımında yol gösterici
nitelikte olacaktır. Örneğin, eğitimi alacak kitle, bilgisayar, web, internet konularında yeterli bilgiye sahip değilse, web tabanlı bir eğitime
girişmeden önce bu bilgi eksikliğinin kapatılması gerekir. Bu durum,
yapılan hedef kitle analizinden yararlanılarak hedef kitlenin beceri eksikliklerinin tespit edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca
verilecek/alınacak derse göre, derse başlamadan önce olması gereken
becerilerin de tanımlanması gerekir. Burada görev(iş) analizinin yapılması süreci devreye girmektedir. Hedef kitle analizi ve görev analizi
süreçleri birbirine paralel ve bağımsız olarak yürütülebilir. Görev analizi ile kursun ölçülebilir hedefleri tespit edilmeli kurs sonunda ve uygulama esnasında nelerin değerlendirileceğine ilişkin genel tanımlamalar
yapılmalıdır.
Dersin Tasarımı
Dersin
Tasarımı

Bu aşamada tespit edilen hedef ve amaçlara uygun bir içerik oluşturulur. Geleneksel yöntemdeki
ders planına benzer bir plan yapılır. Böylece, uzaktan
eğitimle verilecek olan öğretim içeriği belirlenmiş
olur.

Öğretim içeriğinin ortaya çıkarılmasından sonra
bu içeriğin hangi sırada sunulacağı, hangi kavram,
Hangi sırada sunulacak
ilke ve kuralların öğretileceğinin ortaya çıkarılması
Hangi kavram, ilke, kurallar için öğretim analizi yapılır. Sürecin bir sonraki aşaİçerik

öğretilecek?
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masında içerik modüllere ayrılır. Bu modüllerin şekline ve sıralanmasına karar verilir.
Dersin Geliştirilmesi
Bu aşamada öğretim için gerekli olan öğrenme modelinin (Kubaşık
öğrenme, nesnelci öğrenme, oluşturmacı öğrenme gibi) taDersin
nımlanması
yapılır. Tanımlanan modelin asenkron ortama
Geliştirilmesi
nasıl aktarılacağı ile ilgili çalışmalar yapılır. Oluşturulacak
ara yüzlerin tasarımlarının yapıldığı ve bunların akış şeması
halinde gösterildiği “senaryo akış tabloları” (Story Board)
Öğrenme
tekniği bu çalışmalar iyi bir örnek oluşturur. Web tabanlı
modelinin
eğitimde eğitim geliştirme sürecinin açıklanmasından sonra
tanımı,
örnek bir senaryoya yer verilecektir.

nasıl aktarılacağı

İnsan (öğrenci)- Bilgisayar (arayüz) etkileşimine etki
eden faktörler şu şekilde sıralanabilir6:
 Kullanıcının akıl ve fizik kapasitesini belirleyen faktörler,
 Organizasyon faktörleri (Eğitim, iş organizasyonu vb.),
 Çevre faktörü (Gürültü, ısı, aydınlatma, havalandırma vb.)
 Sağlık ve güvenlik faktörleri(Stres, mide ağrısı vb.),
 Konfor faktörü (Oturma Düzeni, ekipman düzeni vb.),
 Kullanıcı arayüzü (Veri girişi aygıtları, Multimedya, ekran
grafik düzeni vb.)
 Deneyim faktörü,
 Sınırlamalar (Maliyet, teknoloji, zaman, bütçe, ekipman, bina
strüktürü vb.),
 Sistemin işlevselliği (Donanım, yazılım ve uygulama),
 Verimlilik faktörü (Kalitenin artırımı, maliyet ve hatanın azaltılması vb.) olarak sayılmaktadır.
Ders akış çizelgelerinin oluşturulmasında bu faktörler etkili olmaktadır. Ancak, bu faktörlerden bazıları arayüze aktarılabilmekte, bazıları
ise kullanıcıya tavsiye edilmektedir.
Hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak ekran tasarımı yapılırken
bazı ilkelere uyulması gerekir. Bu ilkeler şunlardır7:
 Yazılmış bağlantı etiketlerinin kullanılması,
 Modüller arasındaki eşitliklerin (benzerliklerin) belirlenmesi,
 Modüller arasında bağlantı kurulması,
 Modüllerin sıralanmasının ekrana yansıtılması,
 Belgelerin yapılanmasının tasarımının yapılması,

Ekran tasarım
aşamasının
tamamlanmasıyla,
öğretim amaçlı
kullanılan ortamla-
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 Hedef kitlenin mevcut durumu da dikkate alınarak, tercih edeceği konum ve hareketleri göz önüne alan bir ekran yapısının
oluşturulması,
 Yön ve uzaklık kavramlarını kapsayan tamamlayıcı dizi gezinti olanağının sağlanması,
 Sabit durumda ve varsayılan ölçülerde sabit pencereli ekran
düzenlerinin tercih edilmesi.
Ekran tasarım aşamasının tamamlanmasıyla, öğretim amaçlı kullanılan ortamların geliştirilip, sayısallaştırılması yapılır. Bu işlem “Nasıl
öğretilecek?” sorusuna da yanıt oluşturur. Bu safhada eğitim ya da alan
uzmanının emek yoğun çalışması bitmekte, yerini çeşitli editörleri
(Html, XML vb.), çeşitli yazılımları (Lotus learning space, Interwise,
Net-Class, iLearning, Blackboard vb.) veya kendi geliştirdiği yazılımları
kullanan teknik uzmanlara bırakmaktadır. Teknik uzmanlar, hedef kitle
analizine, maliyete, teknolojiye, zamana, bütçeye, ekipmana, bina strüktürüne, göre içeriğin öğrenciye ulaştırılmasını, öğrenciden gelen dönütlerin alınarak rehber, öğretmen, idareci ve yöneticiye ulaştırılmasını
sağlayan teknolojiyi kurgular ve uygularlar. Bu safha sonunda ders
geliştirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olur. Ancak denemesi
yapılmamıştır.
Test
Etme

Test etme

Alfa Testi
Dersin uzmanlarca değerlendirilmesi
Beta Testi
Kullanıcıların gözlemlenmesi

Bu safhada hazırlanan ders; uzmanların değerlendirmesine tabi tutulur. Bu uzmanlar genellikle, eğitim teknologları, tasarımcılar, alan uzmanlarından oluşan bir gruptur. Bu grup tarafından ders aşağıdaki konularda test edilir (Alfa
testi):
 Dersin genel öğretim amaçlarına uygunluğu,

 Dersin asıl amaçlarına uygunluğu,
 Ders içi etkinliklerin yeterli olması,
 Ölçme değerlendirme araçlarının (test, alıştırma vb.) uygun
kullanımı,
 İçeriğinin yeterliliği,
 Eğitim materyallerinin etkili olarak tasarlanması,
 Öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması.
Alfa testinde görülen eksikler yeniden düzenlenerek, tekrar test edilir. Daha sonra, alfa testinde başarılı olan ders, kullanılacağı ortamda
(Web, cd, yazılı metin, vb.) deneme amaçlı yayımlanır. Önce yayımlanılan ortamda dersin çalışması kontrol edilir. Sonra, ders bu yayım ile
hedef kitleden uygun sayıda önceden belirlenmiş kullanıcıya sunulur.
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Kullanıcının dersi öğrenmede yaptığı etkinlikler ve izlediği yol, tasarımcılar ve içerik uzmanları tarafından gözlemlenir (Beta Testi). Bu
gözlemlere dayanılarak kullanıcı dostu bir ürün ortaya çıkarmak için
gerekli düzenlemeler yapılır.
Yayımlama
Yayımlama

Yapılan tüm test ve denemelerden başarılı olarak geçen
ders yayıma sunularak uzaktan eğitim
etkinliklerine başlanır.
Değerlendirme

Ders
yayıma
sunulur

Değerlendirme

Burada öğrencilerin dersin amaçlarıÖğrenci
na ulaşmadaki başarıları, tutumları ve doyumları;
amaca ulaşmış mı,
düzenlenen araçlar yolu ile ölçülmek sureti ile
başarılı mı, ders
dersin yeterliliği, öğretimin etkililiği, rehber öğöğretmen yeterli mi?
retmenin yetkinliği değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; gerekli olursa ders içeriğinde değişiklik yapılabilir, dersin tasarımı geliştirilebilir, dersi veren rehber öğretmen değiştirilebilir.
Örnek Web Tabanlı Ders Senaryosu
Aşağıda “Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi”nin web tabanlı eğitim senaryosu verilmiştir.
“Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi” çalışmasında tasarlanan her
web sayfası için ana hatları gösteren genel çizimler senaryo üzerinde
belirtilmiştir. Doğrusal olarak tek bir senaryo hazırlanması, tasarlanan
sitenin birden fazla sayfa içermesi, bu sayfalar içerisinde doğrusal bir
ilişki olmaması, dallanmaların oluşması ve kullanıcının birden fazla
seçeneği olması sebebiyle bu senaryoda tercih edilmemiştir.
Genel Tanımlamalar
Sayfaların gerçekleştirilme aşamasında kontrolün sağlanabilmesi
için her sayfanın üst kısmında genel tanımlamalar yer almaktadır. Bu
genel tanımlamalar şunlardır:
Proje: Genel olarak yapılan eğitim ders projesinin ismi yazılır.
Tanımlama: Tanımlama alanında her sayfaya yazı ve rakamdan oluşan bir kod verilmiştir.
Tanım: Web sayfasının başlığı, sayfa hakkında açıklamalar yapmak için kullanılmıştır.
Site Sahibi/Tarih: Sitenin sahibi ve tarih olarak ise sayfaların yapım tarihi bilgisi verilmiştir.
Simgelerin Açıklanması
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B: Başlık. Web sayfasında kullanılan başlık ya da etiketi açıklar.
Normal metinden daha büyük ve koyu karakterlerden oluşur.
M: Metin. Sayfa içerisinde başlığa göre küçük ve koyu olmayan
yazılardır. Eğer küçük bir metinse tasarım üzerinde direkt verilmektedir.
Konu birçok paragraftan oluşuyorsa ilgili doküman ismi referans olarak
verilmektedir. Doküman web sayfasında görüntülenmeye uygun şekilde
hazırlanmış olmalıdır. Konuda alt başlıkların birden fazla olması durumunda metnin üzerinde sayfada ilgili yere gönderme yapabilecek linkler
konulmalıdır.
D: Düğme. Sayfada kullanılan düğmelerdir. Üzerlerine tıklanıldığında yapması gereken işlem tasarımın alt kısmında açıklanmıştır.
H: Bağlantı. Sayfada yer alan bağlantıları ifade eder yine tasarımın
alt kısmında bu alana tıklanıldığında gidilmesi gereken yer açıklanmıştır.
HY: Yerel bağlantı. Sayfa içerisinde gezinme amaçlı tasarlanan
yerel bağlantılardır. Örneğin bir konu sayfasında alt başlıklara erişmede
kullanılır.
T:Metin kutusu. Sayfa içerisinde bilgi girişi yapma amaçlı kullanılan kutulardır. İşlevi altta açıklanmıştır.
Etkileşim/Yönlendirme
Bu kısımda sayfa senaryosunda verilmiş olan simgelerin neyi ifade
ettiği tasarımı gerçekleştirecek programcıya anlatılmıştır.
Kullanıcı İşlevleri
Temel olarak kullanıcılar bilgisayar okur yazarı ve internet tarayıcılarını (web browser) kullanım bilgisine sahip olmalıdırlar.
Yazılım İşlevleri
İşletim sistemi
kolay kullanılabilmeli ve çoklu
ortamı desteklemelidir.

İşletim sistemi kolay kullanılabilmeli ve çoklu ortamı desteklemelidir. Bunlar göz önüne alındığında Windows işletim sistemi ve internet
explorer iyi bir seçim olacaktır.
Internet’e bağlanma hızındaki düşüklük nedeniyle sayfaların açılmasında sorun olabilir ve bundan dolayı daha küçük boyuttaki animasyonlar ve şekiller kullanılabilir.
Sohbetler, forumlar ve aramalar Java, JSP, JavaScript, CGI, ASP
gibi programlarla programlanabilir veya üçüncü kuşak geliştiricilerden
satın alınabilir.
Donanım İşlevleri

Temel giriş araçları klavye ve fare
olacaktır.

Dersin tüm içeriği
başlıklar halinde
ana sayfada
sunulmalıdır.

361

362

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Temel giriş araçları klavye ve fare olacaktır. Ses giriş ya da çıkış
araçları (bu proje için çok önemi olmamasına rağmen) için mikrofon,
hoparlör ve ses kartı gerekli olacaktır.
İnternete bağlanabilmek için kullanıcıların modemlerinin ve bir internet servis sağlayıcısından hesaplarının olması gerekir.
İçerik ve Etkileşim Düzeni
Dersin tüm içeriği başlıklar halinde ana sayfada sunulmalıdır. Alt
başlıklar ayrı sayfalarda verilecek ve sayfalarda ana sayfa, ileri, geri
düğmeleri ile dolaşım yapılması imkanı sağlanacaktır.
Dolaşma düğmelerin kullanılması ile gerçekleştirilir. Bütün düğmeleri kapsayan etkin kontroller fare üzerine getirildiğinde rengi değişecektir.
Grup etkileşimi forumlar aracılığıyla sağlanacaktır. Forumlar için
takma adlar kullanılabilir. Forumlarda ve sohbetlerde (chat) iletişim
klavyeden veri girişi şeklinde gerçekleştirilecektir. Ses iletişimi olanak
dahilindedir, ama zorunlu değildir.
İletişimin bir diğer yolu ise kurulacak sitede kullanılacak elektronik postadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları web tabanlı elektronik
posta programları ile birbirlerine mesaj gönderip alabileceklerdir.

İletişimin bir diğer
yolu ise kurulacak
sitede kullanılacak
elektronik postadır.

Site İçi Dolaşım
Kullanıcılar site içinde dolaşırlarken nerede olduklarını bilmelidirler. Site içi dolaşım kolay olmalı ve kullanıcıların yollarını kaybetmelerine neden olmamalıdır.
Her bir düğmenin rolünü açıkça tanımlamak önemlidir. Açıklamalar örneğin fare düğme üzerine getirildiği zaman görünen kısa ipuçları
gibi düzenlenebilir. Ancak önemli açıklamalar bizzat sayfa üzerine
yazılı olmalıdır.
Düğmelerin yerleri tüm sayfalarda sabittir. En önemli düğmeler
“yardım” ve “arama” düğmeleridir ve bunlar sayfanın daima sağ üst
köşesine konulmuştur. Konu sayfalarının sağ alt köşesinde ileri, geri ve
ana sayfa düğmeleri yer almaktadır. İleri düğmesi ile bir sonraki konu
sayfasına, geri düğmesi ile bir önceki sayfaya, ana sayfa düğmesi ile
konu ana sayfasına geçiş imkanı sunulacaktır. Her konu sayfasındaki sol
alt köşede ise içerik sayfasına dönüş düğmesi yer alacaktır.
Senaryo
Aşağıda öncelikle kullanılacak dizin yapısı ve devamında site haritası şekilleri verilmiştir. Sonraki kısımda gerçekleştirilecek her sayfanın
senaryosu ayrı bir çizim üzerinde bir takım etiketler kullanılarak verilmiştir. Ek kısmında ise “Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi”, Bölüm 10
“Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi” bölümü anlatımı için senar-

En önemli düğmeler “yardım” ve
“arama” düğmeleridir ve bunlar
sayfanın daima
sağ üst köşesine
konulmuştur.
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yoda kullanılacak metinler eklenmiştir. Dokümanda yer alan çizim ve
şekiller sayfanın yer aldığı dizin içine konulacaktır.
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www anasayfa
Bölüm-1
Konu
Alt Konu
Sınav
Şekiller, çizimler
Bölüm-2
.
.
.
Bölüm-10 Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi
Giriş
Web Tabanlı Eğitim
Web tabanlı eğitime dayalı örnek senaryo
e-öğrenme
Öğrenme yönetim sistemi
Öğrenme içerik yönetim sistemi
Bilgi Teknolojilerinde birlikte çalışılabilirlik standartları ve kılavuzları geliştiren kurumlar
Özet
Değerlendirme Soruları
Uygulama İçin Öneriler
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Sınav
Sekiller, cizimler
Bölüm-n
Sınav
Sekiller, cizimler
Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi-Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi Bölümü Dizin Yapısı
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Web Ana
Ekran
Tanıtım
Kayıt
Kayıt

Kayıt
İletişim bilgi

Derse giriş/Ders Ana Sayfası
Arama
Yardım
Ders Hakkında
Özet
Konu listesi
Kaynaklar
Bağlantılar
Konu hakkında
kaynaklar
Haber/Duyurular
Duyurular
Güncel olaylar
Aktiviteler

Arama

Destek
Forum
SSS (Sık Sorulan
Sorular)
Sınıf Hakkında
Sınıf Listesi
İletişim
Öğretim elemanı ile
Öğrenciler ile

Yardım

Arama
Gelişmiş Arama
Sözlük

SSS

Forum

Konu Listesi
 Web TabanlýEðitim
 Web tabanlýeðitime
dayalýörnek senaryo
 e-öðrenme
 Öðrenme yönetim sistemi
 Öðrenme içerik yönetim
sistemi
 Bilgi Teknolojilerinde
birlikte çalýþýlabilirlik
standartlarýve kýlavuzlarý
geliþtiren kurumlar

Konu Sayfaları
Metin

Haberler/Duyurular
Duyurular
Güncel Olaylar
Aktiviteler

Bölüm 14
özet

Kaynaklar

Sınıf Listesi

Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi- Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi Bölümü Site Haritası
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Proje:
UZET

Tanımlama:
WAS-00

Tanım:
Dersin Web Giriş Ana Sayfası

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
M1: Bu web sayfası …….Üniversitesinde Uzaktan Eğitimin Temelleri
Dersinin İçeriğine, kullanıcıların internet üzerinden ulaşabilmesi amacıyla
oluşturulmuştur. İçerik sayfalarına girebilmek için kayıt butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada kendinize ait bazı bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Kayıt sonrası kullanıcı adı ve şifreniz mail adresine gönderilecektir.

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

B2: Ders içeriğini görmek için daha önce kayıt yaptırmadıysanız lütfen kayıt
butonuna tıklayarak kaydınızı yaptırınız.
D1:KAYIT
B3: Ders ana sayfasına girmek için kullanıcı adı ve şifrenizi girerek Giriş
butonuna tıklayınız.
B4:Kullanıcı Adı: T1…
B5: Şifre :T2......
D2:GİRİŞ

Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca WebKayıt—01 sayfasını aç
D2: Tıklanınca T1 kullanıcı adı ve T2 şifre bilgisini veritabanı
ile karşılaştır uyuyorsa DersAnaSayfa00 aç uymuyorsa T1 ve
T2 metin kutusunu temizle WAS-01 sayfasını aç.
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Proje:
UZET

Tanımlama:
WAS-01

Tanım:
Yanlış Şifre sayfası
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Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi

B2: Yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz lütfen tekrar deneyiniz
Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

B3: Ders ana sayfasına girmek için kullanıcı adı ve şifrenizi tekrar girerek Giriş butonuna tıklayınız.
B4:Kullanıcı Adı: T1…
B5: Şifre
:T2......
D1:GİRİŞ

Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1 kullanıcı adı ve T2 şifre bilgisini veritabanı
ile karşılaştır uyuyorsa DersAnaSayfa00 aç uymuyorsa T1 ve
T2 metin kutusunu temizle WAS-01 sayfasını tekrar aç. Üç
denemeden sonra WAS-02 sayfasını aç.
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Proje:
UZET

Tanımlama:
WAS-02

Tanım:
Sürekli Yanlış Girilen Şifre sayfası

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

B2: Üzgünüm kullanıcı adınız ve şifreniz doğru değil. Ders hakkında
genel bilgi almak için H1 tıklayınız.

Etkileşim/Yönlendirme:
H1: Tıklanınca WAS-00 sayfasını aç.
Tıklama yapılmazsa 15 saniye sonra otomatik olarak WAS-00
sayfasını aç.
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Proje:
UZET

Tanımlama:
Webkayıt-01

Tanım:
Kullanıcı Kayıt Sayfası
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Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Kullanıcı Kayıt Sayfası
M1: Lütfen aşağıdaki kutucuklara kendinize ait bilgileri giriniz ve kayıt
butonuna basınız. Kullanıcı adı ve şifreniz mail adresinize postalanacaktır.
B2:Adınız: T1...

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

B3: Soyadınız: T2...
B4: e-mail adresiniz: T3...
B5:Adresiniz: T4…..
D1:KAYIT
H1: Ana sayfaya dönüş

Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1, T2, T3 ve T4 deki bilgileri veri tabanına kaydet, T3’teki e-mail adresine veri tabanından otomatik olarak yaratılan kullanıcı adı ve şifresini gönder.
H1: Tıklanınca WAS-00 sayfasını aç.
Tıklama yapılmazsa 15 saniye sonra otomatik olarak WAS-00 sayfasını aç.
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Proje:
UZET

Tanımlama:
Dersana-00

Tanım:
Derse giriş/ Ders Ana Sayfası

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi Ana Sayfası
B8:Arama: T1
B2: Ders hakkında
H1: Özet,
. H2: Konu listesi

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

B3:Kaynaklar
H3: Bağlantılar, konu ile ilgili kaynaklar

B4:Haberler/Duyurular
H4:Duyurular, güncel olaylar,aktiviteler

D1:Arama

D2:Yardim

B5:Destek
H5:Forum’a bağlantı
H6: SSS’a bağlantı

B6:Sınıf hakkında
H7:Sınıf listesi
B14:İletişim
H8:Öğretim elemanı ile
H9:Öğrencilerle

Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1 de geçen kelimeyle ilgili aramayı gerçekleştir
D2: Tıklanınca bu sayfa hakkında yardım ekranı
aç
H1: Tıklanınca bölüm14 özet- sayfasına git
H2: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git

H3: Tıklanınca Kaynaklar-00 sayfasına git
H4: Tıklananınca Haberler-00 sayfasına git
H5: Tıklanınca Forum-00 sayfasına git
H6: Tıklanınca SSS-00 sayfasına git

H7:Tıklanınca SınıfListesi-16 sayfasına git.
H8: Öğretim elemanına elektronik posta gönderme
sayfasını aç
H9: Tıklanınca sohbet sayfasını aç.
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e basılınca
aramayı gerçekleştir
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Proje:
UZET

Tanımlama:
Konulistesi-00

Tanım:
Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi Kurs Sayfası

Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi –Genel Bölümlerin Listesi Ana Sayfası
B8:Arama: T1

D17:Arama

D18:Yardım

B2: Konu Listesi

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

D1:Bölüm 1 Uzaktan Eğitim Gereksinimi
M1: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D2:Bölüm 2 Bilgisayarlı Öğrenme Kaynakları
M2: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D3:Bölüm 3
M3: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D4:Bölüm 4
M4: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D5:Bölüm 5
M5: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D6:Bölüm 6
M6: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D7:Bölüm 7
M7: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.

D8:Bölüm 8
M8: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D9:Bölüm 9
M9: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D10:Bölüm 10
M10: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D11:Bölüm 11
M11: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D12:Bölüm 12
M12: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D13:Bölüm 13
M13: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D14:Bölüm 14
M14: Bölümün çok kısa açıklaması yazılacak.
D15:Kaynakça
D16: Sınav

Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca BÖL-01 sayfasına git
D2: Tıklanınca BÖL-02 sayfasına git
D3: Tıklanınca BÖL-03 sayfasına git
D4: Tıklanınca BÖL-04 sayfasına git
D5: Tıklanınca BÖL-05 sayfasına git
D6: Tıklanınca BÖL-06 sayfasına git
D7: Tıklanınca BÖL-07 sayfasına git

D8: Tıklanınca BÖL-08 sayfasına git
D9: Tıklanınca BÖL-09 sayfasına git
D10: Tıklanınca BÖL-10 sayfasına git
D11: Tıklanınca BÖL-11 sayfasına git
D12: Tıklanınca BÖL-12 sayfasına git
D13: Tıklanınca BÖL-13 sayfasına git
D14: Tıklanınca BÖL-14 sayfasına git

D15: Tıklanınca KAY-00 sayfasına git
D16: Tıklanınca Anasınav-00 sayfasına git
D17: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve sonucunu
Arama-01 sayfasında göster.
D18: Tıklanınca Yardım sayfasına git
T1: Aranacak kelimeyi gir, D17’ye ya da enter’e basılınca
aramayı gerçekleştir

Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme
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Proje:
UZET

Tanımlama:
BOL-14

Tanım: Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
14 ncü Bölüm Kurs Sayfası

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1:Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi –Web Tabanlı Eğitim ve Öğrenme Yönetim Sistemi Bölümü Ana Sayfası
B2:Arama: T1

D1:Arama

D2:Yardım

B3: Konu Listesi

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

B4: Bölüm-14 Web Tabanlı Eğitim ve Öğrenme Yönetim Sistemi
D4: Dersin Öğrenme hedefleri
H1: Web Tabanlı Eğitim
M1: Web Tabanlı Eğitim Siteleri
M2: Web Tabanlı Eğitim Sitelerinden Eş Zamanlı Eğitim Verilmesi
M3: Web Tabanlı Eğitim Sitelerinden Farklı Zamanlı Eğitim
Verilmesi
M4: Web Tabanlı Eğitim Sitesinden Beklenilen Özellikler
M5: Bir Web sitesinin Web tabanlı eğitim sitesi olması için şu
bileşenleri sağlaması gerekir:
M6: Web tabanlı Eğitimde Eğitim Geliştirme Süreci
M7: Eğitim İhtiyacının Analizi
M8: Eğitim İhtiyacının Tanımlanması
M9: Dersin Tasarımı

M10: Dersin Geliştirilmesi
M11: Yayımlama
M12: Değerlendirme
M13: Örnek Web Tabanlı Ders Senaryosu
H2: e-öğrenme
M14: e-öğrenme nedir
H3: Öğrenme yönetim sistemi
H4: Öğrenme içerik yönetim sistemi
H5: Bilgi Teknolojilerinde birlikte çalışılabilirlik
H7: Uluslararası standartları ve kılavuzları geliştiren kurumlar
D5:Özet
D6:Kaynakça
D7: Sınav

D3:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git
D4: Tıklanınca ÖĞHDF-14 sayfasına git
D5: Tıklanınca ÖZET-14 sayfasına git

D6: Tıklanınca KAY-14 sayfasına git
D7: Tıklanınca Anasınav-14 sayfasına git
H1: Tıklanınca DERS-14.1 sayfasına git
H2: Tıklanınca DERS-14.2 sayfasına git
H3: Tıklanınca DERS-14.3 sayfasına git

H4: Tıklanınca DERS-14.4 sayfasına git
H5: Tıklanınca DERS-14.5 sayfasına git
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e basılınca
aramayı gerçekleştir
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Proje:
UZET

Tanımlama:
BOL-14.1

Tanım: Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
14 ncü Bölüm 1 nci konu ilk sayfa

Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Web Tabanlı Eğitim
B2:Arama: T1

D1:Arama

D2:Yardım

M1: BOL-14.1.doc
Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu
D6:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D4: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D5: Tıklanınca BOL-14.2 sayfasına git

D3:Geri
D6: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

D4:İçerik

D5:İleri

M1: BOL-14.1 sayfası içeriği buraya konacak.

Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme
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Proje:
UZET

Tanımlama:
BOL-14.2

Tanım: Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
14 ncü Bölüm 1 nci konu ikinci sayfa

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Web Tabanlı Eğitim
B2:Arama: T1

D1:Arama

D2:Yardım

M1: BOL-14.2.doc

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu
D6:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca BOL-14.1 sayfasına git
D4: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D5: Tıklanınca BOL-14.3 sayfasına git

D3:Geri
D6: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

D4:İçerik

D5:İleri

M1: BOL-14.2 sayfası içeriği buraya konacak.

375

Proje:
UZET

Tanımlama:
KAY-14

Tanım: Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
14 ncü Bölüm Kaynakça sayfası

Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
B2:Arama: T1

D1:Arama

D2:Yardım

M1: KAY-14.doc

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu
D6:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D4: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D5: Tıklanınca BOL-15 sayfasına git

D3:Geri
D6: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

D4:İçerik

D5:İleri

M1: KAY-14 sayfası içeriği buraya konacak.

Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme
376

Proje:
UZET

Tanımlama:
Arasınav-14

Tanım: Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
14 ncü Bölüm Sınav sayfası

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Web Tabanlı Eğitim ve Öğrenme Yönetim Sistemi Bölümü Sınavı
B2:Arama: T1

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

M1: Soru-1
H1 T2 Birinci seçenek
H2 T3 İkinci seçenek
H3 T4 Üçüncü seçenek
H4 T5 Dördüncü seçenek
H5 T6 Beşinci seçenek

D2:Yardım

M2: Soru-2
.
.
.
M15: Soru-15

D7:Sınavı Bitirdim

D6:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D4: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D5: Tıklanınca BOL-15 sayfasına git

D1:Arama

D3:Geri
D6: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git
D7: Tıklanınca Arasınav-14.sonuç sayfasına git.
M1’den M15’e kadar: Sorular yazılacak.
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

T2-6: Seçenekler yazılacak

D4:İçerik

D5:İleri

H2-6: Seçenek bir script yardımı ile tespit edilip doğru
cevapla karşılaştırılacak. Bu işlem tüm sorular için
yapılacak. Sorular bittiğinde başka bir script yardımı
ile doğru ve yanlış miktarları hesaplanacak ve 100 tam
puan üzerinden bir puan dönüştürülecek.
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Proje:
UZET

Tanımlama:
Arasınav-14 Sonuç

Tanım: Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi
14 ncü Bölüm Sınav sonuç sayfası

Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Web Tabanlı Eğitim ve Öğrenme Yönetim Sistemi Bölümü Sınav Sonucu
B2:Arama: T1

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

M1: Soru-1: T2
M2: Soru-2: T3
M3: Soru-3: T4
.
.
M15: Soru-15: T16

D6:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca Arasınav-14 sayfasına git
D4: Tıklanınca BOL-14 sayfasına git
D5: Tıklanınca BOL-15 sayfasına git

D1:Arama

D2:Yardım

M16: Bu sınavda 15 sorudan T17 adedini
doğru olarak yanıtladınız ve 100 tam puan
üzerinden T18 puan aldınız.

M17: T19

D3:Tekrar
D6: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git
M1’den M15’e kadar: Soru numaraları
yazılacak.
M16: Sınav sonucu genel dönüt verilecek.
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

D4:İçerik

D5:İleri

T2-16: Script yardımı ile verilen yanıtlarla doğru yanıtlar
karşılaştırılıp, dönüt verilecek. (Yanlış yanıt için: Yanlış,
Doğru yanıt …’dır.), (Doğru yanıt için: Doğru)
T17: Script yardımı ile bulunan doğru cevap adedi yazılacak.
T18: Script yardımı ile bulunan öğrencinin yüz üzerinden
aldığı puan yazılacak.

Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme
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Proje:
UZET

Tanımlama:

Tanım:

HABER-00

DERSLE İLGİLİ HABERLER VE DUYURULAR

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Haberler - Duyurular
B2:Arama: T1

B3: Duyurular
M1

B4: Güncel Olaylar
M2

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu
D3:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git

M1: Duyuru metinleri eklenecek.
M2: Güncel olaylar metinleri eklenecek.
M3: Aktivite metinleri eklenecek.
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

D1:Arama

D2:Yardım

B5: Aktiviteler
M3
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Proje:
UZET

Tanımlama:

Tanım:

SSS-00

DERSLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Sıkça Sorulan Sorular
B2:Arama: T1

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

D1:Arama

D2:Yardım

M1: Duyurular
.
.
.
MN

D3:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve
sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git

T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

M1-MN: Sıkça Sorulan Sorular Sıra ile eklenecek.

Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme
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Proje:
UZET

Tanımlama:

Tanım:

ARAMA

ARAMA SONUÇLARI SAYFASI

Site Sahibi / Tarih:
……….../ 08.01.2005

B1: Arama Sonuçları
B2:Yeniden Arama:T1

Simgeler:
B – Başlık
M - Metin
D - Düğme
H - Bağlantı
T – Metin Kutusu

D1:Arama

D2:Yardım

Arama sonuçları:
M1-MN

Sayfa D4 D5 D6 ……DN

D3:Ana Sayfa
Etkileşim/Yönlendirme:
D1: Tıklanınca T1’de ki kelimeyi site içinde ara ve

D4-DN: Tıklanınca arama sonuçları ikinci…..

M1-MN: bulunan arama sonuçlarını sıra ile göster. Bir

sonucunu Arama-01 sayfasında göster.
D2: Tıklanınca Yardım sayfasına git
D3: Tıklanınca Konulistesi-00 sayfasına git

N’nci sayfaya git
T1: Aranacak kelimeyi gir, D1’e ya da enter’e
basılınca aramayı gerçekleştir

sayfada gösterilemiyorsa birden fazla sayfada göster.
Arama motoru tarafından veri bulunamamışsa; „….. arama
sonucunda kayıtlarda bulunamamıştır.“ mesaji yaz.

Web Tabanlı Eğitim ve Yönetim Sistemi

Web Tabanlı Eğitim Sitelerinin Yararları ve
8 9 10
Sınırlılıkları
.
Web Tabanlı Eğitimin Öğrenciler İçin Yararları
 Öğrenmeyi geliştirir.
 Daha iyi öğretim tekniklerini olanaklı kılar.
 Sınıfta öğretim kadar etkilidir.
 Öğrencilerinin doyumu yüksektir.
 Olanaklar ölçüsünde öğrenciler en iyi eğitimi alabilirler.
 Öğrenciler kendi hızlarını ve programlarını belirlerler.
 Öğretim elemanına kolaylıkla ulaşırlar.
 Öğretim öğrenme stiline uyabilir (görsel-işitsel, dışadönükiçedönük).
 Öğrenciler anında geribildirim alabilirler.
 Öğrenciler daha eşit eğitilirler.
 Öğrenciler için paradan tasarruf sağlar.
 Öğrenciler için zamandan tasarruf sağlar.
 Olumlu etkiler yaratır (Ben bu işi biliyorum duygusu, iç disiplin sağlaması, yazma becerilerini geliştirmesi vb.)
Web Tabanlı Eğitimin Öğretmenler İçin Yararları
 Öğretmenler herhangi bir yerden öğretebilirler.
 Öğretmenler daha az yolculuk yaparlar.
 Ders içeriği dinamik olabilir.
 Öğretmenler zamandan tasarruf ederler.
 Öğretmenler, öğrencilerini ve kaynakları anında kontrol edebilirler.
Web Tabanlı Eğitimin Kurumlar İçin Yararları
 Kurumlara esneklik sağlar (Etkileşim, öğretim ücretleri, öğrenme metodolojisi, materyallerin eklenip çıkarılması, silinmesi, uyarlanması, öğrencilerin kayıtları, verileri vb.)
 İş ile öğretimi entegre eder.
 Değerli öğrenme kaynakları oluşturur (e-sohbet, forum vb.)
 İş başında uzmanlar bulunur.
Web Tabanlı Eğitimin Sınırlılıkları
 Daha çok çalışma gerektirir.
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 Öğretmenin daha fazla çabasını gerektirir.
 Web Tabanlı Eğitimin dönüştürme gayretleri beklenilenden
daha uzun zaman alabilir.
 Öğrencilerin daha fazla çabasını gerektirir (% 40 daha fazla
online tartışma, beyin fırtınası etkinlikleri, problem çözme,
yüz yüze geribildirim eksikliği, istenmeyen yanlış anlamalar
için özür dileme, yanlış anlamaları düzeltme, teknolojiden yararlanma ve uyum sağlama vb. ).
 Öğretim tasarımının ve üretimin mükemmel olması gerekir.
Aksi halde web tabanlı eğitimden istenilen verim alınamaz.
 Öğrenciler kişisel ilişkileri yitirmekten korkarlar.
 Öğrencilerin çoğu uzaktan öğrenmenin kişisel olmadığını iddia eder.
 Gerçek problemler ve çözümleri.
 Yanlış anlamalar.
 Beni batmaktan kim kurtaracak?
 Nasıl soru soracağım?
 Sınıf arkadaşlarımdan öğrenemeyeceğim.
 Tek başına öğrenmek yalnızlıktır.
 Teknik problemleri çözmek zordur.
 Çalışan bir yolun bozulması.
 Çoğu öğrenci geleneksel biçimi tercih eder.
 Çoğu profesyonel eğitici web tabanlı eğitimden çekinir.
 Webin çekiciliği ya da karmaşıklığı.
 Bilgisayarı otorite olarak görme (her kaynak doğru değildir).
 Hiperortam kaosu, kaybolma.
 Geleneksel öğretim bir ödül olarak görülebilir.
 Dersi bırakma oranı yüksek olabilir.
 Belli alanlarda öğretim yapılamaz.
 Harcamalar tahmin edilemez.
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E-öğrenme
E-öğrenme ile ilgili çok çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:
E-öğrenme; her türlü teknolojinin daha etkin ve çoklukla her yerden ulaşılabilir öğrenme ortamları yaratılması için kullanılmasıdır11.
E-öğrenme; katılımcıların bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve becerilerinin arttırılması için bir çok farklı teknolojinin kullanıldığı bir eğitim stratejisidir12.
Kurumsal alanda e-öğrenme; katılımcılara gereksinim duydukları
eğitim desteğini vererek ve uzun vadede performanslarına katkıda bulunarak masrafların düşürülmesine yardımcı olur13.
E-öğrenme; internet, intranet ya da bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemidir14.
E-öğrenme; internet teknolojileri aracılığıyla, öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan gerçekleştirilen eğitim etkinlikleridir15.
E-öğrenme; internet, bir ağ ya da yalnızca bilgisayar yoluyla gerçekleşen öğrenmelerdir16.
E-öğrenme; eğitim içeriğinin, internet, intranet, uydu yayını, etkileşimli TV, görsel/işitsel teyp, CD-ROM,vb. yoluyla elektronik ortamda
aktarımıdır17.
Tanımlara bakıldığında farklı görünmelerine karşın aslında, iki temel öğenin üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bunlar; öğrenme
gereksinimi olan öğrenen ve ona gereksinimi olan bu eğitimi yüksek
teknolojiye dayanarak geleneksel eğitim dışında yeni olanaklarla sunan
bir sistemdir.
E-öğrenme ; İnsanların öğrenme gereksinimlerini, yüksek teknolojiye dayalı olarak geleneksel eğitim dışında yeni olanaklarla sağlayan
bir sistemler bütünüdür.
Bu yüksek teknolojiye dayalı sistemin bileşenlerine bakıldığında
şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: Eğitim amaçlı hazırlanmış bir
veri, bu veriyi gereksinim duyana (öğrenciye) ulaştırmak üzere tasarlanmış karmaşık ve teknolojik alt yapı ve yine teknoloji temelli çeşitli
yardımcı öğeler.
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Teknoloji temelli öğrenme sistemleri farklı özellikleri üzerinde bulunduracak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Çeşitli öğrenme
sistemleri içerisinde, içeriğin nasıl bir rol oynayacağının kavramsallaştırılması açısında önem taşıyan bir “Öğrenme Ekosistemi Modeli”18 aşağıdaki çizimde sunulmuştur.

Öğrenme Ekosistemi
Doğrudan Arama

Eğitim Portalı
Yetkinlik Profili
Eğitim Yolları
Yetkinlik Modeli/
Profil Veri Tabanı
Tekrar
Kullanılabilir
Nesneler

Arama
Motoru
Bilgi Yönetimi

Bilgi
Nesnesi

Öğrenme
Nesnesi
Elektronik
Kütüphane

Kayıt

Öğrenme Yönetim Sistemi
Öğrenme
İçerik
Yönetim
Sistemi
Eğitmek
Değerlendirme
Motoru
Ortaklaşa
Performans
Fırsatları
E-lab, oyun,
Sanal Sınıfa
Simülasyon
web konferans
motoru

Kaynak: Wilkinson, 2002

AT&T Öğrenme Ekosistemi
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Çizimde görüldüğü gibi, öğrenme ekosistemi ya da eğitim portalı
üzerinde doğrudan arama, yetkinlik (competency) profili, eğitim yolları
ve kayıt kısımları bulunmaktadır. Bu görünür kısmın altında; arama,
değerlendirme ve e-lab/oyun/simülasyon motorları, yetkinlik modeli/profili veritabanı, öğrenme yönetim (ÖYS-LMS) ve içerik yönetim
(ÖİYS-LCMS) sistemleri, sanal sınıf ve web konferansı uygulamaları
ile elektronik kütüphane, öğrenme ve bilgi nesneleri yer almaktadır.
Öğrenme Yönetim Sistemleri gelecekte öğrenci işleri ve idare de dahil
olmak üzere eğitim yöneticilerini kapsayabilecek midir?

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS-LMS)
ÖYS’leri, günümüzden kısa bir süre önce, basit bir eğitim kayıt
sistemi iken, beş-altı yıl içinde geliştirilen yazılımlar ve teknoloji sayesinde, hizmet veren kurumun tüm insan kaynakları, personel kütükleri,
öğrenci bilgileri ile entegre olabilen, kurumun genelinde eğitim sunma,
kaydetme ve raporlama amacıyla kullanılan kabul görmüş yazılımlar
haline gelmiştir19. İdeal bir ÖYS’nin en geniş anlamı ile işlevleri şu
şekilde sıralanabilir:
1. Öğrencinin Karşılanması: Öğrenciyi karşılamakta, içeriği
hakkında bilgilendirmekte, ders alması konusunda özendirmekte, ders almaya niyetli öğrenciyi ders hakkında daha ayrıntılı
olarak bilgilendirmekte ve kaydını yaptırmaya ikna etmeye çalışmaktadır.
2. Kayıt: Kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin ders ya da kurs esasına göre kaydını yapmaktadır.
3. Öğrencinin Öğrenme Biçiminin Belirlenmesi: Kayıt yapım
işleminden sonra, öğrenci merkezli yaklaşımlara uygun olarak,
seçtiği derslere göre; öğrencinin iş tanımı, kişisel ilgi alanları,
çoklu zeka, öğrenme stili gibi öğrenme biçimi, öğrenme hedefleri dikkate alınarak, öğrenme biçimine uygun öğretmen atamasını yapar.
4. Öğrenme Nesnelerinin (ÖN) Sunulması: Öğrenciye alacağı
derslerin kendi tarzına en uygun öğrenme nesnelerini sunar.
5. Öğrencinin Sosyalleşmesinin Sağlanması: Öğrencinin sosyalleşmesine ve etkileşimli öğrenmesine yardımcı olmak üzere
öğrenciyi profesyonel danışmanlara, eğitmenlere yönlendirir,
on-line forumlar, sohbetler (chat), eş-zamanlı sanal sınıf uygulamaları, beyaz tahta uygulamaları, uygulama paylaşımı, sesli
sohbet odaları, video-konferans, tele-konferans uygulamaları
sunar, bunların kaydını tutar, istediğinde öğrenciye gün ve saati
ile birlikte sohbet ve diğer eş-zamanlı uygulamaların çözümlemesini eş deyişle, konuşma ve uygulamaların yazı ile kaydedilmiş şeklini sunar.
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6. Öğrencinin Güdülenmesi: Öğrencinin, eğitmenle özel olarak
iletişimini temin eder, dersin durumuna ve öğrencinin yapısına
uygun olarak öğrenciye bireysel ya da proje bazlı/grup uygulamalı ödev/projeler verir. Öğrencinin yaptığı her ödev, tamamladığı her proje parçası için hemen dönüt verir ve öğrenmeyi pekiştirir. Öğrenci-arayüz yakınlaşması yanında; öğrenciöğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-yönetim yakınlaşmasını
sağlar.
7. Öğrencinin İzlenmesi: Öğrenciyi sisteme girdiği andan başlayarak ona özel bir kullanıcı adı ve şifre verir, bundan sonraki
tüm girişlerinde öğrenciyi tanır ve kayda alır, öğrencinin girdiği sayfaların ve öğrenme nesnelerinin kaydını, bu bölümlerde
kalış sürelerinin kaydını otomatik olarak tutar,
8. Yetkilendirme: Öğrenci, eğitim yöneticisi, sistem yöneticisi,
öğretmen, asistan gibi kullanıcının profiline göre yetkilendirme
yapar. Bu yetkilendirme ile kullanıcı profillerini yetkilendirir
ya da sınırlandırır.
9. Teknoloji Değişimi: Üzerine kurulduğu bilgi işlem ortamının
(platformunun) gelişen ve değişen teknolojilere göre yenilenmesi durumunda platform değiştirmeye izin verir.
10. Kişiselleştirme: Öğrenciyi her erişiminde karşılar, selamlar,
genel duyuruları ve kişiye özel duyuruları iletir, onun öğrenme
biçimine uygun ekran şablonlarını kullandırmaya başlar. Öğrenciye kişisel sayfa açar, öğrencinin biriktirmek isteyeceği
ders notu, ödev, proje gibi belgeleri için, ona özel yer ayırtır.
11. Öğrenci Merkezli Eğitim: Öğrencinin dersi alması sırasında
her dersin başında, ders hakkındaki ön bilgileri, hazır olunmuşluk düzeyi gibi öğrencinin durumunu tespit eder. Bu tespitinden yola çıkarak, öğrenciye dersi kendi öğrenme hızına uygun
olarak sunar. Bilinen konuları tekrar etmez, zamandan kazanç
sağlar. Dersin sunumu esnasında, dersin durumu ve içeriğine
göre ara testler, alıştırmalar yaptırır, öğrencinin dersi anlayıp
anlamadığını bu testler vasıtasıyla ve öğrenci etkileşimi ile tespit ederek, dersin yeniden başka bir şekilde anlatımından, öğrencinin öğrenme biçimine uyum sağlayamayan öğretmeninin
değiştirilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede seçenekler
sunar.
12. Deneme Sınavı: Derslerin sonunda öğrenciye deneme sınavları
yapar.
13. Değerlendirme: Daha güvenilir uzaktan değerlendirme yöntemleri tasarlanıncaya kadar, öğrencinin kurs sonunda alacağı
belgenin geçerliliği konusunda sıkıntı yaşamamasını sağlamak
için, dersin tamamlanmasından sonra kurs sonu değerlendirme-

ÖYS ile verilecek
hizmetin yetenek-
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lerinin gerçek sınıflarda, gözetim altında yapılmasında yarar
vardır.
14. Dönüt: Dersin tüm evrelerinde yaptığı alıştırma ve sınavların
sonuçlarını anında değerlendirerek derhal dönüt sağlar.
15. Mezuniyet: Kursun sonunda öğrenciyi ödüllendirir. Yapacağı
anketlerle, gözlemlerini birleştirerek, kursun dönütünü sağlar.
Bu dönütten istifade ile tasarımlarını geliştirir. Bu yolla içerikleri dinamik bir yapıya kavuşturur.
16. Davet: Kursu izleyen öğrenciye, çalışma alanlarına uygun olarak yeni kurslar önerir.
Yukarıda verilen özellikler bir öğrenme yönetim sistemi için düşünülen özelliklerdir. Bunlara eklenecek çeşitli teknik yetenekler ve öğrenme yöntemleri olabilir.
ÖYS ile verilecek hizmetin yetenekleri, kalite ve kapsamı; ÖYS
hizmeti verecek kuruluşun yapmayı düşündüğü hizmetin boyutlarına,
hedef kitle analizlerine, mali duruma, hizmet verilecek ortamın gereksinimlerinin analizlerine dayanılarak tespit edilebilir.
Yukarıda sayılan özelliklerin bazıları var olan uygulamalara bakılarak eğitsel açıdan uygun, ancak teknolojik açıdan şimdilik olanaksız
gibi gelebilir. Ancak; bilişim teknolojilerinin gelişme hızının bir yıl için
30 hatta 50 yıla karşılık geldiği günümüzde gerçek ve hayal birbirine
karışmaktadır.

Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi
Öğrenme içerik yönetim sistemi (ÖİYS) eğitim portalı genelindeki
tüm içeriklerin; hazırlanması, depolanması, montajlanması ve ÖYS’de
sıkça söz edilen “öğrenciye uygun içeriğin” ulaştırılması işlevlerini
yerine getiren, çok kullanıcılı, etkileşimli ve ağ tabanlı bir sistemdir20,21.
ÖİYS; e-öğrenmenin ÖYS’den sonraki diğer halkasını oluşturur.
Öğrenme içeriklerinin oluşturulması için dünyada çeşitli girişimler
yapılmaktadır. Bu girişimlerin standardizasyon çalışmaları da aynı paralelde devam etmektedir. ÖİYS’nin, asıl bileşenleri, öğrenme nesneleri
ve bilgi nesneleridir. Bu bileşenleri bir örnek üzerinden açıklarsak, daha
kolay anlaşılacaktır.
Örneğin; e-öğrenme yoluyla öğrenciye sunulacak olan “Öğrenme Nesneleri”
konulu bir dersimiz olduğunu varsayalım. Bu dersin iki hafta sürdüğünü ve bir
ders saatinin yaklaşık 10 sayfadan oluştuğunu varsayalım. Kabaca, bir günün
üç ders saati ve bir haftanın üç ders günü olduğunu yine var sayarsak; 180
sayfalık bir dersle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkar.
Böyle bir dersi bir defalık tasarlayarak kullanabiliriz. Ancak kavram ya da olaylarda olası değişikliklerin derse yansıtılması sırasında
yapılan program ve tasarımda bozukluk ve kaymalar oluşacak, belki de
yeniden bir tasarım sürecine girmemiz gerekecektir.

Çalışmaların
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Yukarıdaki dersi de içine alan daha geniş kapsamlı bir “Öğrenme
İçerik Yönetim Sistemi” dersi tasarlayacak olsak, ders tasarımını sıfırdan yapmak durumunda kalıp, eski tasarımımızı kullanamayacağız. Bu
ise aynı emeğin yeniden tekrarı, bir sürü emek ve zaman kaybıdır. Zaman öncelikle para demektir ve günümüzde bu kayba hiç tolerans gösterilmeyecektir. İşte bu gibi olaylardan esinlenerek, evvelce yapılan öğretim içeriklerinin tasarımından itibaren nasıl tekrar kullanabiliriz sorusu
gündeme gelmiş ve tekrar kullanılabilen içerikler geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır22.
Çalışmaların temelini içeriğin parçalara ayrılması ve bu parçaların
başka görevlerde de rahatlıkla tekrar kullanılması oluşturmaktadır. Sözü
edilen parçalama işlemi için çeşitli aşamalı bölünmeler yapılmıştır.
Bunlar, özelden genele doğru; Öğrenme Çevresi (birikimi) - Öğrenme
Bileşeni - Öğrenme Nesnesi - Bilgi Nesnesi - Saf İçerik olarak adlandırılabilir.
Öğrenme Çevresi: Bir e-öğrenme uygulamasının eğitim programı
(müfredat), bir kitabın tamamı, bir projenin bütünü gibi, en büyük parça
ya da ana gövdedir. Öğrenme çevresi, öğrenme bileşenleri parçalarına
ayrılır. Yeniden kullanılması pek mümkün değildir.
Öğrenme Bileşeni: Ana gövdenin özel olarak bir araya getirilmiş
bir bütününü oluşturan büyük parçalarından biridir.
Örneğin; dersin programı, ders kitabının bölümlerini, ünitelerini vb.
Bu parçanın da yeniden kullanılması da çoğunlukla mümkün değildir. Öğrenme bileşeni, öğrenme nesneleri parçalarına ayrılır.
Öğrenme Nesnesi: Bu nesne, birbirleriyle ilintili faaliyet, bilgi,
değerlendirme içeriklerinden oluşur. Günümüzde en çok ilgi gören,
tekrar kullanılabilen parçalardır. Belli oranda bir bütün oluşturması
nedeniyle, nesnenin tekrar kullanılabilirliği elverişlidir.
Örneğin; dersin bölümleri, kitabın bölümlerinin kısımları, ünitelerin konuları
vb.
Öğrenme nesnesi, bilgi nesneleri parçalarına ayrılır.
Bilgi Nesnesi: Bu nesne, bir kavram, olay, süreç, ilke, işlem ya da
faaliyet hakkında bir içerik sunmak için yeterli olabilecek bilgileri kapsar. Tekrar kullanılabilir. Ancak sayılarının çok fazla olması nedeniyle
tercih edilmezler.
Örneğin; dersteki kavramların anlatımı, kitabın sayfaları,
ünite konularının bölümleri vb.
Bilgi nesnesi, bağımsız saf içerik materyallerine ayrılır.
Öğrenme nesnelerinde yapılacak bir değişiklik tüm içerikte otomatik
olarak değişikliğe neden olur mu?
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Saf İçerik Materyalleri: Bu materyaller, metin, ham veri, fotoğraf, resim, tablo, hareketli görüntü, ses, görsel dosyalar, gibi içerik ya da
medya bilgileridir. Daha alt parçalara ayrılmazlar.
Örneğin; daha önce verilen örneğimize bu tanımları verilen bölünmeyi
uygularsak, şöyle bir görünüm ortaya çıkar:
1. Öğrenme Çevresi: Bilgi Teknolojileri Kursu (Bu kursun
birden fazla öğrenme bileşeni vardır),
2. Öğrenme Bileşeni: Öğrenim İçerik Yönetim Sistemi (Bu bileşenin birden fazla öğrenme nesnesi vardır),
3. Öğrenme Nesnesi: Öğrenme Nesnesi Konusu (Bu nesnenin
birden fazla bilgi nesnesi vardır),
4. Bilgi Nesnesi: Öğrenme nesnesi ile ilgili paragraf, not vs.
(Bu nesnenin birden fazla saf içeriği vardır),
5. Saf İçerik: Her bir bilgi nesnesini meydana getirmek üzere
bağımsız olarak bulunan metin, ses, resim, hareketli görüntü, benzetim programı vb. (Bundan sonra bilgi verisi
artık bölünmez).
ÖİYS’nin en önemli parçasını oluşturan öğrenme nesnelerinin yeniden kullanılabilirliğini ve değişimini sağlamak için standartlaştırma
çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalara ayrı bir başlık altında yer
verilecektir.
Bu standartlaştırma çalışmalarının sonucunda çeşitli metotlar ortaya atılmıştır. Bu yöntemlerden Learnativity’nin “Öğrenme Nesnesi
Tasarlamak İçin İçerik Modeli”23 ve Autodesk şirketinin “Çok Seviyeli
İçerik Hiyerarşisi Modeli”24 aşağıdaki çizimlerde verilmiştir.
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Öğrenme bileşeni*

Nesne

Öğrenme nesnesi

İçerik

Prensip

+
-

Metin

Resim

Film

Hareketli
resim

İçerik bilgileri

+

Bilgi Yönetimi

Learnativity Alliance, Öğrenme Nesnesi Tasarlamak İçin İçerik Modeli

Tekrar Kullanım

İçerik

Surec

Kavram

Bilgi nesnesi

*Ders, kurs, çalışma programı, performans araçları, müfredat, yetenek vb.

İletişim

Veri Tabanı

Bileşenler

Gruplar

Öğrenme çevresi

e-öğrenme

Web soruları
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Her iki modele de bakıldığında tekrar kullanılabilen bilgi ve öğrenme nesnesi üzerine kurulu oldukları görülmektedir. Modellerde dört
düzey bulunmaktadır.
Birinci düzeyde, ses, metin, resim, hareketli resim (animation),
benzetim (simulation), tek bir cümle, paragraf gibi saf veri düzeyinde
saklanan işlenmemiş veri halinde bulunan öğeler görülmektedir.
İkinci düzeyde, işlenmemiş verilerin, tekrar kullanılabilir bilgi
nesneleri haline getirildikleri görülmektedir.
Üçüncü düzeyde, tek bir nesne üzerine kurulu olan bilgi nesnelerinin öğrenciye verilecek derslerin temelini oluşturan öğrenme nesnelerine dönüştürülmektedir. Bu düzey günümüzde en çok kullanılan düzeydir.
Dördüncü düzeyde, oluşturulan öğrenme nesnelerinin bir ders,
bölüm, ünite, broşür yapmak amacıyla bir araya getirilir. Bu düzeyde,
daha özel durumlara inildiği için üretilen öğrenme bileşenlerinin tekrar
kullanılması olasılığı da azalmıştır. Bu düzeyde artık öğrenme bileşeni
olarak üretilen derslerin kurslara, bölümlerin kitaba, ünitelerin eğitim
programına dönüştürüldüğü çok büyük ve özel düzeylere ulaşılır25 26.
Birinci, ikinci ve üçüncü düzeydeki bilgiler tekrar kullanılmak
üzere bir kütüphanede saklanır. Aşağıda bir öğrenme çevresinin bileşenlerine ayrılmış şekli, bir bütün olarak verilmektedir.
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Bir öğrenme çevresinin bileşenlerine ayrılması.

Bilgi teknolojileri ile ilgili dünyaca kabul gören standartlar var mıdır?
Bilgi Teknolojilerinde Birlikte Çalışılabilirlik Standartları
ve Kılavuzları Geliştiren Kurumlar
Özellikle ABD.’de olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde her
şirket, kurum ya da eğitim biriminin ürettikleri ÖN’lerinin tekrar kullanılabilmesi maksadıyla standartlaşma çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan çok önemli olan ve dünyaca bilinen standartlaşma çalışmaları
aşağıda verilmiştir27.
IMS: (Instructional Management System Global Learning
Consortium) IMS Küresel Öğrenim Konsorsiyumu (IMS Global
Learning Consortium) öğrenim teknolojileri için sistemler-arasıçalışabilirlik tanımlamaları geliştiren en ileri düzeyde bir gruptur. Bir
EduCom projesi olarak 1997’de kurulduğundan beri e-öğrenim alanında
önde gelen teknoloji sistem geliştiricileri, yayıncılar ve önde gelen ABD
Üniversiteleri gibi birçok kullanıcı kurumun iştirak etmiş olduğu bir
üyelik sistemiyle çalışmıştır. Günümüzde, bağımsız, üyelik-esaslı kar
amacı gütmeyen bir örgüt olarak çalışmaktadır. Son olarak IMS Avrupa
şubesiyle kıtalararası bir kimlik kazanmıştır28.
ADL: (Advanced Distrubuted Learning Initiative) İleri Dağıtık
Öğrenme Ağı anlamına gelen ADL, büyük ölçekli, devingen ve az maliyetli öğrenim yazılımları geliştirmek ve gelecekte ordu ve ulusal işgücünün eğitim gereksinimlerini ve eğitimini sağlayacak bu yazılımlar için
etkin bir pazar yaratılmasına yol açmak amaçlarıyla, Amerikan Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi
(OSTP) tarafından Kasım 1997’de kurulmuş ve ABD Federal Hükümeti’nce desteklenen bir girişimdir29.
ADL’in amaçlarından biri “yeniden kullanılabilir öğrenim içeriği”
tanımı olan SCORM’u (Sharable Content Object Reference Model)
geliştirmektir. SCORM, savunma sektörü dışında öğrenim içeriği ve
materyali geliştiren çok sayıda geliştirici ya da sağlayıcı tarafından
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öğrenim materyallerine de uygulanmaya başlanmıştır. SCORM’un 1.2
sürümü ayrıca IMS Metadata and Content Packaging tanımlamalarına
dahil edilmiş ve 1.3 sürümü yayınlanmıştır.
DCMI, iş modelleri
ve genel amaçlı
sistemler arasıçalışabilir çevirimiçi standartların
geliştirilmesi
konusunda çalışan bir açık
forumdur.

DCMI: (Dublin Core Metadata Initiative) DCMI, iş modelleri ve
genel amaçlı sistemler arası-çalışabilir çevirim-içi standartların geliştirilmesi konusunda çalışan bir açık forumdur. Dublin Core Metadata
Element Set (DCMES) rafine edilebilen ve tanımlamayla zenginlik
eklenebilen 15 elemandan oluşmaktadır. DCMES bilgi kaynaklarını
tanımlamak için dünya genelinde kullanılan bir tanımlamadır. Uzlaşma
güdümlü çalışma grupları, küresel çalışma grupları, konferanslar, standartların bağlantılı hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması da DCMI’nın
faaliyetleri arasında bulunmaktadır30.
IEEE LTSC: (Instituted of Electrical and Electronics
Engineering’s Learning Technology Standards Committee) Öğrenim,
eğitim ve öğretim için bilgi teknolojilerinde çalışan gruplardan oluşan
IEEE LTSC yaklaşık 20 farklı alanda teknik standartlar geliştirmektedir31. Örgütün amacı, eğitsel kaynakların sistemler arası çalışabilirliğini
ve sürdürülebilirliğini, kullanımını ve gelişmesini kolaylaştırmaktadır.
LTSC, IEEE’nin Bilgisayar Toplumu Standartları Etkinlik Kurulu
(Computer Society Standards ActivityBoard) tarafından yetkilendirilmiştir32. IEEE bilgisayar mühendisliği dahil teknik alanlarda önde gelen bir otoritedir33. LTSC tarafından geliştirilen standartların çoğu
ISO/IEC JTC1/SC36 - Information Technology for Learning,
Education, and Training organına iletilmektedir34.

Uluslararası
Standartlar Örgütü
140 ülkenin ulusal
standart enstitülerinden oluşan bir
örgüt olup uluslararası örgütler,
devletler, endüstriyel ve ticari
kuruluşlar ve
tüketici temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmaktadır.

ISO: (International Standarts Organization) Uluslararası Standartlar Örgütü 140 ülkenin ulusal standart enstitülerinden oluşan bir örgüt
olup uluslararası örgütler, devletler, endüstriyel ve ticari kuruluşlar ve
tüketici temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmaktadır35. ISO/IEC JTC1
SC36
öğrenim, eğitim ve öğretim alanlarında sistemler arasıçalışabilirlik ile kaynaklar ve araçların yeniden kullanılabilirliğini hedefleyen uluslararası standartlar geliştirmektedir36. IEC, Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)
olup bu alt komite de elektro teknoloji için uluslararası standartları ve
uyumluluk değerlendirmeleri için çalışan ISO organıdır37. JTC1(Joint
Technical Committee 1), “Birleşik Teknik Komite-1” anlamına gelen ve
bir bütün olarak bilgi teknolojileri alanında standardizasyon kapsamında
çalışan bir komitedir38. SC36 ise alt-komite 36 (sub committee 36) anlamına gelmektedir. ISO/IEC JTC1 SC36’nın ilgi alanı mevcut standartlar ve teknik raporlardır. Bu alt komite raportör gruplar ile eğitim, öğretim ve öğrenim teknolojilerinde farklı konular üzerine odaklanan Ad
Hoc komiteler şeklinde çeşitli çalışma gruplarından oluşmaktadır.
ISO/IEC JTC1 SC36 diğer JTC1 alt komiteleriyle ve DCMI, IEEE
LTSC ve CEN/ISSS/LTWS ile bağlantılı olarak çalışan bir ISO alt
komitesidir. ISO standartları bu tanımlama organlarının çalışmaları
sonunda ortaya çıkar, kullanılır ve test edildikten sonra standart organlarına gönderilir. Araştırma ve geliştirme, tanımlama organları, test or-
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tamları ve standartları üretecek standartlar organları arasında sürekli bir
geri besleme mekanizması vardır.
ARIADNE: (Association of Remote Instructional Authoring and
Distribution Networks for Europe) “Avrupa Uzaktan Eğitim Yazarlığı
ve Dağıtımı Ağları Birliği” gibi Türkçe’ye çevirebileceğimiz
ARIADNE temelde öğrenim kaynaklarını paylaşan Avrupa yükseköğretim kurumlarıyla ilgili bir birliktir39. AB 3. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir projeyle hayata geçirilmiş olup üyelik başlangıçtaki proje ortaklarının dışına genişlemiştir. Öğrenim kaynaklarının paylaşılması için mekanizmalar sağlamaktadır. Birliğin en önemli çalışması, IMS metadata tanımlaması ile harmonize edilen bir öğrenim içeriği
metadata düzeninin geliştirilmesi olmuştur. IMS ile birlikte IEEE’ye
gönderilmiş ve onaylanmayı beklemektedir. ARIADNE Bilgi Havuzu
Sistemi Avrupa genelinde dağılmış öğrenim ve öğretim kaynakları ve
belgeler ambarıdır. Bazen “Avrupa Bilgi Havuzu” olarak ("European
Knowledge Pool") adlandırılmaktadır.
AICC: (Aviation Industry CBT Committee) Havacılık Endüstrisi
Bilgisayar Destekli Eğitim Komitesi havacılık endüstrisi için bilgisayar
destekli eğitim ve diğer eğitim materyalleri geliştirme, dağıtım ve değerlendirmesi için çalışan uluslararası bir birliktir40. AICC’in amaçları
şunlardır:
 Bilgisayar destekli eğitimin ekonomik ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli rehberleri geliştirmede havayolu işleticilerine yardımcı olmak.
 Sistemler arası-çalışabilirlik sağlayan rehberler geliştirmek.
 Bilgisayar destekli eğitim ve diğer teknolojiler için açık bir tartışma forumu sağlamak.
AICC tanımlamalarının kapsamı havacılık endüstrisinden öteye
geçmiş ve IEEE, IMS ve ADL ile çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
AICC, donanımdan sistemler arası-çalışabilirliğe kadar birçok alanda
AGR’ler (AICC Guidelines and Recommendations) eş deyişle havacılık
rehberleri ve önerileri üretmektedir.

395

(Association of
Remote
Instructional
Authoring and
Distribution
Networks for
Europe) “Avrupa
Uzaktan Eğitim
Yazarlığı ve
Dağıtımı Ağları
Birliği” gibi Türkçe’ye çevirebileceğimiz ARIADNE
temelde öğrenim
kaynaklarını
paylaşan Avrupa
yükseköğretim
kurumlarıyla ilgili
bir birliktir.

396

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Özet
1980’li yıllarla birlikte yaygınlaşan bilgisayar teknolojilerindeki
gelişmeler, özellikle internetin yayılması, bilginin paylaşımını ve bilgiye
erişimi çok daha kolay ve hızlı hale getirmiştir. Günümüzde, her konudaki kapsamlı bilgiye anında ulaşılabilmektedir. Okul sonrası eğitim
gereksinimi için yüz yüze eğitim olanaklarının çalışma saatlerinin uymaması, zaman ve mesafe gibi çeşitli nedenlerle kısıtlanması sonucu,
19. yüzyılın sonu ve özellikle 1950’li yıllardan sonra uzaktan eğitim
kavramı bir gereksinim olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar teknolojinin gelişmesine ve eğitim kuramlarının değişmesine paralel olarak
evrim geçirmiştir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında ülkelerin eğitim politikaları; “öğrenmeyi öğrenen” bireylerin yetiştirilmesi, bireylerin de eğitimlerini kendilerine uygun olan zaman dilimlerinde ve istedikleri yerlerde almaları, hatta bireylerin bilgi düzeyi ve öğrenme becerilerine göre öğrenebilmelerine olanak sağlanması üzerine kurulmaktadır. Bu özellikler,web tabanlı eğitim ve e-öğrenmeyi daha da öne çıkarmaktadır.
Uzaktan eğitimi desteklemek için, web üzerinden verilmek üzere
hazırlanmış, zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişim olanakları
sunan, erişimin bir ağ üzerinden (İnternet ya da intranet olarak) yapıldığı eğitim şekline Web Tabanlı Eğitim (WTE) denir.
WTE’den söz edebilmek için, öncelikle eğitim yoluyla verilecek bir
içeriğin olması, bu eğitimin bir ağ üzerinden ve web sitesi yoluyla verilmesi gerekir. WTE, eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlı (asenkron) olarak düzenlenebilir. Bu durum öğrencilerin WTE etkinliklerine
katılmasında esneklik sağlar.
Bir web tabanlı eğitim sitesinden beklenilen özellikler, “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” 5. maddesi gereğince Enformatik Milli Komitesi tarafından hazırlanan “uzaktan yükseköğretim kapsamında açılacak dersler/programlara ilişkin genel ilkeler” dokümanında ayrıntılı olarak
belirtilmiştir.
Bir web sitesinin web tabanlı eğitim sitesi olması için şu bileşenleri sağlaması gerekir: Her zaman ve her yerde kesintisiz olarak ulaşılmayı sağlayabilecek bir teknolojik altyapı (donanım), öğrenci merkezli
eğitim verebilecek şekilde tasarlanmış bir eğitim yazılımı, eğitim verilecek derslerde, ders notlarının hazırlanması, öğrencilerin derslerle ilgili
sorularının cevaplanması ve öğrencilere derslerle ilgili rehberlik yapabilecek şekilde yetişmiş akademik personel, bu yazılım, donanım ve
akademik personel ve öğrencilerin bir arada ortak hedefte birleşmesini
sağlayacak bir organizasyon.
Web tabanlı eğitimde eğitim geliştirme sürecini şu şekilde tanımlayabiliriz: Eğitim İhtiyacının Analizi, Eğitim İhtiyacının Tanımlanması,
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Dersin Tasarımı, Dersin Geliştirilmesi, Test Etme, Yayımlama, Değerlendirme.
WTE, bir senaryo ile yapılır. Bu senaryonun yapılması daha sonra
eğitim akışlarında yapılacak olan değişiklikleri kolaylaştırır.
Çeşitli tanımlardan yola çıkarak, e-öğrenmeye; “İnsanların öğrenme gereksinimlerini, yüksek teknolojiye dayalı olarak geleneksel
eğitim dışında yeni olanaklarla sağlayan bir sistemler bütünüdür” diyebiliriz.
Öğrenme yönetim sistemi; hizmet veren kurumun tüm insan kaynakları, personel kütükleri, öğrenci bilgileri ile entegre olabilen, kurumun genelinde eğitim sunma, kaydetme ve raporlama amacıyla kullanılan kabul görmüş yazılımlardır. Bu yazılımların bir çok işlevi olması
gerekir. Bu işlevlerin başlıcalarını; “Öğrencinin Karşılanması, Kayıt,
Öğrencinin Öğrenme Biçiminin Belirlenmesi, Öğrenme Nesnelerinin
(ÖN) Sunulması, Öğrencinin Sosyalleşmesinin Sağlanması, Öğrencinin
Güdülenmesi, Öğrencinin İzlenmesi, Yetkilendirme, Teknoloji Değişimi,
Kişiselleştirme, Öğrenci Merkezli Eğitim, Deneme Sınavı, Değerlendirme, Dönüt, Mezuniyet, Davet” olarak saymak olanaklıdır.
Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS) ise; eğitim portalı genelindeki tüm içeriklerin; hazırlanması, depolanması, montajlanması ve
ÖYS’de sıkça söz edilen “öğrenciye uygun içeriğin” ulaştırılması işlevlerini yerine getiren, çok kullanıcılı, etkileşimli ve ağ tabanlı bir sistemdir. Sistemin esasını içeriğin parçalara ayrılması ve bu parçaların başka görevlerde de rahatlıkla tekrar kullanılması oluşturmaktadır. Bahsedilen parçalama işlemi için çeşitli hiyerarşik bölünmeler yapılmıştır.
Bunlar, özelden genele doğru; Öğrenme Çevresi (birikimi) - Öğrenme
Bileşeni - Öğrenme Nesnesi - Bilgi Nesnesi - Saf İçerik olarak adlandırılabilir.
Dünyada ve özellikle ABD’de, bilgi teknolojilerinde birlikte çalışılabilirlik standartları ve kılavuzları geliştirilmesi için bazı kurumlar
çalışmaktadır. Bunlardan en önemlileri:
 IMS (Instructional Management System Global Learning
Consortium) Küresel Öğrenim Konsorsiyumu,
 ADL (Advanced Distrubuted Learning Initiative) Gelişmiş
Düzeyde Dağıtılabilen Öğrenme Ağı,
 DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) Dublin Metadata
Çekirdeği İnisiyatifi,
 IEEE LTSC (Instituted Of Electrical And Electronics
Engineering’s Learning Technology Standards Committee)
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Öğrenme Teknolojisi Standart Komitesi,
 ISO (International Standarts Organization) Uluslararası Standartlar Birliği,
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 ARIADNE (Association Of Remote Instructional Authoring
And Distribution Networks For Europe) Avrupa Uzaktan Eğitim Yazarlığı Ve Dağıtımı Ağları Birliği,
 AICC (Aviation Industry Cbt Committee) Havacılık Endüstrisi
Bilgisayar Destekli Eğitim Komitesidir.

Değerlendirme Soruları
1.

Uzaktan eğitimi desteklemek için, web üzerinden verilmek
üzere hazırlanmış, zamandan ve mekandan bağımsız olarak
erişim olanakları sunan, erişimin bir ağ üzerinden (İnternet ya
da İntranet olarak) yapıldığı eğitim şekline ne denir?
A) Uzaktan eğitim
B) E-öğrenme
C) İnternette gezinme yoluyla öğrenme
D) Web tabanlı eğitim
E) Yaşam boyu eğitim

2.

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı eğitim olanaklarına uyan
uygulamadır?
A) Mektupla eğitim
B) CD-ROM ile eğitim
C) e-mail ile eğitim
D) Audio/video konferans yoluyla eğitim
E) Televizyonla eğitim

3.

Aşağıdakilerden hangisi zamandan ve mekandan farklı eğitim
olanakları sunan uygulamadır?
A) Senkron eğitim
B) Ev ödevi
C) Sohbet odaları
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D) Beyaz tahta uygulaması
E) Farklı zamanlı eğitim

4.

Web tabanlı eğitim sitesinden beklenilen özellikler konusunda
ayrıntılı resmi bilgi nerede bulunur?
A) Bilişim yayınlarından bulunur.
B) Milli Olimpiyat Komitesi web sayfasından bulunur.
C) Enformatik Milli Komitesi tarafından hazırlanan “uzaktan
yükseköğretim kapsamında açılacak dersler/programlara ilişkin genel ilkeler” dokümanından bulunur.
D) WWW ile başlayan her sitede bulunur.
E) Böyle bir sınırlama yoktur.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin web tabanlı eğitim
sitesi olması için gerekli bileşenlerden değildir?
A) Her zaman ve her yerde kesintisiz olarak ulaşılmayı sağlayabilecek bir teknolojik altyapı (donanım)
B) Öğrenci merkezli eğitim verebilecek şekilde tasarlanmış bir
eğitim yazılımı
C) Eğitim verilecek derslerde, ders notlarının hazırlanması, öğrencilerin derslerle ilgili sorularının cevaplanması ve öğrencilere derslerle ilgili rehberlik yapabilecek şekilde yetişmiş akademik personel
D) Eğitim esnasında öğrencilerin birbirleri ile sürekli olarak iletişimini sağlayacak bir sistem
E) Bu yazılım, donanım ve akademik personel ve öğrencilerin bir
arada ortak hedefte birleşmesini sağlayacak bir organizasyon

6.

Aşağıdakilerden hangisi web tabanlı eğitimde eğitim geliştirme
sürecinin bir parçası değildir?
A) Eğitim ihtiyacının analizi
B) Eğitim alacak öğrencilerden finansmanın sağlanması
C) Dersin tasarımı
D) Dersin geliştirilmesi
E) Test etme, yayımlama, değerlendirme
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7.

“Görsel okur-yazarlık” öğrencilerin hangi özellikleri arasında
yer alır?
A) Bilişsel özellikleri
B) Kişilik özellikleri
C) Sosyal özellikleri
D) Psiko-motor özellikleri
E) Fiziksel özellikleri

8.

Aşağıdakilerden hangisi İnsan (öğrenci)- Bilgisayar (arayüz)
etkileşimine etki eden faktörlerden değildir?
A) Kullanıcının akıl ve fizik kapasitesini belirleyen faktörler
B) Organizasyon faktörleri (Eğitim, iş organizasyonu vb.)
C) Çevre faktörü (Gürültü, ısı, aydınlatma, havalandırma vb.)
D) Sağlık ve güvenlik faktörleri(Stres, mide ağrısı vb.)
E) Meteorolojik faktörler (Isı, sıcaklık, yağış vb.)

9.

Aşağıdakilerden hangisi web tabanlı eğitimin sınırlılıklarından
değildir?
A) Öğretmenin daha fazla çabasını gerektirir.
B) Web Tabanlı Eğitimin dönüştürme gayretleri beklenilenden
daha uzun zaman alabilir.
C) Öğretim tasarımının ve üretimin mükemmel olması gerekir.
Aksi halde web tabanlı eğitimden istenilen verim alınamaz.
D) Öğrenmeyi geliştirir.
E) Öğrencilerin çoğu uzaktan öğrenmenin kişisel olmadığını iddia eder.
10. “Bunlar, metin, ham veri, fotoğraf, resim, tablo, hareketli görüntü, ses, görsel dosyalar, gibi içerik ya da medya bilgileridir.
Daha alt parçalara ayrılmazlar.” açıklamasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisini anlatılmaktadır?
A) Öğrenme nesnesi
B) Öğrenme bileşeni
C) Bilgi nesnesi
D) Öğrenme çevresi
E) Saf içerik materyalleri
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Yanıtlar
1. D

2. D

3. E

4. C

5. D

6. B

7. A

8. E

9. D

10. E

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
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TÜRKİYE’DEKİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMALARINDA TEKNOLOJİ
VE MATERYAL KULLANIMI
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ uzaktan eğitimin anlamını açıklayabilecek,
☺ Türkiye’deki uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini ana hatlarıyla
açıklayabilecek,
☺ Türkiye’deki ilk uzaktan eğitim uygulamalarını, anahatlarıyla
tanıyabilecek,
☺ Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim uygulamalarını tanıyabilecek,
☺ Yüksek Öğrenim basamağında uzaktan eğitimin nasıl uygulandığını açıklayabilecek,
☺ Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılan teknoloji ve materyalleri sayabilecek,
☺ uzaktan eğitim ile öğretim teknolojileri arasındaki ilişkileri
kavrayabilecek,
☺ özel sektördeki uzaktan eğitim uygulamalarını ana hatlarıyla
tanıyabileceksiniz.

İçindekiler



Giriş
Uzaktan Eğitimin Anlamı
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Türkiye’deki İlk Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Uygulamaları
FONO Açıköğretim Kurumu Uygulamaları
Özet
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Giriş
Tüm ülkelerde tüm bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir eğitim görmeleri sağlanamamaktadır. Bireylere yeterince eğitim sağlanamamasının nedeni, eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar olduğu
söylenebilir. Eğitim sorunlarını, olanaklar ölçüsünde çözmeye yönelik
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pek çok girişim olmaktadır. Eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin girişimler incelendiğinde, bunların daha çok, öğretmen yetiştirme, yeni
okullar inşa etme, öğrenim süresini uzatma, ikili öğretim ve gece öğretimi konularında yoğunlaşıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu geleneksel çabalarla eğitim sorunları yeterince çözülemediği gibi, tersine, var olan sorunlar da gittikçe artmaktadır.

Uzaktan Eğitimin Anlamı
Eğitim sorunlarının geleneksel çözüm arayışlarıyla çözümlenemediği görülünce ülkelerin eğitimci ve yöneticileri yeni arayışlara yönelmektedirler. Eğitim sistemlerinde yenilik yapmaya yönelik çabaların
çoğu, başlıca iki kavram ya da inançtan kaynaklanmaktadır. Bunlardan
birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim
yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğuna inanmadır.
İkincisi ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğuna
inanmadır. Bu kavramların anlam kazanabilmesi alışılagelmiş eğitim
sisteminin; gerekli temel eğitim yaşantılarını sağlama kapasitesi ile daha
bireysel nitelikte bir eğitimi gerçekleştirmek için zorunlu olan ve
bireyin en yüksek düzeyde verim elde etmesini olanaklı kılan daha
sonraki seçenekleri sağlama kapasitesi bakımından incelenmesine
bağlıdır.
Eğitim sistemlerinin bu bakımdan incelenmesi, sınıfta yapılan geleneksel eğitimin artık kurumsal ve evrensel anlamda örgün
eğitim olanakları sağlayan en iyi uygulama olma niteliğini yitirdiğini ortaya koymaktadır. Sınıfta yapılan eğitimin en iyi uygulama
olmadığını; eğitimi yaygınlaştıramama, fırsat ve olanak eşitsizliğinin
sürmesi, kaynakların verimli kullanılamaması, istem sunu dengesizliği,
eğitimin yeterince işlevsel olmayışı, eğitimde nitelik düşüklüğü ve
eğitimde standardın sağlanamayışı gibi sorunlar da göstermektedir.
Bu sorunların çözümünde ise, ileri eğitim teknolojilerinin işe koşulması gerektiği söylenebilir. Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler ekonomik, sosyal ve bireysel içerikli olgular eğitim teknolojisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Eğitimi oluşturan öğelerin yapısal
ve işlevsel değişimi sonucu, değişim ve yeniliğe uygun bir kavramsal
çerçeve gereksinimi, eğitimde verim ve etkinliği artırma gereksinimi,
hep birlikte eğitimde yeni bir disiplinin oluşumunu gündeme getirmiştir. Fırsat eşitsizliğine çözüm getiren, isteyen herkese yaşam boyu eğitim sağlayan ve bunların yanı sıra eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, eğitim teknolojilerinden yararlanmaya ve daha çok kendi kendine öğrenmeye dayalı
olan bu disiplin, “uzaktan eğitim”dir.
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406 Öğretim
boyu eğitim
sağlayan ve
Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme- öğretme yöntemlerinin sıbunların yanı sıra
nırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının buluneğitimin bir dizi
bireysel ve
madığı durumlarda, eğitim etkinliklerini planlayıcılar ile öğrenciler
toplumsal amaçarası, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri
larının gerçekleşve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden bir öğretme yöntemitirilmesine katkı1
dir
.
da bulunabilen,
eğitim teknolojileUzaktan eğitimin, yüz yüze yapılan eğitime eşit ve yanında yer arinden yararlanlan bir eğitim olduğu söylenebilir. Çalışan ya/ya da tümüyle aile yaşanmaya ve daha
tısı ile ilgili olan yetişkinlere açıklığından, yüz yüze görüşmelerden,
çok kendi kendine öğrenmeye
sınıflardan ve genel yer ve zaman bağımsızlığından, kitle iletişimi ve
dayalı olan bu
bireyselleşme kombinasyonundan, öğrenci bağımsızlığıyla ilgili potandisiplin, “uzaktan
siyellerinden ve özgün yönteminden dolayı uzaktan eğitim, geleneksel
eğitim”dir.

yüz yüze eğitimin bir yedeği olarak kabul edilemeyecek kadar ayrı bir
eğitim türüdür.

Uzaktan eğitimin temel, hatta vazgeçilmez özelliğinin belirlemesini hedefleyen bazı kuramsal yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar uzaktan
eğitimin temel özelliğine ve çeşitli uygulamalarına ışık tutmaktadır. Ne
var ki bu yaklaşımlar ancak uzaktan eğitimle ilgili iyi temellendirilmiş
gereksinimleri karşılayabilmektedirler. İyi bir biçimde temellendirilmiş
bir uzaktan eğitim kuramı, politik, finansal, eğitsel ve sosyal kararların
gerektiğinde dikkatlice alınması için bir ölçüt oluşturur.
Uzaktan eğitimde öğrenciler ve öğretmenler farklı yerlerdedirler.
Bu eğitimde öğrenciler; kendi hızlarında öğrenebilirler, öğrendikleri
yolu kontrol edebilirler, öğrendiklerinin içeriğini ve ağırlığını kontrol
edebilirler, amaçları ve ölçütleri kontrol edebilir ya da şekillendirebilirler ve öğrendiklerini değerlendirebilirler.
Uzaktan eğitim durumundaki bir öğretmen; ayrıntılı düşünmek için
zaman bulur ve sınıfta ulaşılamayan kaynakları kullanabilir.
Uzaktan eğitim
durumundaki bir
öğretmen; ayrıntılı
düşünmek için
zaman bulur ve
sınıfta ulaşılamayan kaynakları
kullanabilir.

Uzaktan eğitim; öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi ve grup
çalışmasını, uygun zamanları ayarlamak kolay olmadığından daha zor
kılar, öğrenme sürecinde istenmeyen ertelenmelere neden olur, öğrenim
sürecinin gözlemini olanaksız kılar, öğretmen öğrenci ilişkisini engeller
ve toplu etkinliğe engel olur. Bunlar, mesafeden çok açıklığın sonuçlarıdır. Uzaktan eğitim öğrencisi ile bağlantılı olarak gecikme olasılıklarını belirlerken eğer; öğrencilerin gereksinimleri, mesafe biçiminin
gücü, karşılanmayabilecek gereksinimleri, gereksinimler ve gereksinimlerin karşılanan bölümleri arasındaki boşluklarla mücadele etmenin
olanaklı yolları göz önünde tutulur ve dengelenirse uzaktan eğitim
statükoyu - açıklığı nedeniyle - geçebilir.
Uzaktan eğitim kavramını açıklayınız.

Türkiye’deki
uzaktan eğitim
uygulamasını,
1956 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve
Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü başlatmıştır.
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Türkiye’deki İlk Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamasını, 1956 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü başlatmıştır. Bu uygulamada, bankalarda çalışanlar mektupla
öğrenim görmüşlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzaktan eğitim uygulamaları ilk kez 7.11.1960 tarihinde “Mektupla Öğretim” adı altında ve deneme öğretimi olarak başlamıştır. Bu denemeden sonra 26.2.1966 tarihinde Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü
kurulmuştur. Bir süre 7. Akşam Sanat Okulu ve Mektupla Öğretim Merkezince yürütülen Mektupla Öğretimin kapsamı 5.6.1974 tarih ve 98341 sayılı Bakanlık
onayı ile her düzeyde mektupla öğretim etkinliklerini içerecek biçimde
genişletilerek Mektupla Öğretim Merkezi kurulmuştur. 1.7.1974 tarih ve 420-14053 sayılı Bakanlık
onayı ile de bu merkeze bağlı olarak Mesleki ve
Teknik Öğretim Mektupla Öğretim Okulu adı ile bir
okul açılmıştır. Mektupla Öğretim Okulu’nda mesleki-teknik kursların yanı sıra, Üç Yıllık Eğitim
Enstitüleri ile Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu,
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun bütün bölümlerinin programları uygulanmaya konulmuştur. Bu programlara 1974-1975 öğretim yılında yaklaşık 50 bin
öğrenci kaydedilmiştir. Mektupla Öğretim Merkezi 26.9.1975 gün ve
01/3745 sayılı Bakanlık Onayı ile kurulan Yaygın Yükseköğretim Kurumuna bağlanmıştır2.
Yaygın Yükseköğretim Kurumu, (YAYKUR) Lise ve dengi okullardan mezun olarak bir üniversite ya da yüksek okula girmek olanağı
bulamayan öğrencilere, toplumumuzun gereksinim duyduğu alanlarda
eğitim teknolojisinin bütün gereklerini kullanarak, Hükümet Programlarında ve Kalkınma Planlarında yer alan hedefler doğrultusunda öğretim
olanağı hazırlamak amacıyla 26.09.1975 gün ve 01/3475 sayılı Bakanlık
Onayına dayalı olarak kurulmuştur.
YAYKUR’da, Açık Öğretim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak açık öğretim, Örgün Yükseköğretim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak da
örgün öğretim programları uygulanmıştır.
Açıköğretim
programları;
mesleki ve teknik
kurslar, mektupla
öğretim programları, ara insan
gücü yetiştirmeye
yönelik programlar
ve dışarıdan
bitirme programlarından oluşmaktadır.

Açık Öğretim Programları: Bu programlar; mesleki ve teknik
kurslar, mektupla öğretim programları, ara insan gücü yetiştirmeye
yönelik programlar ve dışarıdan bitirme programlarından oluşmaktadır.
Mesleki ve Teknik Kurslar: Bunlar; I., II., III. sınıf yetkili elektrikçilik, besin beslenme, daktilografi, teknik resim, tv onarım ve radyo
onarım kurslarıdır.
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Mektupla Öğretim Programları: Bu programlar mektupla öğretim
merkezinden devralınan Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Ticaret
ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu öğretim programlarıdır3.
Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri Programları dışındaki programlara
kayıtlı öğrenciler, 1975-1976 öğretim yılında ilgili okullara devredilmişlerdir. Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri Programlarının uygulanmasına
da 1978-1979 öğretim yılında son verilmiş ve bu programları tamamlayamayan öğrenciler, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsüne (Gazi Yüksek
Öğretmen Okulu) aktarılmışlardır.
Ara İnsan Gücü Yetiştirmeye Yönelik Programlar: Bunlar, teknik
bilimler, sosyal bilimler ve hayati bilimler bölümü öğretim programlarıdır. Bu programlara ön lisans düzeyinde öğrenim görmek üzere lise ve
dengi okul çıkışlılar 1975-1976 ve 1976-1977 öğretim yıllarında kaydedilmişlerdir. Bu öğrenciler birinci yıl öğrenimlerini uzaktan eğitim sistemiyle sürdürmüşlerdir. Bunlardan birinci sınıf programlarını başaranlar, ikinci yıl öğrenimlerini Örgün Yükseköğretim Dairesi’ne bağlı
meslek yüksek okullarında sürdürmüşlerdir.
Ara insan gücü yetiştirmeye yönelik programların uygulanmasına
1978-1979 öğretim yılında son verilmiş ve bu programları tamamlayamayan öğrenciler de meslek yüksek okullarına aktarılmışlardır.
Dışardan Bitirme Programları: Bunlar, İki Yıllık Eğitim Enstitüleri, Yüksek İslam Enstitüleri, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen
Okulu programlarıdır.
İki Yıllık eğitim Enstitüleri programlarına ilköğretmen okulu çıkışlılar, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu programlarına ticaret
lisesi çıkışlılar, Yüksek İslam Enstitüleri Programlarına ise imam hatip
okulu çıkışlılar öğretmen yetiştirmek amacıyla 1975-1976 öğretim yılında kaydedilmişlerdir. İki Yıllık Eğitim Enstitüleri programlarına
kayıtlı öğrenciler için yaz uygulamaları düzenlenmiş; bu öğrenciler,
daha sonraki öğretim yıllarında Bursa ve Kayseri Eğitim Enstitülerine
devredilmişlerdir. Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Yüksek İslam Enstitüleri programlarına kayıtlı öğrenciler ise 1975-1976
öğretim yılından sonra okullarına devredilmişlerdir. Tüm programlarla
ilgili eğitim öğretim hizmetlerini, 1978 yılına kadar mesleki ve teknik
kurslar ile eğitim enstitüleri programları dışındaki programları 1978
yılında kurulan Açık Yüksek Okul Müdürlüğü yürütmüştür. 22 Kasım
1978 gün ve 56312 sayılı Bakanlık onayı gereğince Öğretmen Okulları
Genel Müdürlüğü organizatörlüğünde YAYKUR, İlköğretim Genel
Müdürlüğü ve Özlük İşleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan
“Orta Öğrenimli İlkokul Öğretmenleri Yüksek Öğrenime Kavuşturma
Projesi” doğrultusunda iki yıllık eğitim enstitüsü tamamlama program-

YAYKUR bünyesinde iki kümede
toplanabilecek
örgün öğretim
programları
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larına kaydedilen yaklaşık 15.000 ilkokul öğretmeni ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini Açık Yüksek Okul Müdürlüğü yüklenmiştir.
Açık Yüksek Okul 29.1.1981 gün ve 209/301 sayılı Bakanlık onayı ile kapatılmış; 24.4.1981 gün ve 1154 sayılı Bakan onayıyla da “Mesleki ve Teknik Mektupla Öğretim Okulu’nun adı Mesleki ve Teknik
Açık Öğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir4.
Örgün Öğretim Programları: YAYKUR bünyesinde iki kümede
toplanabilecek örgün öğretim programları uygulanmıştır. Bunlar, yabancı diller yüksekokulları ve meslek yüksek okulları programlarıdır.
Yabancı Diller Yüksek Okulları Programları: Sanayi ve turizm kesiminde tercüman ve büro elemanı yetiştirmeyi amaçlayan programlardır. Bu programlar 1975-1976 öğretim yılından itibaren İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç dilde uygulamaya konulmuştur.
Meslek Yüksek Okulları Programları: Bunlar; teknik, sosyal ve
hayati bilimler alanlarında ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan programlardır. 1975-1976 ve 1976-1977 öğretim yıllarında bu programlara
öğrenci kaydedilmiştir. 1980-1981 öğretim yılına kadar yeni öğrenci
alımı durdurulmuştur. 1976-1977 ve 1977-1978 öğretim yıllarında ise,
ikinci sınıf programlarına, Açık Yüksek Öğretim birinci sınıf programlarını tamamlayan öğrencilerin kayıtları yapılmıştır. Ayrıca, 1978-1979
öğretim yılında Açık Yükseköğretim Programlarının tüm öğrencileri,
birinci ve ikinci sınıf öğrenimlerini tamamlamak üzere Meslek Yüksekokullarına aktarılmışlardır5. Ancak, çağdaş teknolojinin eğitimde kullanılması girişimleri sürdürülmüştür. l981 yılında ülke çapında okuma
yazma seferberliği başlatılmıştır. Televizyon Okulu programları yayınlanmış, yayınlanan bu programların da, okuma- yazma öğretimine
önemli katkıları olmuştur. Aynı yıl Türkiye’de, uzaktan eğitim bakımından önemli bir gelişme daha olmuştur. Bu yılda, yükseköğretimi
yeniden düzenleyen 2547 sayılı yasa yürürlüğe girmiş, bu yasayla da,
yüksek öğretim basamağında uzaktan eğitim yapma görevi üniversitelere verilmiştir. Bir yıl sonra ise, uzaktan eğitim yapma görevini Anadolu
Üniversitesi üstlenmiştir6.
Türkiye’de uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini açıklayınız.
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
1981 yılında Türk yüksek öğretimi
2547 sayılı kanunla yeniden düzenlenmesiyle birlikte, yüksek öğretim basamağında
uzaktan eğitim yapma görevi üniversitelere
devredilmiştir. Bir yıl sonra da bu görev,
20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarının Teşkilatı
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hakkındaki 41 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle kurulan Anadolu
Üniversitesi’ne verilmiştir.
Uzaktan eğitim, Anadolu Üniversitesi’ne ilk kez 1982 yılında girmiş bir kavram değildir. Bu üniversite, Eskişehir İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi bünyesinde Televizyonla Eğitim Enstitüsü ve İletişim
Bilimleri Fakültesi deneyimleri ve 1970'li yıllara dayanan akademik ve
teknolojik birikimlere sahipti. On yılı aşan bir süre, kitle iletişim araçlarının eğitimde kullanılmasına ilişkin araştırmalar yapılmış, ulusal ve
uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlenmiş, yayımlar yapılmış ve uygulamaya yönelik uzaktan eğitim projeleri hazırlanmıştır.
Ayrıca, dış kaynaklı yardımlarla teknolojik altyapı oluşturularak geliştirilmiş ve bu teknolojiyi işletecek teknik insangücü yetiştirilmiştir7. Bu
birikimiyle Anadolu Üniversitesi, çağdaş bir uzaktan eğitim modelini
1982 yılında Açıköğretim Fakültesiyle uygulamaya koymuştur.
Açıköğretim Fakültesi: Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 19821983 öğretim yılında İş İdaresi ve İktisat, 1989-1990 öğretim yılında
Eğitim Önlisans, Batı Avrupa ve Turizm Eğitim programları başlatılmıştır. Kurulduğu ilk yılda yalnızca İş İdaresi ve İktisat programlarında
eğitim veren Açıköğretim Fakültesi, günümüzde önlisans, lisans tamamlama ve lisans düzeyinde 26 değişik programla eğitim vermektedir.

Önlisans programları; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi,
Büro Yönetimi, Dış Ticaret, Ev İdaresi, Halkla İlişkiler, İş İdaresi,
Mahalli İdareler Yönetimi, Muhasebe, Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
Satış Yönetimi, Sosyal Bilimler, Turizm ve Otelcilik, İlahiyat, Tarım,
Veteriner-Sağlık, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğudur. Dış Ticaret
ile Turizm ve Otelcilik programları Batı Avrupa’da da uygulanmaktadır.
Bu programlardan İş İdaresi, Satış Yönetimi, Tarım, Veteriner-Sağlık,
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programlarına günümüzde
öğrenci alınmamaktadır. Ancak geçmiş yıllarda bu bölümlere kayıt
yaptıran öğrencilerin eğitimleri sürdürülmektedir.
Lisans tamamlama programları ise, İlköğretim Öğretmenliği,
Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarıdır. Bu programlara da
günümüzde öğrenci alınmamakta, ancak geçmiş yıllarda bu bölümlere
kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimleri sürdürülmektedir.
Açıköğretim Fakültesi’nin uyguladığı lisans programı iki tanedir.
Bunlar; İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliğidir.
Açıköğretim Fakültesinin yanısıra Anadolu Üniversitesi bünyesinAçıköğretim
Fakültesinin
yanısıra Anadolu
Üniversitesi
bünyesindeki
İktisat ve İşletme
Fakültelerinde de
uzaktan eğitim
uygulanmaktadır.
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deki İktisat ve İşletme Fakültelerinde de uzaktan eğitim uygulanmaktadır. Bu iki fakültedeki uzaktan eğitim uygulamalarına, 18 Ağustos 1993
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile başlanmıştır.
İktisat Fakültesi: Bu fakülte İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri adlı dört bölümden oluşmaktadır. İktisat Bölümünde öğrenciye kendi çevresinden başlayarak Türkiye’de ve Dünya’da oluşan iktisadi olayları daha iyi kavratmak, değerlendirtmek ve bu olayların neden ve sonuçlarını analiz etmesini sağlayacak bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Maliye Bölümü’nde, genel
ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisinde oluşan mali olaylar, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek bilgiler
verilmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü’nde, kamuda yer alan kuruluşların daha etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlayacak yol ve
yöntemleri göstermek amaçlanmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde ise, çalışma branşını sağlayacak yol ve yöntemler gösterilerek işgören ile işletme arasındaki sorunlara bilimsel
temeller ışığında çözümler üretebilecek öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır8.

İşletme Fakültesi: İşletme Fakültesi, İşletme, MuhasebeFinansman, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon bölümlerinden oluşurken 2000-2001 öğretim yılından itibaren tek bölüm olarak, öğrenciye
günümüz işletmelerinde çağdaş yönetim, organizasyon, üretim, pazarlama, finans ve personel gibi temel konularda sağlıklı kararlar alınmasını sağlayacak kavram, yöntem ve teknikler verilmesini amaçlayan işletme bölümü olarak yeniden düzenlenmiştir9.

Programların Sunumu ve Öğretme-Öğrenme Süreçleri:
Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğretim programlarının
sunumu Anadolu Üniversitesi’nin ilgili bilim dallarında çalışan öğretim
elemanlarının sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzde
programların sunumunda başlıca dört kaynaktan yararlanılmaktadır.
Bunlar; basılı materyaller, televizyon ve radyo programları, akademik
danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile 1994 yılında uygulamaya konulan bilgisayar destekli eğitimdir.
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Basılı materyaller ; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme kaynaklarıdır.
Bu kaynaklar, Anadolu Üniversitesi’nin ilgili bilim alanlarında
çalışan öğretim elemanlarının sorumluluğunda hazırlanmaktadır.
Sorumlu öğretim elemanları her bir programda yer alan derslere
ait basılı materyallerin editörlüğünü de yapmaktadır. İlk yıllarda
başlatılan programlardaki derslere ait basılı materyaller sürekli
olarak geliştirilmektedir.
Radyo ve televizyon programları ; Açıköğretim Fakültesi’nin ilk
yıllarında bazı dersler için hazırlanmış ve haftada iki kez yayınlanmıştır.
Herbiri 20-25 dakikalık olan bu programların büyük bir kısmı geliştirilmiş, günümüzde de her hafta Tv 2 ve Tv 4 televizyon kanallarından
ve Radyo 1 istasyonundan yayınlanmaktadır. İlk yıllarda yalnızca İngilizce dersi için hazırlanmış olan radyo programları, günümüzde Almanca ve Fransızca dersleri için de hazırlanmıştır. Böylece hazırlanan radyo
programı sayısı 150'ye ulaşmıştır. Televizyon programlarının sayısı,
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki öğretim ve ders programlarının sayısının artmasına paralel olarak sürekli artmaktadır.
Akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ; 1983 yılında verilmeye başlanmıştır. İlk yılda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Davranış Bilimlerine Giriş, Genel Muhasebe, Genel Matematik, İktisada Giriş, İş İdaresinin Temel Kavramları ve Temel Hukuk olmak üzere toplam yedi dersten 16 il merkezinde akademik danışmanlık ve uygulama
hizmetleri verilmiştir. Günümüzde ise akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri 17 dersten 55 il merkezinde verilmektedir. Akademik
danışmanlık ve uygulama hizmetleri verilen dersler; Genel Muhasebe,
Genel Matematik, İktisada Giriş, Almanca, Fransızca, İngilizce, Muhasebe Uygulamaları, İstatistik, İktisadi Analiz, Mali Muhasebe, Türk
Vergi Mevzuatı, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, Yatırım ve Proje
Değerlemesi, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz ile Bilgisayar ve
Basic Programlamadır.
Bilgisayar destekli eğitim uygulaması; 1993-1994 öğretim yılında
başlatılmıştır. Günümüzde Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli,
Elazığ, Eskişehir, İçel, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kahramanmaraş, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde bilgisayar destekli eğitim(BDE)
laboratuarı
bulunmaktadır.
BDE
laboratuvarlarında ana bilgisayara bağlı 20 ile 30 arasında
öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır10.
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan BDE Birimi ilk yılda, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yanısıra
İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin birinci ve ikinci
sınıf dersleri için üç adet bilgisayar destekli eğitim programı
hazırlamıştır. İzleyen yıllarda bilgisayar destekli eğitim programlarının
sayısı artırılmıştır11. Günümüzde, İstatistik, Genel Muhasebe, Genel
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Sanal dersler;
örgün derslere
internet desteği
vermek amacıyla
2000-2001 öğretim yılından
itibaren uygulamaya konulmuştur.

Matematik, Yabancı Dil (İngilizce), İktisada Giriş, Maliyet Muhasebesi,
İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim, Finansal Kurumlar, Türkiye
Ekonomisi, Mali Raporlar Analizi, Çalışma Ekonomisi, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Uluslar arası İktisat ile Yatırım ve Proje
Değerlemesi dersleri için bilgisayar destekli eğitim programları hazırlanmış ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. BDE laboratuarlarında
bulunan ders yazılımları, öğrenciler için konuyu tekrar etmekten bıkmayan, yorulmayan, gerektiğinde sesi ile dersi anlatan, uyarı iletileri sayesinde, öğrenci ile birebir eğitim yapan özel bir öğretmen görevi üstlenmektedir. Öğrenciler, mesai saatleri ve sınav tarihlerine yakın dönemlerde Cumartesi ve Pazar günleri de bu merkezlerde ders yazılımlarını
izleyerek çalışma fırsatı bulabilmektedirler12. Öğrenciler; alıştırmalar,
konuların tekrarı, örnek problemler ve deneme testleri olmak üzere
genelde her birinde dört bölüm bulunan bu programlardan 15 il merkezinde bulunan Bilgisayar Destekli Eğitim Lâboratuarlarında yararlanmaktadırlar.
Sanal dersler; örgün derslere internet desteği vermek amacıyla
2000-2001 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
Öğretim elemanları hazırladıkları dersleri BDE Birimi’nin katkılarıyla internet ortamında yayınlamaktadırlar13.
Sanal dersi bulunan bir örgün derse kayıt yaptıran öğrenciler öğretim elemanının verdiği parola yardımıyla derse
internet üzerinden herhangi bir anda giriş yapabilmektedir.
Sanal derslerde örgün ders içeriği, zengin eğitim, iletişim ve
erişim araçlarıyla desteklenmektedir14.
İnternet yoluyla eğitim uygulaması da 2002-2003 öğretim yılında başlatılmıştır. Bu uygulamayla, Açıköğretim
Fakültesi bünyesinde Bilgi Yönetimi Önlisans Programı
sunulmaktadır. İnternet teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı'nda, öğrencilere
uzaktan eğitim yöntemleriyle, bilgiyi düzenleme, bilgiye
erişim ve bilgiyi iletme, kısaca bilgiyi verimli bir araç durumuna getirme becerisi kazandırma amaçlanmaktadır. Bilgi
Yönetimi Önlisans Programı, bilgi işçisi olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta düzeyde işgücü yetiştirmeye
yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne
olursa olsun, günlük etkinliklerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak,
bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır15.
Programdaki mesleki, kuramsal ve uygulamalı dersler internet ortamında işlenmektedir. Her ünitede özgün konu anlatımı bulunmaktadır.
Konu anlatımında öğrenciyi yönlendirecek ve öğrendiklerini pekiştire-
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cek öğelere yer verilmektedir. Uygulamalı derslerde, çalışma biçiminde
verilen canlı anlatımlar öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.
Uygulamalar sanal bir şirket olan Anadolu Yayıncılık A.Ş. üzerinde kurgulanmıştır. Öğrencilere, her ünitede bu şirketin bir çalışanı biçiminde bir rol verilerek, öğrencilerin iş dünyasındaki gerçek sorunların
çözümü konusunda deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.
Ünitelerde öğrencilerin kendilerini değerlendirmeye yönelik ve sınavlara hazırlayıcı testler bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde öğrencilere çeşitli ödevler verilmektedir. Öğrenciler ödevleri teslim tarihine
kadar tamamlayarak e-mektup kanalıyla teslim adresine göndermektedirler.
Akademik danışmanlık hizmeti internet üzerinden iletişim araçları
yardımıyla sağlanmaktadır. Akademik danışmanlık hizmeti, günün
belirli saatlerinde sohbet ortamında, diğer saatlerde ise e-mektup ve
forum ortamında yerine getirilmektedir16.

E-öğrenme çalışmaları da öğrencilerin, internet üzerinden istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlamaktadır. Ücretsiz olarak 7 gün 24 saat yararlanılabilen e- öğrenme etkinliklerinin
kapsamında; e- kitap, e- televizyon, e- alıştırma ve e sınav uygulamaları yer almaktadır.
Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamalarında derslerin sunumu hangi yollarla yapılmaktadır?

Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Teknoloji ve Materyal Kullanımı

Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Fırat Üniversitesinde uzaktan eğitim uygulamasının 1990 yılında
başlatıldığını söyleyebiliriz. 1988 yılında internet bağlantısı olan, Türkiye’deki sekiz üniversiteden biri konumunda olan bu üniversite de ilk
uzaktan eğitim uygulaması elektronik posta yoluyla başlamıştır.
Elekronik posta uygulamasıyla yüksek lisans öğrencilerinin tezleri başarıyla tamamlatılmıştır17. Günümüzde uzaktan eğitim uygulamaları Fırat
Televizyonu ve internet yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Fırat Televizyonuyla Uzaktan Eğitim: 1991 yılında ilk olarak
özel bir televizyon şirketinin yayına başlaması ile birlikte, Fırat Üniversitesi televizyon verici sistemlerini kurmuştur18-19. Üniversite 1991
yılında kurduğu televizyon verici sistemleriyle, televizyondan bilgisayar
kursları düzenleyerek ve isteyenlere kiralık bilgisayar vererek evlerinde
çalışmalarını sağlamıştır. Bilgisayar kurları sonucunda sınavlara katılıp
başarılı olanlara, üniversite tarafından sertifika verilmiştir.
1995 yılı Haziran ayı içerisinde YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel
Eğitim Projesi Kapsamında Üniversitede düzenlenen "Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi” kurslarında gündüz anlatılan dersler videoya çekilmiş ve aynı zamanda yayınlanarak katılımcıların ders konularını
tekrarlamaları ve daha iyi yetişmeleri sağlanmıştır. Bu programa Türkiye'nin değişik üniversitelerine bağlı Meslek Yüksek Okullarından 32
eleman katılmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine 1995
yılı Temmuz-Ağustos aylarında düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına toplam 132 eğitimci katılmış ve aynı yöntemle bu katılımcıların
hem yüz yüze hem de yaygın eğitimden yararlanmaları sağlanmıştır20.
Böylece Fırat Üniversitesi'nde sertifikaya yönelik uzaktan eğitim programları da 1995 yılında başlatılmıştır. Fırat Üniversitesi'nin uzaktan
eğitim uygulamaları, Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim uygulamalarıyla karşılaştırıldığında şu farklılıklar görülür21.
 Yüz yüze eğitim sırasında çekilen videolar üzerinde hiçbir edit
işlemi yapılmayarak ders ortamı olduğu gibi televizyondan yayınlanmıştır.
 Bilgisayar alanında yapılan bu kayıtları izleyerek ve program
sonunda yapılan sınava girerek başarılı olanlara üniversitenin
sertifikası verilmiştir.
 Bazı izleyiciler, çok düşük ücret ile üniversiteden bilgisayar kiralayarak ve televizyon programlarını izleyerek kendilerini bilgisayar alanında geliştirmiştir.
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 Videosu olanlar, üniversiteden kasetleri alarak kendi kendine
bilgisayar çalışmalarını başlatmışlardır.
İnternet Aracılığı ile Uzaktan Eğitim Çalışmaları : Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'na 1995 yılı sonlarında sunulan “Fırat Üniversitesi'nin İnternete Bağlanması ve Üniversitenin Web Sayfasının Oluşturulması” isimli 183 numaralı proje çerçevesinde üniversite bünyesinde
internet çalışmaları başlatılmıştır. Dial-up ve TÜRPAK X25 hattı Üzerinden bağlantı kurabilmek amacıyla proje gereğince ilgili kurumlara
başvuru yapılmış ve ilk aşamada Dial-up bağlantı 1995 Aralık ayında
gerçekleştirilmiştir.
TÜRPAK X25 hattı üzerinden bir laboratuarın internete bağlanma
işlemi, Router denilen cihazın alınma işleminin gerçekleşmemesi yüzünden yapılamamıştır. TÜRPAK X25 hat bağlantısı mevcut olup
Router alımı gerçekleştiği anda, Novell altında çalışan ve 30 bilgisayarın bulunduğu laboratuar devreye alınacaktır22. Bu araştırma projesinin
diğer önemli bir bölümü ise, üniversitenin web sayfasının hazırlanmasıdır. Üniversitenin bünyesinde yer alan tüm birimler bu proje kapsamında Netscape altında çalışacak şekilde Html dili ile programları yazılmıştır. Üniversite ile ilgili bu bilgiler, internet altında kullanıcıların hizmetine sunulacaktır23.
Fırat Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitim için Hedefler: Fırat Üniversitesi, uzaktan eğitim için gerekli olabilecek tüm donanım alt yapısını hazırlamıştır. Elektronik posta, internet, Fırat Televizyonu ile Türkiye'de Anadolu Üniversitesi dışında tek üniversite konumundadır. Anadolu Üniversitesi televizyon yayınlarını TRT ile yapılan protokol çerçevesinde yürütmektedir. Ancak Fırat üniversitesi kendi olanaklarıyla
kurduğu Özel Fırat Tv'ye sahip olup, yayınlarını 1992 yılından beri
kesintisiz sürdüren tek üniversitedir24.
Fırat Televizyonu kurumlaşmak yolunda çok önemli aşamalar
kaydetmiştir. YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel eğitim projesi kapsamında üniversiteye gelen araç-gereçler, yerel düzeyde televizyon
yayınları sürdüren hiçbir şirkette bulunmamaktadır. Üniversite yerleşkesi sınırları içerisinde bir tepe üzerine öğrenciler ile birlikte kule inşaatı
gerçekleştirilmiştir. Yine üniversite bünyesinde yapımı gerçekleştirilen
modern bir stüdyo, 1996 yılı başından beri hizmet vermektedir25.
Günümüzde bilgisayar alanında sertifikaya yönelik televizyon
programlarıyla sürdürülen uzaktan eğitim yayınlarının internet, tele
konferans ve masa üstü video tele konferans sistemi kullanılarak daha
yaygın hale getirilmesi ve vereceği hizmetlerle bilgisel hizmet kazanması hedeflenmektedir. FONAF 183 no’lu proje sayesinde kurulması
gerçekleştirilen internet bağlantısının Elazığ ve bölgesel bazda yaygınlaştırılması durumunda, sertifikaya yönelik uzaktan eğitim programlarında tele konferans sistemi kadar olmazsa da öğrenci-öğretim elemanı
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arasında ilişki kurabilecektir. İnternet adresleri sayesinde öğretim elemanlarına yönlendirilecek sorular, eş zamansız olarak yanıtlandırılabilecektir26.
Fırat Üniversitesinde uzaktan eğitim nasıl uygulanmaktadır?
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Ordadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde
1996 yılı Haziran ayında bilgi teknolojileri alanında
disiplinler arası lisans üstü programlar yürütmek ve
araştırmalar yapmak üzere Enformatik Enstitüsü
kurulmuştur. Bu enstitü 1997 yılı güz döneminde
başlattığı bilgi sistemleri ve bilişsel bilimler yüksek
lisans programlarının yanısıra 1997 yılı Mayıs
ayından bu yana internet ile eğitim konusunda çalışmalarını sürdürmektedir27. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde
(ODTÜ) uzaktan eğitim, internet yoluyla gerçekleştirilmektedir. İnternete Dayalı Asenkron Eğitim (İDE-A) olarak adlandırılan internet yoluyla eğitim uygulamasında
Bilgi Teknolojisi Sertifika Programına (BTSP)
yönelik dersler, Enformatik Online - Yüksek Lisans Programı , Dil Programı ve diğer üniversitelere yönelik dersler verilmektedir.
Bilgi Teknolojisi Sertifika Programı: İDE-A uygulamasının ilkini 4 Mayıs 1998 yılında bilgisayar mühendisliği kısmında başlatmış
olan ODTÜ’de, bu uygulama çerçevesinde BTSP uygulanmaktadır.
İDE-A’da BTSP kapsamındaki dersler dışında, Toplam Kalite Yönetimi, İSO 9000 ışığında Toplam Kalite, ISO 9000 ışığında Hizmette Kalite ve Alışılmamış İmalat Yönetimi kursları bulunmaktadır.

BTSP’nin amacı, bilgi teknolojileri ya da bilgisayar mühendisliği
eğitimi almamakla birlikte, bu konuya ilgi duyan, kendisini bu konuda
geliştirmek, kariyerinde yükselmek ve eleman açığının çok büyük olduğu bilgi teknolojileri alanında çalışmak isteyen kişilerin, bu alanda çalışabilmelerine olanak sağlamak şeklinde özetlenebilir28.
BTSP’ye katılmak isteyenler için konmuş belirli ölçütler vardır.
Öncelikli olarak katılmak isteyen kişilerin okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Çünkü dersleri Türkçe olmasına
karşın, kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilen linkler İngilizcedir. En azından iki yıllık bir yüksek okuldan başarılı bir şekilde me-
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zun olmak ya da üniversite öğrencisi olmak da aranan şartlar arasında
yer almaktadır.
Ayrıca dönem sonlarında haftada bir kez olmak üzere en az 2, en
fazla 4 günlüğüne (Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi) yüz yüze dersler
almak, dönem sonu sınavları ve telafi sınavları için Ankara/ODTÜ’de
olmak ve katılımcıların ödev ve dersler için en az Pentium 120 işlemcili/32 MB RAM/2 MB ekran kartı/multimedya özellikleri olan bir bilgisayar kullanma olanağına sahip olması da zorunludur. Ayrıca, haftada
en az 10 saat internet erişim olanağı gerekmektedir.
BTSP, dört dönemden oluşan ve yaklaşık olarak dokuz ay süren
bir sertifika programıdır. Programda, her dönemde iki ders olmak üzere
toplam sekiz ders verilmektedir. Dersler, Bilgisayar Mühendisliği’nin
temel derslerinden seçilmiş ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
öğretim üyeleri tarafından Türkçe olarak hazırlanmıştır. Programdaki
derslerin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki öğrencilere
verilen derslerden tek farkları Türkçe olmalarıdır. Her yeni dönem programının kurs notları gelişen teknolojiyle uyumlu biçimde geliştirilerek
yenilenmektedir.
Dönem sonunda katılımcılar, yüz yüze dersler ve sınavlar için
ODTÜ’ye davet edilmektedir. Yapılan sınavlar sonucunda, 8 dersten de
başarılı olan katılımcılar, Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak
kazanıyorlar. BTSP, gerek derslerin içeriği, gerekse veriliş biçimi bakımından, akademik yönü oldukça ağır basan bir
program olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle,
uygulanan eğitim eş zamansız da olsa katılımcıların bir çalışma disiplinine sahip olmalarının, haftada en az on saatlik bir çalışmayı göze almalarının gerektiği söylenebilir29.
Enformatik Online - Yüksek Lisans Programı: Internet üzerinden Bilişim Yüksek Lisans Programı (Informatics Online -ION), ODTÜ
Enformatik Enstitüsü tarafından verilen ve Internet üzerinden sürdürülen bir yüksek lisans programıdır. ION programının amacı, hızla gelişen
bir alan olan bilgi teknolojileri ve sistemleri konularında uzmanlaşmayı
sağlamaktır. Program sektörde çalışmakta olanların derslere katılmak
için ODTÜ kampüsüne gelmesine gerek kalmadan, eğitimlerini kendilerine uygun zamanlarda ve mekanlarda sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.ION programı ilk öğrencilerini 2000-2001 yılı bahar döneminde almıştır.
Program temel olarak eşzamansız eğitim yöntemlerini kullanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliği eposta, forum, tartışma listesi gibi eşzamansız eğitim araçları kullanılarak, sağlanmaktadır. Etkileşimli animasyonlar, benzetimler ve alıştırma-

Dil programı;
Türkiye’nin her
yerinden yabancı
dil eğitimi konusunda gelen
talepleri zaman ve
mekan bağımlılığını gidererek
karşılamak amacıyla oluşturulmuştur.
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larla zenginleştirilmiş web tabanlı eğitim materyali temel ders içeriğini
oluşturmaktadır30.
Dil Programı: Bu program, Türkiye’nin her yerinden yabancı dil
eğitimi konusunda gelen talepleri zaman ve mekan bağımlılığını gidererek karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Dil programı, gerek kamu,
gerekse özel sektör çalışanlarının, kendilerini yabancı dil konusunda
geliştirmelerini özendirmek amacıyla uygulanan Kamu Personeli Dil
Sınavı gibi, ulusal ve TOEFL gibi uluslararası sınavlara hazırlık desteği
sağlamak üzere hazırlanmıştır.
ODTÜ / Yabancı Diller Yüksek Okulu / Temel İngilizce Bölümü Teknopark AŞ. ve Gantek Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren Tema
Bilişim Eğitimi AŞ. ortaklığı ile geliştirilen dil programında dersler,
okuma ve çeviri bölümlerindeki kimi açıklamaların dışında İngilizce
olarak tamamen internet üzerinden sanal sınıf ortamında yürütülmektedir. Sanal ortamda, her öğrenci kendi sanal sınıfında, sınıf arkadaşlarıyla
birlikte, sınıf öğretmeni eşliğinde eğitim görebilmekte programa özgü
duyuru tahtası, sohbet odaları ve e - posta gibi sanal araçlarla iletişim
kurabilmektedir31.
Diğer
Üniversitelere
Verilen
Dersler:
ODTÜ’den
"Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yükseköğretim Yönetmeliği” çerçevesinde 2001 yılı bahar döneminde başlamak
üzere diğer üniversitelere web’e dayalı, eş zamansız sunumlu dersler
verilmektedir. Bu dersler, lisans ve lisansüstü düzeyde ve Türkçe ya da
İngilizce olmak üzere iki dilde verilebilmektedir. 2001 Yılı Bahar Döneminde açılan dersler ve bu derslerle ilgili bilgiler ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir.
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ODTÜ’de 2001 Bahar Dönemi Açılan Dersler32
DERS
KODU
ODT_U204

DERS ADI
İşletim
Sistemleri

DİLİ
Türkçe

İSTEMCİ UNİVERSİTE
Kocaeli Üniversitesi
Fak. Bilg. Müh.

Image
Kocaeli Üniversitesi
MET_U903 Processing İngilizce
Fak. Bilg. Müh.
Algorithms

MET_U201

Müh.

Müh.

Selçuk Üniversitesi
Mim. Fak. Bilg. Müh.

Müh.

Artificial
Selçuk Üniversitesi
İngilizce
Mim. Fak. Bilg. Müh.
Intelligence

Müh.

Veri İletişiODT_U206 mi ve Bilgi Türkçe
Ağları

ÖĞRENCİ
SAYISI
25-20

30

30
30

Çanakkale O.M. Üniv Meslek. Yüksek Okulu. Bil. Programcılığı

30

Çanakkale O.M.Eğitim Fak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

28

Çanakkale O.M. Eğitim Fak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (İkinci Öğr.)

30

Kocaeli Üniversitesi
Fak. Bilg. Müh.

Müh.

20-25

ODTÜ’de, üniversitelerin istekleri doğrultusunda Tablo 1’deki
derslerin dışında başka dersler de internet yoluyla verilebilmektedir.
Derslerin verilmesinde ODTÜ Akademik Takvimi temel alınmaktadır. İnternet yoluyla ders alma konusunda ODTÜ ile anlaşan üniversiteler öğrencilerini kendi üniversitelerinin karşı gelen derslerine kaydedebilmektedir. Kesin öğrenci listesi, öğrencilerin e-mail adresleriyle
birlikte, ODTÜ Enformatik Enstitüsü'ne dönemin ilk haftası içinde
gönderilmektedir. Bu işlemin ardından derslerin izlenebilmesi için
ODTÜ, tüm öğrencilere bir kullanıcı adı ve şifresi göndermektedir.
Öğrenciler kullanıcı adıyla ve şifreyle derslerine başlamaktadırlar.
Dönem sonlarında ODTÜ, öğrenciler için öğretim üyesi tarafından
ODTÜ yönetmeliklerinde belirtilen notlandırma sistemine göre takdir
edilen not listesini ilgili üniversiteye göndermektedir. Öğrenciler aldık-
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ları derslerdeki tüm etkinliklere katılmakla yükümlüdürler. Derslerle
ilgili sorunlar öğretim elemanlarına iletilmelidir.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi uzaktan eğitim
uygulamalarının benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.
Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Sakarya Üniversitesi yeni teknolojilerin ışığında eğitimde niteliği
artırma ve daha büyük kitlelere daha hızlı ve nitelikli eğitim vermenin
arayışı içerisindedir. Yıllardır sürdürülen daha nitelikli ve verimli eğitim
verme arayışlarının bir sonucu olarak üniversitede uzaktan eğitim yaklaşımı benimsenmiştir.

Sakarya Üniversitesi uzaktan eğitim çalışmalarını internet yoluyla
eş zamansız olarak sürdürmektedir. İnternet yoluyla eş zamansız olarak,
üniversitenin kendi öğrencilerine dört ders, sunucu üniversite konumuyla ile iki ders, uzaktan eğitim önlisans programları için 13 ders verilmektedir.
Uzaktan Eğitim İle İlgili Başlıca Çalışmalar: Üniversitenin tüm
fakültelerinde uzaktan eğitimin nasıl daha etkin kullanabileceğine ilişkin gerekli çalışma ve araştırmalar sürdürülmektedir. Üniversite EÜniversite organizasyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir33.
Uzaktan eğitimde başarının temelinde seçilen uzaktan öğretim
platformu, iyi bir organizasyon, güçlü bir kadro ve eğitimsel yeterliliğe
sahip ders içeriklerinin hazırlanması yatmaktadır. İnternet yoluyla uzaktan eğitim uygulamalarında gelişmelere açık ve yeterince esnek bir
program kullanılmaktadır. Programın en önemli özellikleri öğrenciöğrenci arasında öğrenci-öğretmen arasında iyi bir etkileşim sağlaması,
web tabanlı olması ve öğrencilerin gelişmesini izlemek amaçlı 17 farklı
rapor alınabilmesidir.
Üniversite internet yoluyla eğitimde, hem öğrenci sayısı hem de
ders içerikleri konusunda büyük ilerlemeler kaydetmektedir. 2000-2001
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1200 lisans öğrencisine internet
yoluyla eğitim vermiştir. Bu dönemde üç farklı ders üniversitenin 10
değişik bölümündeki öğrenciler tarafından alınmıştır. Öğrenciler tarafından alınan bu dersler; 1-Mühendislik Bölümleri için Temel Bilgisayar Bilimleri 2-İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri için Temel
Bilgisayar Bilimleri ve 3- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü için
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Enstrümantal Analiz dersleridir34. Aynı öğretim yılının güz döneminde
üç dersin pilot uygulamasını gerçekleştirmiştir. Bu dersler Temel Bilgi
Teknolojisi Kullanımı, Bilgisayar Destekli Teknik Resim ve Dijital
Elemanlardır35.
2001-2002 öğretim yılı güz dönemine kendi öğrencilerinden1960
öğrenciye uzaktan eğitim vererek, 2 Sunucu üniversite dersine sahip
olarak ve Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı Önlisans programlarını açarak girmiştir36.
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı: Sakarya Üniversitesi Sakarya
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Bilgi Yönetimi Önlisans
Programı bilişim sektöründe ara eleman eksiğini kapatmak ve İnternet'ten öğretimi yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Buradan mezun
olacaklar Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı unvanını alacaklardır37.
Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı: Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programından mezun olanlar ise bilgisayar teknikeri
unvanı alacaklardır. Mezun olan bu öğrencilerin bilişim sektöründe
hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarında ara eleman olarak
çalışabilecekleri öngörülmektedir. Mezun olacak her öğrenci, dört dönemde toplam 21 dersi ve 20'şer günlük iki stajı bitirmek zorundadır38.
Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Öğretme- Öğrenme Süreçleri: Öğrenciler derslerini platform üzerinden, web ortamında işlemektedir. Uzaktan eğitimdeki öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşim sorunu, forum sayfası ve beyaz tahta uygulaması ile giderilmektedir. Beyaz tahta uygulamasında canlı ders işleme, sohbet ve
beyaz tahta uygulamaları yer almaktadır. Internet bant genişliği izin
verdiği ölçüde görüntülü ders işlenebilmektedir. Sınav modülü ile öğrenciler sınavlarını web ortamında platform üzerinden yapabilmektedir.
Platform bilinen tüm sınav çeşitlerini yapabilmekte ve değerlendirebilmektedir. Öğrencilerin ve sınıfın gelişimini izleme amaçlı 17 farklı
rapor alınabilmekte ve bunlarda özelleştirmeye gidilebilmektedir39.
Sakarya Üniversitesi’nin uzaktan eğitim uygulamalarında öğrenciler teknolojik olanaklar kullanılarak yetiştirilmektedir. Üniversitenin
uzaktan eğitim uygulamalarıyla ilgili öğretme-öğrenme süreçlerinde
başlıca şu işlemler yapılmaktadır.
 35'şer kişilik sanal sınıflar vardır. Her sınıftaki bir derste profesör, doçent ya da yardımcı doçent olmak üzere bir öğretim
üyesi ile öğretim görevlisi ya daaraştırma görevlisi olmak üzere iki öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim üyesi ve
öğretim elemanları aynı zamanda sınıflarındaki öğrencilerinin
derse devam durumları, derslerle ilgili sorunları gibi konularda
danışmanlık da yapmaktadırlar.
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 Öğrenciler dersleri izlerken daha fazla bilgi edinmek ve diğer
soruları için, öğretim üyelerine forum aracılığı ile sorular sorup
yanıt alabilmektedirler.
 Öğrenciler sanal toplantı odalarında gerek sınıf arkadaşları gerekse öğretim üyesi ve yardımcılarıyla tartışmalar yapabilmektedirler.
 Öğrenciler psikolojik ya da akademik sorunlarını danışmanlarıyla tartışabilmektedirler.
 Öğrencilerin sınavları ve çalışmaları internet ortamında yapılmaktadır.
 Dönem sonu sınavları öğretim elemanı gözetiminde yapılmaktadır. Sınav için üniversite yerleşkesine gelen öğrencilerin konaklama, yemek gibi gereksinimleri için üniversitede tüm hazırlıklar planlanmaktadır.
 Sınavlarda başarılı olamayanlar için üniversite yerleşkesinde
yaz okulunda dersler açılmaktadır. Öğrenciler yerleşkedeki
klasik sınıflarda başarısız oldukları dersleri isterlerse yeniden
alabilmektedirler.
 Öğrenciler birinci sınıfın ikinci döneminin sonunda Sakarya
Üniversitesi yerleşkesinde ilgili öğretim elemanları gözetiminde 20 işgünü staj yapmaktadırlar.
 İkinci sınıfın ikinci döneminin sonundaki 20 işgünlük staj öğrencinin seçeceği bir üniversitede ya da uygun görülen bir işletmede yapılmaktadır40.
Sakarya Üniversitesinde uzaktan eğitimin gelişim sürecini açıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak Açıköğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu
ile Mesleki veTeknik Açıköğretim Okulu’nda uzaktan eğitim uygulanmaktadır.
Açıköğretim Lisesi : Ortaöğretim basamağı toplumumuzun gereksinimi olan olgun ve yetenekli insanları yetiştirmede son derece
önemli bir role sahiptir. Bu basamakta; bürokrasinin, sanayi kuruluşlarının, hizmet ve tarım sektörünün gereksinimi olan orta düzeyde memur,
sekreter, usta nitelikli işçi, teknisyen, sağlık memuru, hemşire, din adamı vb. gibi ara insangücü ile yükseköğretim basamağına öğrenci yetişti-
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rilmektedir. Cumhuriyet döneminde bu basamaktaki okullaşma oranları
sürekli yükselmiştir. 1991-1992 öğretim basamağında okullaşma oranı
37.7 olmuştur. Diğer bir deyişle bu öğretim yılında ortaöğretim çağ
nüfusunun yaklaşık üçte ikisi ortaöğretim basamağındaki okullara devam edememiştir. Ortaöğretim çağ nüfusunun büyük bir bölümünün
ortaöğretim basamağındaki okullara devam edememe nedenleri; bir işte
çalışmak, engellilik, yaşanan yerde ortaöğretim kurumunun bulunmaması, anne-babaların ortaöğretimin önemini bilmemesi, anne-babaların
kızları okula göndermemesi, maddi olanaklardan yoksunluk vb. olmak
üzere çeşitlidir. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaöğretim kurumlarına
zamanında devam edemeyenler, kendilerine ders araç-gereci ve öğretmen gibi, hiçbir öğretim desteği verilmediği halde ortaöğretim kurumlarını dışarıdan bitirmek istemişlerdir. Bu kurumları dışarıdan bitirmek
isteyenlerin sayısı sürekli artmış ve yalnızca 1991 yılında il merkezlerindeki kurumlara yaklaşık 100.000 kişi başvurmuştur41. Ortaöğretim
kurumlarını dışarıdan bitirmek isteyenlerin sayısının sürekli artması,
eğitim ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeler, insanların yeni eğitim olanaklarından yararlanma arzuları Açıköğretim Lisesi’nin kurulmasını sağlamıştır.
Açıköğretim Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran 1992 tarih ve 12633 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Açıköğretim Lisesi kurulmadan önce, kurumsal yapısının nasıl olması gerektiği ve eğitim sistemiyle ilgisinin nasıl olacağı uzun süre tartışılmıştır.
Bu tartışmalar sonucunda, böyle bir uzaktan eğitim kurumunun eğitim medyasından bağımsız olamayacağı kararına
varılmıştır. Böylece Açıköğretim Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim medyası ile ilgili tasarım ve üretim görevini yürüten Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi
(FRTEM) ile ilişkilendirilmiştir42. 5 Ekim 1992 tarihinde
ders geçme ve kredi sistemiyle öğretime başlayan
Açıköğretim Lisesi’ne aynı yıl 44.000'den fazla öğrenci kayıt yaptırmıştır. Açıköğretim Lisesi’nin öğrenci sayısının beklenenden fazla
olması ve iş yükünün artmış olması, FRTEM'in Açıköğretim Lisesiyle
ilgili görevleri de üstlenecek biçimde yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Böylece, FRTEM, Milli Eğitim Bakanı’nın 24.2.1993 tarih ve
93/461/321 sayılı onayı ile Açıköğretim Lisesi’nin görevlerini de yürütecek biçimde, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı (FRTEB)
olarak yapılandırılmıştır. FRTEB, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile
Dünya Bankası arasında yürütülen Milli Eğitimi Geliştirme Projesi,
diğer yandan da FRTEM'in varolan teknik altyapısıyla desteklenmiştir.
Böylece, yürütülen Açıköğretim Lisesi hizmetlerinde ve Açıköğretim
Lisesi Programı’nın öğrencilere sunmada yararlanılan materyallerin
üretiminde nicelik ve nitelik yönünden belirgin gelişmeler sağlanmıştır.
İlk öğretim yılında (1992-1993 öğretim yılı) Ders Geçme ve Kredi
Sistemine göre Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe, Matematik,
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Yabancı Dil ve Genel Kültür alanlarında genel lise programı uygulayan
Açıköğretim Lisesi, 1995-1996 öğretim yılında mesleki eğitiminde
uygulandığı çok amaçlı liseye dönüşmüştür.
Açıköğretim Lisesi’nin dersleri öğrencilere, basılı materyaller ile
radyo ve televizyon programlarıyla sunulmaktadır. Bunların yanısıra
öğrencilere, bazı illerde İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkez Müdürlükleri aracılığıyla, bazı dersler için akademik danışma ve uygulama
hizmetleri de verilmektedir.
Basılı Materyaller; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat
ve İşletme Fakültelerinde olduğu gibi, Açıköğretim Lisesi’nde de
temel öğrenme kaynağı olarak kullanılmaktadır. Açıköğretim Lisesi’nde temel öğrenme kaynağı olarak kullanılan basılı materyaller
ders kitapları ve ders notlarından oluşmaktadır.
Açıköğretim Lisesi’nin ders kitapları hazırlanmadan önce, ders
kitabı yazımında görevlendirilen öğretmenlere, ders kitaplarının nasıl
yazılacağına ilişkin kısa süreli seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerin yanısıra, ders kitabı yazımında görevli öğretmenlerin yararlanması için, ders kitaplarının nasıl yazılacağı konusunda, çoğaltma şeklinde kılavuzlar hazırlanmıştır. Ayrıca, ders kitaplarının yazımında görevli
öğretmenlere, gereksinim duydukları zaman rehberlik
edecek uzmanlarda ders kitabının yazım sürecinde görev
almışlardır. Ancak, hazırlanan ders kitapları, zaman
sınırlılığı ve geliştirme ölçütlerinin yeterince bilinemeyişi gibi nedenlerden dolayı nitelik bakımından sınırlı
kalmıştır. Açıköğretim Lisesinin öğretime başlayışından
bir yıl sonra, ders kitaplarının hazırlanmasında ortaya çıkan güçlüklerin aşılması yönünde arayışlar başlamıştır. Sonuçta, hem ders kitaplarının niteliğini yükseltmek, hem de uzaktan eğitim uygulamalarıyla
ilgili karşılaşılan sorunları en aza indirebilmek amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında Ağustos 1993'de bir protokol yapılmıştır. Söz konusu protokol ile ders kitaplarının yazım ve üretim süreçleri ile ilgili işlemler Anadolu Üniversitesi’ne verilmiştir. Ne
var ki, 1993-1994 öğretim yılında öğrencilerin kullanımına sunulmak
üzere Anadolu Üniversitesi’nce hazırlanması gereken bazı ders kitapları, zamanında yazılıp Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçirilememiş ya da inceleme sonucunda basıma hazır hale getirilememiştir. Daha sonra bu üniversite tarafından kitap üretimi
gerçekleştirilmiş ve ancak 1993-1994 öğretim yılının ikinci yarısından
başlayarak aşamalı bir biçimde öğretimde kullanılmıştır43-44. Bu kitaplar
günümüzde de kullanılmaktadır. Açıköğretim Lisesi’nde yüz yüze
eğitim uygulayan lise ve dengi okullardaki öğrencilerin yararlandığı
bazı ders kitapları günümüzde de kullanılmaktadır. Uzaktan eğitime
uygun olmayan bu kitapların bilgiyi sunuştan kağıt kalitesine değin
herbir ayrıntısının yüz yüze eğitim uygulayan
okulların ders
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yüz yüze eğitim uygulayan okulların ders kitaplarından, daha ayrı biçimde tasarlanmış ve üretilmiş olması gerekir. Çünkü, uzaktan eğitimde
kullanılacak ders kitaplarına, hem iyi olarak nitelendirilen ders kitaplarının işlevleri, hem de sınıftaki öğretmenin işlevlerini yerine getirme
sorumluluğu yüklenmektedir45-46.
Açıköğretim Lisesi’nde temel bilgi kaynağı olarak kullanılan diğer
bir basılı materyal de ders notlarıdır. Temel işlevi, sunulan uzaktan
eğitim derslerinin daha iyi ve daha kolay öğrenilmesini sağlamak olan
ders notları, öğrencilere uzaktan eğitime uygun olmayan ders kitaplarının yanında verilebildiği gibi, ders kitabı olmayan dersler için de, ders
kitabı olarak kullanılmak üzere verilebilmektedir47. Ders notları, derslerin daha iyi ve daha kolay öğrenilmesi görevini tam olarak yerine getirememektedir. Bunda; içeriğin işlenişi, dil özellikleri, görsel düzen ile
hazırlık ve değerlendirme bakımından belli bir kalitenin tutturulamamış
olması, ders notlarının içeriğinin ders kitaplarının özeti şeklinde olması,
öğrencilerin sınavlarda hem ders notlarından, hem de ders kitaplarından
sorumlu tutulması ve daha birçok etmen etkili olmaktadır.
Radyo ve televizyon programlarından, Açıköğretim Lisesi’nde
uzaktan eğitimi destekleyici olarak kullanılmaktadır. Açıköğretim Lisesi’nin kurulduğu yılda radyo programı üretilememiş, yalnızca televizyon
programı üretilmiştir. Bunun nedeni, programların tasarımı ile üretimi
konusunda, yetişmiş insangücünün yeterince bulunmayışıdır. Yetişmiş
insangücünün yeterince olmayışı, hangi derslerin ve konuların radyo ile
televizyondan yayınlanmaya uygun olduğunun yeterince bilinmemesine
neden olmuştur. Ancak, Açıköğretim Lisesi’nin kuruluşunun ikinci
yılında radyo programları hazırlanıp yayınlanabilmiştir. Bu programlar,
radyo programları öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri, haber,
bilgi, duyuru gibi iletişim ve rehberlik amaçlı konuları kapsamaktadır.
İzleyen yıllarda herbiri yaklaşık 15 dakikalık ders programları da hazırlanmıştır. Gerek iletişim ve rehberlik amaçlı gerekse ders programları
günümüzde TRT 1 radyo yayın istasyonundan yayınlanmaktadır.
Açıköğretim Lisesi’nin ilk yılında dersler için televizyon programları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. İlk yıllarda hazırlanan televizyon
programlarına, çok bilgi yığmaya çalışılmıştır. Bunun nedeni ise, uzaktan eğitim uygulamalarının Açıköğretim Lisesi açısından açıklık kazanamamış olmasıdır48. Televizyon programlarının herbir ders için ne
kadar üretilmesi gerektiği konusunda da bir belirsizlik yaşanmıştır.
Hatta bu konuda, çoğu durumlarda eğitimsel olmayan, daha çok da
yönetsel ve teknik nitelikte kararlar alınmıştır49. Buna karşın,
Açıköğretim Lisesi’nin ilk yılında 250'ye yakın iletişim ve rehberlik
amaçlı ve derslere yönelik televizyon programı üretilmiştir. Günümüzde
üretilmiş olan televizyon programı sayısı 1000'e yaklaşmıştır. Gerek
iletişim ve rehberlik amaçlı programlar gerekse derslere yönelik prog-
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ramlar önceki yıllarda olduğu gibi günümüzde de Tv 2 ve Tv 4 kanallarından yayınlanmaktadır.
Akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri daha çok radyo, televizyon, bülten ve İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri bünyesinde yer alan il irtibat büroları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Akademik danışmanlık ve uygulama hizmetlerine yönelik radyo ve televizyon
programları ile bültenlerde; öğrencilerin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sorunların çözümüne yer verilmektedir. 1996 yılı Mayıs ayında
öğrencilere telefonla da yardımcı olunmaya başlanmıştır. Öğrenciler her
gün her saat kendileriyle ilgili genel bilgileri, sınava giriş ve sınav sonuçlarıyla ilgili bilgileri öğrenebilmektedirler. Açıköğretim Lisesi’nin il
irtibat bürolarının çok azında uygulama hizmetleri olarak başta, Fen
Bilimleri ve İngilizce dersleri için yüzyüze eğitim uygulamaları başlatılmıştır. İsteyen herkese yüz yüze eğitim verebilme yönünde çalışmalar
sürdürülmektedir50.
Açıköğretim Lisesi uygulamasının gelişim sürecini açıklayınız.

Açık İlköğretim Okulu: İlköğretim basamağı; bireylerin toplumun eğitim amaçlarına uygun biçimde beden, ruh ve zihinsel bakımlardan gelişmelerine hizmet eden en önemli öğretim dönemi olarak kabul
edilmektedir. Çünkü bu basamakta, çocuğun bağımsız kimlik kazanması
ve sahip olduğu değerleri geliştirmesi temelinde, onu içinde yaşadığı
çevrenin kültürel değerleriyle donatmak, yeteneklerini geliştirmek ve
toplumun mutlu bir üyesi olabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Ülkemizde ilköğretim konusundaki sayısal göstergelere bütün olarak bakıldığında, günümüze kadar geçen sürede ilkokullarda okullaşmanın sağlanabildiği, ortaokulu kapsayan 12-14 yaş grubunda ise yeterince sağlanamadığı görülür. Okur yazar nüfus içinde, ilkokul mezunu
yetişkin kesimin oranının yüzde 57,3'e kadar çıkması51 da bunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Var olan durum ve göstergeler ışığında, ülke
nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan ve ilköğretim çağ nüfusu dışında kalan ilkokul mezunlarına, ders-araç gereci, öğretmen vb. destek
vererek, geleneksel ilköğretim kurumlarıyla sekiz yıllık ilköğretimi
tamamlatmak mümkün olmamıştır denilebilir. Böyle bir sorunun çözümüne uzaktan eğitim yaklaşımıyla ilköğretim uygulamasının katkı getirip getiremeyeceği uzun süre tartışılmıştır. Bu kapsamda, Uluğ ve Kaya52 tarafından hazırlanan bir raporda, uzaktan eğitim yaklaşımının ne
olduğu, ilköğretimin kavramsal çerçevesi, yasal boyutları, milli eğitim
şuralarındaki yeri ve şura kararlarının yansımaları, sayısal göstergeleri,
uzaktan eğitim yaklaşımıyla ilköğretime hangi ilkelere uyularak nasıl
geçilmesi ve böyle bir ilköğretimin nasıl uygulanması gerektiği ortaya
konmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim uygulamalarıyla
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ilgili yöneticileri tarafından incelenmiş olan bu rapor ve zamanında
öğrenim görememiş olan birçok kişinin, kendilerine hiçbir öğretim
desteği verilmediği, başarıları kişisel girişimlerine ve çabalarına, hatta
rastlantılara bırakıldığı halde ilköğretim basamağındaki ortaokulları
dışarıdan bitirmek istemesi, ülkemizde Açık İlköğretim Okulu’nun
kurulmasına katkı getirmiştir.
Açık İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı’nın 15 Eylül 1997 tarih ve 1651 sayılı onayı
ile kurulmuştur. Bu kurum da Açıköğretim Lisesi gibi FRTEB'in bünyesinde yer almıştır. Açık İlköğretim Okulunun kurulmasıyla birlikte 15
yaşından gün alanlardan; ilkokul mezunlarına, orta okulların birinci,
ikinci ya da üçüncü sınıflarından ayrılanlara, ilköğretim okullarının
altıncı, yedinci ya da sekizinci sınıfından ayrılanlara, ortaokulu dışarıdan bitirmek için kayıt yaptırmış olanlara ve yurt dışında öğrenim görüp
de denklik yaptıranlara uzaktan eğitim görme olanağı sağlanmıştır.
Açık İlköğretim Okulu’na 1998-1999 öğretim yılı için öğrenci kayıt işlemleri 15 Nisan 1998 başlatılmıştır. 17 Temmuz 1998 tarihinde
tamamlanan kayıt işlemleri sırasında 70.000 dolayında öğrenci bu kuruma kayıt yaptırmıştır.
İlköğretimin altıncı yedinci ve sekizinci sınıfları için uzaktan eğitim uygulayacak olan Açık İlköğretim Okulunun 14 Eylül 1998 tarihinde öğretime başlaması kararlaştırılmıştır. Ortak ve seçmeli derslerden
oluşan Açık İlköğretim Okulu programının öğrencilere Açıköğretim
Lisesi’nde de olduğu gibi basılı materyallerle, radyo ve televizyon programlarıyla sunulmaktadır.
Basılı materyaller; gerek Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim
uygulayan fakültelerinde gerekse Açıköğretim Lisesi’nde olduğu gibi,
Açık İlköğretim Okulu’nda da temel öğrenme kaynağı olarak yerini
almıştır. Bu materyaller ders kitapları ve ders notlarından oluşmaktadır.
Açık İlköğretim Okulu’nun ilk yılında uzaktan eğitim ilkelerine göre
ders kitabı hazırlanmamış, öğrencilerden yüz yüze eğitim uygulamalarında kullanılan ders kitaplarından yararlanmaları istenmiştir. Ders
notlarının ise hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir.
Radyo ve televizyon programlarından diğer uzaktan eğitim uygulamalarında olduğu gibi Açık İlköğretim Okulu’nda da uzaktan eğitimi
destekleyici olarak yararlanılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Açık
İlköğretim Okulu programında yer alan derslere ve öğrencilere yönelik
danışmanlık hizmetleri, haber, bilgi, duyuru gibi iletişim ve rehberlik
amaçlı konuları kapsayan radyo ve televizyon programları hazırlanmaktadır. Gerek derslere yönelik programların gerekse iletişim ve rehberlik amaçlı programların TRT 1 radyo yayın istasyonundan ve Tv 2
ve Tv 4 televizyon kanallarından yayınlanmaktadır.
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Akademik danışmanlık ve uygulama hizmetlerinin daha çok radyo,
televizyon, bülten ve İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri bünyesinde yer alan il irtibat büroları aracılığıyla gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Akademik danışmanlık ve uygulama hizmetlerine yönelik
radyo ve televizyon programlarıyla, telefonla ve bültenlerle; öğrencilerin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sorunların çözümüne yer verilmektedir.
Açık ilköğretim uygulamasının gelişim sürecini açıklayınız.

Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu: Bu kurum
M01.07.1974 tarih ve 420 / 14053 sayılı Makam Oluru
ile kurulmuştur. Kurumun yönetmeliği, 10.10.1983
Tarih ve 2149 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır. Kurulduğu tarihte Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Meslekî ve
Teknik Açık Öğretim Okulu 04.03.1999 Tarih ve

1040 sayılı Bakan Oluru ile Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu ilköğretim okulu mezunu
ya da daha üst düzey öğrenim görmüş olanlara, uzaktan eğitim ya da
gerektiğinde yüz yüze eğitim programları uygulayarak meslek kazandıran ve bu yolla onları yaşama hazırlayan bir kurumdur.
10.10.1983 tarihine kadar Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu
tarafından verilen eğitim ve sınavlarda başarılı olan 47.950 kişiye ait
Yetki Belgelerini Elektrik Tesisatçıları Hakkındaki Yönetmelik gereği
Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanlığı düzenlemiştir. 10.10.1983 tarihinden bugüne kadar yapılan eğitim ve sınavlarda başarılı olan 20258
kişinin yetki belgesi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.
Bugüne kadar Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu tarafından
yapılan eğitim ve sınavlarda başarılı olan toplam 68.208 kişi Elektrik
Tesisatçılığı Yetki Belgesi almıştır53.
2000-2001 öğretim yılında 1. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki
Belgesi eğitimine 223, 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine 191, 3. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine de
1411 olmak üzere 1825 kursiyer kayıt yaptırmıştır.
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Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu’na kayıt olup, Elektrik
Tesisatçıları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getirenlere,
alanlarında Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi vermektedir. Verilen
yetki belgelerinin denklikleri, “Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve
Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği”ne göre yaptırılarak belge
sahipleri görev yetki ve sorumluluklarını kullanabilmektedir.
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Öğretim Okulu’nda elektrik tesisatçılığı alanında üç ayrı program uygulanmaktadır. Bunlar; 3. sınıf, 2.
sınıf ve 1. sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimi programlarıdır.
Bu okuldan 3. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlara
doğrudan kalfalık belgesi verilmektedir. Kursiyerler isterlerse 2. Sınıf
Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine katılabilmektedirler.
Kursiyerlerden 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlar, bu
belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra bir yıl elektrik tesisatçılığı işlerinde çalıştığını belgelendirmeleri halinde ustalık sınavlarına
girebilmektedirler. Yine isteğe bağlı olarak okulun 1. Sınıf Elektrik
Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine katılabilmektedirler54.
Kursiyerlere eğitim araç gereci olarak, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı tarafından kabul edilmiş programlar doğrultusunda hazırlanmış olan ders notu ve ders kitapları gibi basılı materyaller gönderilerek uzaktan öğretim teknikleri ile yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca
anlaşılmayan konularda telefon ya/ya da mektupla da gerekli rehberlik
hizmetleri verilmekte ve açıklamalarda bulunulmaktadır.
Kursiyerler kayıt oldukları programın derslerinin tamamından sorumlu olup eğitimini almak ve sınavlarından başarılı olmak zorundadır.
Kursiyerler, uzaktan öğretim teknikleri ile yapılan eğitim sonunda
Mayıs ve Eylül dönemlerinde yapılan yazılı sınavlara alınmaktadırlar.
Yapılan yazılı sınavlarda sorumlu oldukları derslerin dördünden de
başarılı olanlardan öğrenim durumuna göre üç ya da beş yıllık çalışma
belgesi istenmektedir.
Çalışma belgeleri kabul edilenler Kasım ayında yapılan sözlü –
uygulamalı sınava alınmaktadırlar.
Sözlü – uygulamalı sınavlarda da başarılı olanlara sınıfında Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmektedir.
Başarılı olamayanların dört kez sözlü – uygulamalı sınava girme
hakkı vardır. Mazeretli olarak giremeyenlere mazeretleri okul müdürlüğü tarafından kabul edilirse iki sınav hakkı daha verilmektedir.
Halkla ilişkiler hizmeti de verilen Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okuluna kayıtlı kursiyerler, her türlü sorunlarını telefon ya da yazışma yoluyla çözüme kavuşturmaktadır. Yüz yüze görüşmek istedikleri
takdirde, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Teknik okullarda-
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ki binasındaki Halkla İlişkiler bürosundaki Meslekî ve Teknik Açık
Öğretim Okulu’nun görevli personeli tarafından gerekli rehberlik yapılmakta ve her türlü sorunları çözüme kavuşmaktadır55.
FONO Açıköğretim Kurumu Uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak özel sektörde de uzaktan
eğitim uygulaması gerçekleştirilmektedir. Özel sektör
tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamaları
içinde uzunca bir geçmişi olan, hatta kuruluşu Türkiye’deki uzaktan eğitimin düşünce olarak tartışıldığı yıllara dayanan kurum Fono Açıköğretim Kurumu’dur.
Bu kurum Milli Eğitim Bakanlığı’nın 420-5-2300 sayılı kararı ile
kurulmuştur. Kurulduğu yıldan beri dil ve meslek kursları düzenlemektedir56.
Dil Öğretimi: Fono dil alanında; İngilizce, İleri İngilizce, Akademik İngilizce, Türkçe, Almanca, İleri Almanca, Fransızca, Arapça ve
Rusça kursları düzenlemektedir57. Fono’nun 1953 yılından bu yana
yabancı dil kurslarında 500.000’den fazla öğrencisi olmuştur. Elazığ
Fırat Üniversitesi’nde yabancı dil derslerinde sekiz yıl boyunca Fono
yabancı dil kursları izlenmiştir. Günümüzde Fono, Kara Kuvvetleri
Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ile yaptığı protokolle, Kara Kuvvetleri
Lisan Okulu işbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline uzaktan
eğitim yaklaşımıyla yabancı dil öğretimi vermektedir58. Emniyet Teşkilatı’nda görevli personelin yabancı dil öğrenmesini, mevcut yabancı dil
bilgisini korumasını ve geliştirmesini isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü, açıköğretim yöntemiyle bu olanağı Türkiye'nin her köşesindeki
personele yaymak kararı almıştır. Bu amaçla açıköğretim konusunda
1953 yılından bu yana büyük bir bilgi ve deney birikimine sahip olan
Fono Açıköğretim Kurumu ile işbirliğine girmiştir. İşbirliğine ilişkin
protokol 01.05.2001 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir59. Bu
işbirliği kapsamında Fono'nun bilgi ve deney birikimi ile Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün hedef ve beklentileri bütünleştirilerek tüm Emniyet
Teşkilatı personelinin yabancı dil öğrenmesi ve yabancı dili olanların
kendilerini geliştirmesi hedeflenmiştir.
Meslek Öğretimi: Fono çok değişik alanlarda uzaktan eğitim yaklaşımıyla kurslar meslek öğretimi de uygulamaktadır. Fono’nun meslek
öğretimine yönelik kursları; bilgisayar, kozmetik, muhasebe, bilgisayarlı muhasebe, üçüncü sınıf elektrikçilik, ikinci sınıf elektrikçilik,
elektronik, dijital elektronik ve televizyon tekniği alanlarındadır60.
Fono Açıköğretim
Kurumu’nun
yabancı dil ve
meslek kursları ile
bu kurslara ilişkin
öğretim araçgereçleri, Talim
Terbiye Kurulu
tarafından onaylanmış resmi izinli
öğretim araç
gereçleridir.

Fono Açıköğretim Kurumu’nun yabancı dil ve meslek kursları ile
bu kurslara ilişkin öğretim araç-gereçleri, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış resmi izinli öğretim araç gereçleridir.
Öğretme-Öğrenme Süreçleri ve Kullanılan Araç-Gereçler:

Fono dil alanında;
İngilizce, İleri
İngilizce, Akademik İngilizce,
Türkçe, Almanca,
İleri Almanca,
Fransızca, Arapça
ve Rusça kursları
düzenlemektedir

Fono çok değişik
alanlarda uzaktan
eğitim yaklaşımıyla kurslar meslek
öğretimi de
uygulamaktadır.
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Fono Açıköğretim Kurumunda her bir kursun süresi, günde bir saatlik
bir çalışma ile bir yılda tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Ancak,
öğrenci günlük çalışma sürelerini daha uzatabiliyorsa ya da daha önceden bir alt yapısı varsa kursu daha kısa sürede tamamlayabilmektedir.
Fono kurslarının öğretim araç-gereçleri, kursa kaydolan öğrenciye
topluca ve bir çalışma kılavuzu ile birlikte verilmektedir. Öğrenci, derslerini çalışma kılavuzunda açıklandığı şekilde ve yine kendisine verilen
çalışma programına uygun olarak çalışabilmektedir.
Kursların temeli yaklaşık bin sayfayı bulan ana ders kitaplarından
oluşmaktadır. Bu kitaplarda öğretim, çok açık ve kendi kendine öğrenme tekniğine uygun olarak yapılmakta, öğrencinin sıkılmadan, takılmadan zevkle öğrenim görmesi sağlanmaktadır.
Ana ders kitapları içinde uygulama başlığı altında sorular verilerek
öğrencinin konuyu pekiştirmesi sağlanmaktadır. Konu sonlarındaki
ödevleri yaparak öğrenci kendini kontrol edebilmekte ve zorlandığı
bölümleri yeniden çalışarak konuları iyice özümseyebilmektedir61.
Her kursta, kursun özelliğine göre birçok yardımcı kitap ve ekler
bulunmaktadır. Bu yardımcı kitap ve ekler, ana ders kitaplarındaki konulara ve edinilen bilgiye paralel olarak kullanılmaktadır. Özellikle dil
kurslarında değişik sözlükler, derecelendirilmiş öykü kitapları, dilbilgisi
kitapları ve uygulamalı konuşma kitapları gibi yardımcı ders araçgereçleri bulunmaktadır.
Yabancı dil kurslarının her birinde, o kurs için özel ve ana ders kitaplarında öğretilen konulara paralel olarak hazırlanmış
kaset takımları vardır62. Telâffuzu iyi yabancı öğretmenler tarafından seslendirilmiş bu kasetlerin en önemli
özelliği, öğrenciye yalnızca okuduklarını dinletmek
değil, alıştırmalar bölümlerinde sorulan sorulara yanıt
verdirmek suretiyle konuşturma yapmasıdır.
Kurs süresince öğrenci anlayamadığı, takıldığı ya
da daha ayrıntılı bilgi istediği konuları postayla, telefonla ya da elektronik posta ile kurum merkezine bildirebilmektedir. Kurs
öğretmeni öğrencinin bu isteğine bekletmeden yanıt verebilmektedir. Bu
çalışma, bir sınırlama olmaksızın kurs süresince devam etmektedir.
Kursa kaydolan öğrencinin kendisine verilmiş olan ara sınavları, o
sınavla ilgili bölümü çalışıp bitirdikten sonra kurum merkezine göndermesi gerekmektedir. Öğrenimin başarısının göstergesi ara sınavların
dikkatle ve düzenli olarak yapılıp kurum merkezine gönderilmesidir.
Kurs öğretmeni sınavı değerlendirerek notunu vermekte ve gerektiğinde
bir uyarı yazısıyla öğrenciye geri vermektedir. İsterse öğrenci ara sınavlarını internet üzerinden yapıp sonuçlarını hemen de alabilmektedir. Ara
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sınavlarını tam olarak yapıp gönderen öğrencilere başka bir sınava girmeden Kurs İzleme Sertifikası verilebilmektedir.
Her kursta diploma sınavı öncesi yoğunlaştırılmış uygulamalı ders
yapılmaktadır. Bu derslerde genel olarak bütün konular kurs öğretmeni
tarafından tekrar edilerek öğrencilerin anlayamadıkları yerleri öğrenmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri ve uygulama yapmaları sağlanmaktadır. Bu kurslara katılmak zorunlu değildir, isteyen öğrenciler katılabilmektedir.
Kurs bitiminde yurtiçinde ve yurtdışında birçok merkezde ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen sınav komisyonu tarafından kurs
bitirme sınavları yapılır. Bu sınavların yer ve tarihleri öğrencilere önceden bir yazı ile duyurulur. Öğrenci kendisi için en uygun olan yerdeki
sınava katılabilir63.
Fono Açık Öğretim Kurumunda uzaktan eğitim nasıl uygulanmaktadır?

Özet
Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme- öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda, eğitim etkinliklerini planlayıcılar ile öğrenciler arası,
iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden bir öğretme yöntemidir.
Uzaktan eğitim uygulamalarının uzunca bir geçmişi vardır. Kavram olarak 1700’lü yıllarda uzaktan eğitimden söz edilse de, Dünyadaki
ilk uygulamanın 1840 yılında, İngiltere’de, Isaac Pitman tarafından
başlatıldığı kabul edilmektedir.Bu uygulamayı 1856 yılında Almanya’daki, 1877 yılında Amerika’daki, 1889 yılında İsveç’teki, 1910 yılında Avustralya’daki, 1922 yılında Yeni Zellanda’daki, 1956 yılında Türkiye’deki 1966 yılnda Polonya’daki ve 1972 yılında İspanya’daki uygulamalar izlemiştir.
Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulaması, 1956 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılmıştır. Bu uygulamada, bankalarda çalışanlar
mektupla öğrenim görmüşlerdir. Bu uygulamadan iki yıl sonra (1958
yılında) Türk Eğitim Sistemi’nde uzaktan eğitim uygulanması yönünde
ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi’nin kurulmasıdır.
Mektupla, Öğretim Merkezi’nin kurulmasını Deneme Yüksek Öğretim
Okulu’nun kurulması, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu’nun kurulması
ve öğretime başlaması izlemiştir.
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1974 yılına ulaşıldığında, Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla
Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür. Mektupla Öğretim Okulu,öğretmen
yetiştirmeye yönelik programlar uygulamıştır. 1974 yılında kurulan
diğer bir uzaktan eğitim kurumu da, Deneme Yüksek Öğretim Okulu’dur. Bu kurumda planlanan çalışmalar gerçekleştirilememiş ve amaca ulaşılamamıştır. Kuruluşundan bir yıl sonra da kapatılmıştır.
1975 yılında, daha önce kurulmuş olan Deneme Yüksek Öğretmen
Okulu kapatılırken, lise ve dengi okul mezunlarına öğrenim olanağı
sağlamak amacıyla Yayın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) kurulmuştur.
l979 yılına gelindiğinde, devam etmekte olan uygulamalara son
verilmiştir. Ancak, çağdaş teknolojinin eğitimde kullanılması girişimleri
sürdürülmüştür. l981 yılında ülke çapında okuma yazma seferberliği
başlatılmıştır. Televizyon Okulu programları yayınlanmış, yayınlanan
bu programların da, okuma- yazma öğretimine önemli katkıları olmuştur. Aynı yıl Türkiye’de, uzaktan eğitim bakımından önemli bir gelişme
daha olmuştur. Bu yılda, yükseköğretimi yeniden düzenleyen 2547
sayılı yasa yürürlüğe girmiş, bu yasayla da yüksek öğretim basamağında uzaktan eğitim yapma görevi üniversitelere verilmiştir. Bir yıl sonra
ise, uzaktan eğitim yapma görevini Anadolu Üniversitesi üstlenmiştir.
Anadolu Üniversitesi, çağdaş bir uzaktan eğitim modelini 1982 yılında Açıköğretim Fakültesiyle uygulamaya koymuştur. Açıköğretim
Fakültesi bünyesinde 1982-1983 öğretim yılında İş İdaresi ve İktisat,
1989-1990 öğretim yılında Eğitim Önlisans, Batı Avrupa ve Turizm
Eğitim programları başlatılmıştır. Kurulduğu ilk yılda yalnızca İş İdaresi ve İktisat programlarında eğitim veren Açıköğretim Fakültesi, günümüzde önlisans, lisans tamamlama ve lisans düzeyinde 26 değişik
programla eğitim vermektedir.
Açıköğretim Fakültesi’nin yanısıra Anadolu Üniversitesi bünyesindeki İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde de uzaktan eğitim uygulanmaktadır. Bu iki fakültedeki uzaktan eğitim uygulamalarına, 18 Ağustos
1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararname ile başlanmıştır. İktisat Fakültesi günümüzde Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye
programlarıyla lisans eğitimi vermektedir. İktisat lisans program,ı Batı
Avrupa’da da uygulanmaktadır. İşletme Fakültesi de, işletme programıyla lisans eğitimi vermektedir. Batı Avrupa’da Yönetim-Organizasyon
lisans programı uygulanmaktadır.
Fırat Üniversitesi’nde uzaktan eğitim uygulamasının 1990 yılında
başlatıldığını söyleyebiliriz. O yıllarda elekronik posta uygulamasıyla
yüksek lisans öğrencilerinin tezleri başarıyla tamamlatılmıştır. Üniversitede uzaktan eğitim uygulamaları Fırat Televizyonu ve internet yoluyla gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bilgisayar alanında sertifikaya
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yönelik televizyon programlarıyla sürdürülen uzaktan eğitim yayınlarının internet, tele konferans ve masa üstü video tele konferans sistemi
kullanılarak daha yaygın hale getirilmesi ve vereceği hizmetlerle bilgisel hizmet kazanması hedeflenmektedir.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde uzaktan eğitim internet yoluyla
gerçekleştirilmektedir. İnternete Dayalı Asenkron Eğitim olarak adlandırılan internet yoluyla eğitim uygulamasında Bilgi Teknolojisi Sertifika Programı’na yönelik dersler ve diğer üniversitelere yönelik dersler
verilmektedir. BTSP, dört dönemden oluşan ve yaklaşık olarak dokuz ay
süren bir sertifika programıdır. Programda, her dönemde iki ders olmak üzere toplam sekiz ders verimektedir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde 2001 yılı bahar döneminde başlamak üzere diğer üniversitelere web’e dayalı, eş zamansız sunumlu dersler verilmektedir. Bu dersler, lisans ve lisansüstü düzeyde olup ve Türkçe ya da İngilizce olmak üzere iki dildedir.
Sakarya Üniversitesi uzaktan eğitim çalışmalarını internet yoluyla
eş zamansız olarak sürdürmektedir. İnternet yoluyla eş zamansız olarak,
üniversitenin kendi öğrencilerine dört ders, sunucu üniversite konumuyla ile iki ders, uzaktan eğitim Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı Önlisans programları için 13 ders verilmektedir.
Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak Açıköğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu
ile Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu’nda da uzaktan eğitim uygulanmaktadır. Açıköğretim Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran
1992 tarih ve 12633 sayılı yazısı ile kurulmuştur. İlk öğretim yılında
(1992-1993 öğretim yılı) Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre Fen
Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik, Yabancı Dil ve Genel
Kültür alanlarında genel lise programı uygulayan Açıköğretim Lisesi,
1995-1996 öğretim yılında mesleki eğitiminde uygulandığı çok amaçlı
liseye dönüşmüştür. Açıköğretim Lisesi’nin dersleri öğrencilere, basılı
materyaller ile radyo ve televizyon programlarıyla sunulmaktadır. Bunların yanısıra öğrencilere, bazı illerde İl Eğitim Araçları ve Donatım
Merkez Müdürlükleri aracılığıyla, bazı dersler için akademik danışma
ve uygulama hizmetleri de verilmektedir.
Açık İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı’nın 15 Eylül 1997 tarih ve 1651 sayılı onayı ile
kurulmuştur. Bu kurum da Açıköğretim Lisesi gibi FRTEB'in bünyesinde yer almıştır. Açık İlköğretim Okulu’nun kurulmasıyla birlikte 15
yaşından gün alanlardan, ilkokul mezunlarına, orta okulların birinci,
ikinci ya da üçüncü sınıflarından ayrılanlara, ilköğretim okullarının
altıncı, yedinci ya da sekizinci sınıfından ayrılanlara, ortaokulu dışarıdan bitirmek için kayıt yaptırmış olanlara ve yurt dışında öğrenim görüp de denklik yaptıranlara uzaktan eğitim görme olanağı sağlanmıştır.
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Açık İlköğretim Okulu’nun dersleri de Açıköğretim Lisesi’nde olduğu
gibi öğrencilere, basılı materyaller ile radyo ve televizyon programlarıyla sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilere, bazı illerde İl Eğitim Araçları
ve Donatım Merkez Müdürlükleri aracılığıyla, bazı dersler için akademik danışma ve uygulama hizmetleri de verilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uzaktan eğitim kurumlarından biri
de Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu’dur. Bu kurum M01.07.1974
tarih ve 420 / 14053 sayılı Makam Oluru ile kurulmuştur. Kurumun
yönetmeliği, 10.10.1983 Tarih ve 2149 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. Kurulduğu tarihte Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu
04.03.1999 Tarih ve 1040 sayılı Bakan Oluru ile Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Meslekî ve Teknik Açık Öğretim
Okulu ilköğretim okulu mezunu ya da daha üst düzeyde öğrenim görmüş
olanlara, uzaktan eğitim ya da gerektiğinde yüz yüze eğitim programları uygulayarak meslek kazandıran ve bu yolla onları yaşama hazırlayan
bir kurumdur. Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Öğretim Okulunda elektrik tesisatçılığı alanında üç ayrı program uygulanmaktadır. Bunlar; 3.
sınıf, 2. sınıf ve 1. sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimi programlarıdır. Kursiyerlere eğitim araç gereci olarak, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş programlar doğrultusunda
hazırlanmış olan ders notu ve ders kitapları gibi basılı materyaller
gönderilerek uzaktan öğretim teknikleri ile yetişmeleri sağlanmaktadır.
Ayrıca anlaşılmayan konularda telefonla ya da mektupla da gerekli
rehberlik hizmetleri verilmekte ve açıklamalarda bulunulmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak özel sektörde de uzaktan
eğitim uygulaması gerçekleştirilmektedir. Özel sektör tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamaları içinde uzunca bir geçmişi
olan, hatta kuruluşu Türkiye’deki uzaktan eğitimin düşünce olarak tartışıldığı yıllara dayanan kurum Fono Açıköğretim Kurumu’dur. Bu kurum Milli Eğitim Bakanlığı’nın 420-5-2300 sayılı kararı ile kurulmuştur. Kurulduğu yıldan beri yabancı dil ve meslek kursları düzenlemektedir. Kursların temeli yaklaşık bin sayfayı bulan ana ders kitaplarından oluşmaktadır. Bu kitaplarda öğretim, çok açık ve kendi kendine
öğrenme tekniğine uygun olarak yapılmakta, öğrencinin sıkılmadan,
takılmadan zevkle öğrenim görmesi sağlanmaktadır. Her kursta, kursun
özelliğine göre birçok yardımcı kitap ve ekler bulunmaktadır. Bu yardımcı kitap ve ekler, ana ders kitaplarındaki konulara ve edinilen bilgiye paralel olarak kullanılmaktadır. Özellikle dil kurslarında değişik
sözlükler, derecelendirilmiş öykü kitapları, dil bilgisi kitapları ve uygulamalı konuşma kitapları gibi yardımcı ders araç-gereçleri bulunmaktadır.
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Değerlendirme Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en yaygın kullanılan öğretim teknolojisi ya da materyalidir?
A) İnternet
B) Ders kitabı
C) Televizyon
D) CD
E) Video

2.

Türkiye’deki ilk uzaktan eğitim uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?
A) 1840
B) 1927
C) 1956
D) 1974
E) 1981

3.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1982 yılında Türk yüksek öğretimi yeni 2547 sayılı yasayla
yeniden düzenlenmiştir.
B) 1982 yılında uzaktan yüksek öğretim yapma görevi Anadolu
Üniversitesi’ne verilmiştir.
C) 1982-1983 Öğretim Yılında Açıköğretim Fakültesi’nde uzaktan eğitim uygulaması başlatılmıştır.
D) 1989-1990 Öğretim Yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde
Eğitim Önlisans ve Batı Avrupa ve Turizm Eğitim Programları
başlatılmıştır.
E) Açıköğretim Fakültesi günümüzde ön lisans, lisans tamamlama
ve lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Açıköğretim Fakültesi öğretmenlik
lisans programlarındandır?
A) Okulöncesi
B) Fen Bilgisi
C) Matematik
D) Sosyal Bilgiler
E) Türkçe

5.

Aşağıdakilerden hangisi, internet yoluyla eğitim uygulayan
üniversitelerden değildir?
A) Anadolu
B) Fırat
C) ODTÜ
D) Sakarya
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E) Yüzüncü Yıl

6.

Aşağıdakilerden hangisi E-Üniversite olmayı hedeflemektedir?
A) Anadolu
B) Fırat
C) ODTÜ
D) Sakarya
E) Yüzüncü Yıl

7.

Açıköğretim Lisesi aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlı
olarak uzaktan eğitim uygulamasını sürdürmektedir?
A) Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi
B) Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı
C) Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Başkanlığı
D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Aşağıdaki uzaktan eğitim uygulamalarının hangisinde temel
eğitim gereci olarak ders kitabı kullanılmamaktadır?
A) Açık İlköğretim Okulu
B) Açıköğretim Lisesi
C) Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu
D) Anadolu Üniversitesi
E) Sakarya Üniversitesi

8.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, ilköğretim okulu ya da daha üst düzey
eğitim görmüş olanlara, uzaktan eğitim ya da gerektiğinde yüz
yüze eğitim programları uygulayarak insanları bir meslek sahibi yapan kurumdur?
A) Açıköğretim Lisesi
B) Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu
C) Anadolu Üniversitesi
D) ODTÜ
E) Sakarya Üniversitesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Fono Açıköğretim Kurumu tarafından
uygulanan uzaktan eğitim kurslarından değildir?
A) Kozmetik
B) Radyo Tekniği
C) Bilgisayarlı Muhasebe
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D) Muhasebe
E) Dijital Elektronik

Yanıtlar
1. A

2. C

3. A

4. A

5. E

6. D

7. D

8. E

9. B

10. B
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ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ VE
MATERYAL KULLANIMININ YASAL
BOYUTLARI
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
☺ Fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal düzenlemeleri sayabilecek,
☺ Uluslar arası sözleşmeler ile Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin ilişkilerini ana hatlarıyla tanıyabilecek,
☺ Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin birbirleriyle ilişkilerini ana hatlarıyla açıklayabilecek
☺ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser sahiplerinin haklarını ve sorumluluklarını kavrayabilecek,
☺ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı davranıldığında yapılacak işlemleri sayabilecek,
☺ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı davranıldığında açılacak davaları ana hatlarıyla tanıyabileceksiniz.
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Giriş
Öğretimde teknoloji ve materyal kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin ayrıntılı olarak incelenmesi bu ünitenin kapsamı dışındadır.
Ancak, öğretimde teknoloji ve materyal kullanımıyla ilgili yasalar
hakkında genel bilgi sunulmakta ve bütün bu yasaların koruduğu hakların adil kullanılıp kullanılmadığı hakkında yararlı olabilecek bilgiler
verilmektedir.
Bu ünitede öncelikle öğretimde teknoloji ve materyal kullanımıyla
ilgili uluslar arası sözleşmeler sayılmakta ve konuyla uzaktan da olsa
bağlantılı yasal düzenlemeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ise konuyla daha yakından ilgili olduğundan
ayrıntılı olarak ele alınmakta ve yabancı uygulama örneklerinden de
yararlanılarak bu yasaya ilişkin yorumlar yapılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemeler
Günümüzde kitaplar, radyo, televizyon ve bilgisayarlar ile aktarılan sistematik olarak tasarlanıp hazırlanan ve sunulan programlar yeni
ve zorlayıcı öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Bu programlar öğretimi
zenginleştirmekte daha bireysel, geçerli, ulaşılır ve ekonomik hale getirmektedir. Öğretim amaçlı yararlanılan gerek kitapların ve kitaplardaki
alıntıların, gerekse radyo, televizyon ve bilgisayarlara yönelik programların ve alıntıların kullanılmasında yasal boyutlar vardır.
Öğretimde teknoloji ve materyal kavramlarının eski olmasına karşın, fikri haklar ve telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin yeni olması, bu düzenlemelerle ilgili hala uygulama örneklerinin çok kısıtlı
olması kanunun irdelenmesini ve örneklerle yorumlanmasını güçleştirmektedir. Ancak, bütün bunların bilincinde olarak yine de fikri haklardan yararlanmayı düzenleyen uluslar arası bazı anlaşma ve sözleşmeler
ile Türkiye’de fikri haklara ve telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin var olduğunu söyleyebiliriz. Uluslar arası bazı anlaşma ve sözleşmeler şunlardır:
1. 20 Mart 1883 tarihli Paris antlaşması
2. 9 Eylül 1886 Bern Sözleşmesi
3. 15 Nisan 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşuna dair anlaşma.

Öğretimde teknoloji ve materyal
kavramlarının eski
olmasına karşın,
fikri haklar ve telif
haklarına ilişkin
yasal düzenlemelerin yeni olması,
bu düzenlemelerle
ilgili hala uygulama örneklerinin
çok kısıtlı olması
kanunun irdelenmesini ve örneklerle yorumlanmasını güçleştirmektedir.
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Türkiye’de fikri haklara ve telif haklarına ilişkin yasal düzenlemeler de şunlardır:
1. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHK).
2. Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
3. Markaların Korunması Hakkında KHK
4. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
5. Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu
6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.
Coğrafi işaret, bir
malın coğrafi
kökenini gösteren
veya kullanılan bir
unsur, madde,
motif, malzeme ya
da usul sebebiyle
bir alana, yöreye
yahut ülkeye
yollamada bulunarak o mala istek
ve güven duyulmasını sağlayan
coğrafi bir ad veya
işarettir.
Sınai: Sanayi ile
ilgili.

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK
Coğrafi işaret, bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan
bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye
yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını
sağlayan coğrafi bir ad veya işarettir. Bir yörenin herhangi bir ürünü,
meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya
bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini vb. bir ürün herhangi bir
nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının
kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün belli bir kaliteye sahip
olduğu şeklinde de algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla
satılan ürünleri, o yörenin adına belli bir güven duyarak aynı nitelikteki
diğer ürünlere tercih edebilirler.
Coğrafi işaretin sınai mülkiyetin diğer türlerinden temel farkı, başvuru sahibine ve kullanıcısına inhisari (tekel) niteliğinde bir hak sağlamasıdır. Ancak, bu coğrafi işaretin sağladığı korumanın zayıf bir koruma olduğu anlamına gelmez. Aksine coğrafi işaretin diğer sınai haklardan belki de bir üstünlüğü tek bir üreticiyi değil, belli şartlar altında
belli bir bölgede üretim yapan kişilerin tümünü birden –kollektif olarakkorumasıdır. Çünkü, coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel
genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir
kişiye ya da bazı kişilere bağlanamaz. Coğrafi işaretler bazı yönlerden
markalara benzerler, ancak ferdileşmemeleri ve korumanın niteliği
dolayısıyla onlardan ayrılırlar1.

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK’nın fikri mülkiyet
haklarıyla ilişkisini açıklayınız.
Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
Patent, buluş
sahibinin buluş
konusu ürünü
belirli bir süre
üretme, kullanma,
satma veya ithal
etme hakkıdır.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme,
kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de
patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde
önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı
olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi
olmayan bir mala ilişkin haktır2.
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Patent Haklarının Korunması Hakkında K.H.K’nın 1.Maddesinde
amaç; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayi ye uygulanması ile teknik ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini
sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumak şeklinde belirtilmiştir.
Yasanın 2. Maddesi; Türkiye de ikametgahı olan sınai veya ticari
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişileri veya Paris anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerin korunmadan faydalanacağını belirtmiş, ayrıca karşılıklık ilkesi uyarınca Türk vatandaşlarına
patent veya yararlı model belgesi koruması tanıyan ülke vatandaşlarına
da korumadan yararlanma hakkı vermiştir.
4. Madde milletlerarası anlaşmalarda bu kanun hükümlerinden daha elverişli hükümler olması halinde 2. Maddede sayılan kişilerin elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
6. Maddenin 1. Fıkrası buluş niteliğinde olmayan çalışmaları saymış ve bunlara münhasıran (koruma) talep edilmesi halinde patent verilmeyeceğini belirtmiştir. Patent verilmeyecek çalışmalar şunlardır:
a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan
yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile
ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi
usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
Aynı maddede aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunmaz denilmektedir.
a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara
dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
7. Madde “Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir” demek suretiyle yeni buluşu tanımlamıştır. Yine aynı maddede
tekniğin bilinen durumunu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten
önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan
bilgilerden oluştuğu şeklinde açıklanmıştır.

Münhasıran:
Yalnız, özellikle.
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72. Madde patent süresinin 20 yıl olduğunu ve incelemesiz patent
süresinin 7 yıl olduğunu belirtir.
136 ila 145. Maddeler patent hakkına tecavüze ilişkin hukuk davalarından söz etmektedir3.
Patent Haklarının Korunması Hakkındaik KHK’nın fikri mülkiyet
haklarıyla ilişkisini açıklayınız.
Markaların Korunması Hakkında KHK
Yasanın 5. Maddesi marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini
bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması
koşulu ile,kişi hakları dahil, özellikle sözcükler, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer
biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilin ve çoğaltılabilen
her türlü işaretleri içerir demek sureti ile markanın içeriğini açıklamıştır.
7. Madde marka olarak tescil edilemeyecek işaretleri saymıştır.
Marka olarak tescil edilemeyecek yazılı işaretler şunlardır:
a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil
edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer,
coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin
yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları
münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir
meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak
içeren markalar,
e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir
teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi
kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek markalar,

Merci: Başvurulacak yer ya da
makam.
Mükerrer: Tekrarlanmış, yenilenmiş.
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h) Paris Sözleşmesi'nin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı
dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil
izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren
markalar,
i) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1’inci
mükerrer 6’ıncı maddesine göre tanınmış markalar,
j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar
veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik
kazanmış ise, (b), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.
9. Madde marka tescilinden doğan hakların kapsamını ve izinsiz
kullanılmasının önlenmesini düzenlemiştir.
10. Madde tescilli bir markanın, tescilli olduğu belirtilmeden bir
sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde jenerik ad izlenimi
verecek şekilde,yayınlanması durumunda marka sahibinin talebi üzerine
yayıncı, yayının sonraki ilk sayında yanlışlığı düzeltir demektedir.
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 61. Maddede sayılmıştır. Bu
fiiller şunlardır:
a) 9 uncu maddenin ihlali,
b) Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit
etmek,
c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak
suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri
satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla
elde bulundurmak,
d) Marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
e) (a) ila (c) bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya
bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun
bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

Müeyyide: yaptırım, yaptırma
gücü.
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f) Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya
ayırt edilmeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
Marka hakkına tecavüz sayılan fiillere uygulanacak müeyyideler
ise 61/A Maddesinde sayılmıştır. Bu müeyyideler şunlardır:
a- Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka koruması olan bir
eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız
olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve
üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına,
b- Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını
bilmesi gerektiği halde, marka korunmasına ilişkin mevzuatın
devir ve intikal, rehin ve haczi ile ilgili maddelerinde yazılı
haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden,
veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya
koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü
veya marka korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya
ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu
kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla
yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı,
işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya
kadar para cezasına,
c- 61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki
yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan
bir milyar liraya kadar para cezasına, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten
men edilmelerine hükmolunur.
Yukarıda yazılı suçlar hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin
çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse
çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür
veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen
yöneten kişi de cezalandırılır. Bu tüzelkişinin işleri yürütülürken bu
maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para
cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında
olayın mahiyetine göre Türk Ceza Kanunu'nun 64, 65, 66 ve 67 nci
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maddeleri hükümleri uygulanır. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı
kovuşturma şikayete bağlıdır.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8
numaralı bendi uygulanmaz. Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 61’inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik
bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından doğan
hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal
ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına , hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu
kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve
görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumlarında 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil
ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması
gerekir.
Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayetler acele işlerden sayılır. Bu
kanun hükümlerine göre marka hakkı başvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren
eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi
vasıtaların zapdedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde Türk
Ceza Kanunu'nun 36. Maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
62. Maddede de marka sahibinin hukuki talepleri belirtilmiştir4.
Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nın fikri mülkiyet haklarıyla
ilişkisini açıklayınız.
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
Kanunun 3.Maddesinde; "Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya
özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak, "Ürün" ise bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel
yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem
veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneler,
birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri,
grafik semboller ve tipografik karakterleri olarak, "Tasarımcı" da, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişi şeklinde tanımlanmıştır.

Halel getirmek:
Zarar vermek.
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Yine aynı Madde Uluslar arası 20 Mart 1883 tarihli Paris Anlaşmasını, 9 Eylül 1886 tarihli Bern Sözleşmesini ve 15 Nisan 1994 tarihli
Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşuna dair anlaşmayı referans göstermiş
ve 4.Maddede de T.C. kanunlarına göre yürürlüğe konulan uluslar arası
anlaşmaların hükümlerinin daha elverişli olması halinde elverişli hükümlerin uygulanmasının talep edileceğini kabul etmiştir.
Ayrıca, 1. Maddenin 3. Fıkrası tasarım olarak sağlanan korumanın
fikir ve sanat eserleri kanununda aranan şartların gerçekleşmesi halinde
öngörülen korumaya halel getirmeyeceğinden söz etmiştir.
48. Madde Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiilleri belirtmiştir. Bu
fiiller şunlardır:
a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya
belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak,
ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak,
b) Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
c) Bu maddenin önceki a ila b bendlerinde yazılı fiillere iştirak
veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve
şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
d) Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,
e) Gasp.
Yine aynı maddede tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi,
tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir denilmektedir. Ayrıca, tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmayacağı ve tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığının kabul edileceği
belirtilmektedir.
49 ila 57. Maddelerde ise tecavüz halinde hukuk davaları ile talep
edilecek hususları belirtmiştir5.
Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu
Kanunun 1. Maddesinde “Eser” film, video, ses taşıyıcıları ve
benzerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fikir ve sanat mah-
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“Yapımcı” eserleri
üreten veya ithal
eden gerçek veya
tüzel kişilerdir.

sulleri, “Film” sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü olarak hazırlanmış, ticarî amaçlı eserlerle, tanıtıcı, öğretici ve teknik mahiyette olan
veya günlük olayları tespit eden her çeşit hareketli sinema eseri ve benzerleri, “Video” üzerindeki elektromanyetik parçalara ses eşliğinde
görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş her çeşit hareketli malzeme,
“Ses taşıyıcısı” üzerine sadece ses kaydedilmiş her türlü plak, ses kaseti
ve benzeri, “Bandrol” ise eserlerin şerit, kaset ve dış ambalajı üzerine
yapıştırılan ve sökülmesi halinde yapıştırıldığı malzemenin özelliğini
kaybettiren ve üzerinde Bakanlık ile işletme belgesine sahip olanın özel
işareti ve seri numarası yer alan etiket, (ses taşıyıcısında Bakanlık bandrolü ile işletme belgesi sahibinin özel işareti kullanılır.) olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede “Yapımcı” eserleri üreten veya ithal eden
gerçek veya tüzelkişiler olarak ifade edilmiştir6.
Bu kanundaki 8. Madde telif hakkıyla ilgilidir. Bu maddede özetle
eserlerin çoğaltma yayma ve gösterim hakkı, eserin işletme belgesi
sahibine ve bu eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumluluğu kayıt ve tescilini yaptırana ait olduğu belirtilmekte ve hak sahibinin izni olmadıkça
eserler üzerinde her türlü tasarruf yasaktır denilmektedir. Yine bu maddede bu Kanunda telif hakları konusu ile ilgili olarak yer alamayan
diğer hususlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun
hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir.
9. Madde idarenin yetkisini kapsamaktadır. Bu kapsamda Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile mülki idare amirleri eserlerin dağıtım ve gösterilmeleri sırasında bunların işletme belgeleri ile bandrollerini ve eser
üzerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı hususunda eseri her
zaman denetleyebilirler ve işletme belgesiz veya bandrolsüz veya üzerinde değişiklik yapılan eserler toplatılarak C. Savcılıklarına suç duyurusu ile birlikte sevk edilir denilmektedir. Bu maddede mülki idare
amirleri bölgenin özellikleri sebebiyle toplumsal bir olaya sebebiyet
vermesi muhtemel eserlerin dağıtım ve gösterimini, gerekçesini de belirtmek suretiyle yetki ve görev sınırları içerisinde yasaklayabilecekleri
de belirtilmektedir.
Aynı maddede Bakanlık veya mülki idare amirlerince yapılacak
her hangi bir denetim sonucunda eserin Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, Cumhuriyet, milli güvenlik,
kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık, örf
ve adetlerimize aykırı bulunması halinde eser yasaklanır ve kanuni
takibat açılır denilmektedir. Ayrıca, mahalli mülki amirliklerin ve belediyelerin bandrol ve işletmeci ruhsatlarını denetleme yetkisine sahip
olduğu da belirtilmektedir7-8.
Fikri mülkiyet haklarını düzenleyen bu yasalara kısaca değindikten
sonra konumuzu daha yakından ilgilendiren Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununu daha geniş bir şekilde ele alabiliriz.
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Sinema, Video ve Mazik Eserleri Kanununun öğretim teknolojileri ile
materyalleri arasındaki ilişkileri açıklayınız.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Fikri haklar ve telif hakları alanında en geniş düzenlemeyi yapan
yasa şimdilik budur. Yasanın 1.Maddesi Eseri; sahibinin hususiyetini
taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel
sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü
olarak tanımlamaktadır910.
2. Maddede ilim ve edebiyat eserleri ile musiki eserlerinin neler
olduğu belirlenmiştir. Bu maddeye göre ilim ve edebiyat eserlerinin
şunlar olduğu belirtilmiştir:
1. Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her
biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki
aşamada program sunucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,
2. Her nevi rakıslar, yazılı kareografi eserleri, pandomimalar ve
buna benzer sözsüz sahne eserleri,
3. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler,
resimler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri,her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri,mimari maketler,endüstri,çevre ve sahne tasarım ve projeleri.
Aynı madde, ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de
içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine
temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar demek suretiyle de
ilim ve edebiyat eseri olmayanları da belirlemiştir.
3. Madde, her nevi sözlü ve sözsüz besteleri musiki eseri olarak
tanımlamıştır.
4. Madde güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;
1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler kazıma, oyma, kazıma
veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle
çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi,
2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
3. Mimarlık eserleri,
4. El işleri ve küçük sanat eserleri,minyatürler ve süsleme sanatı
ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,
5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar,

Rakıs: Dans
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6. Grafik eserler,
7. Karikatür eserleri,
8. Her türlü tiplemelerdir...diyerek saymıştır.
5. Maddede sinema eserleri belirlenmiştir. Bu eserler şunlardır:
1. Sinema filmleri,
2. Öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit
eden filmler,
3. Her nevi ilmi,teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri.
Kanunun 6. Maddesi işleyenin hususiyetini taşıyan işlemeleri de
bu kanuna göre eser saymış ve işlenmeyi diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan fikir ve
sanat mahsulleri olarak tanımlamış ve başlıcalarını saymıştır. Bunlar:
1. Tercümeler,
2. Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu
sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi,
3. Musiki,güzel sanatlar ilim ve edebiyat eserlerin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması,
4. Musiki, aranjman ve tertipleri,
5. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması,
6. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması,
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve
toplama eserler tertibi,
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi,
9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması
10. Bir bilgisayar programının uyarlanması,düzenlenmesi veya
herhangi bir değişim yapılması,
11. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve
materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve veri
tabanları.(Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde
bulunan verilere materyalin korunması için genişletilemez).
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İşliyenin hususiyetini taşıyan işlenmelerin eser sayıldığı da, bu
maddede belirtilmiştir.

Mahfuz: Saklanmış, korunmuş,
korunan, saklı.

8. Madde bir eserin sahibinin, onu meydana getiren olduğu belirtilmiştir. Aynı madde bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları
mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir demek suretiyle eser ve işlenme
sahibini tanımlamıştır.

Bir eserin sahibi
onu meydana
getirendir.

13. Maddede eser sahibinin maddi ve manevi hakları olduğu belirtilmekte, 14 ve 16. Maddelerde manevi hakları 20 ve 25. Maddelerde
mali hakları sayılmaktadır.
27. Maddede koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve
ölümünden itibaren 70 yıl devam edeceği belirtilmiş ve ayrıca çeşitli
durumlara göre belirlenen süreler 27 ila 29. Maddelerde sayılmıştır.
Yasa 31. Maddede mevzuat ve içtihatlardan 32. Maddede nutuklardan çoğaltma yayma veya herhangi bir surette yararlanmanın serbest
olduğunu belirlemiştir.
Buraya kadar Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan genel
olarak eser ve eser sahibi ile ilgili hükümlerinden söz edilmektedir.
Konumuzu yakından ilgilendiren Maddelerine bir göz atacak olursak
bunlar; temsil serbestisini düzenleyen 33. Madde Eğitim ve Öğretim
için seçme ve toplama eserler başlığını taşıyan 34. Madde, iktibas serbestisini düzenleyen 35., 36. ve 37. Maddeler, Şahsan kullanma başlıklı
40. ve 41. Maddedir. Burada Madde metinlerini yazmadan öğretimde
kullanılacak teknoloji ve materyallerin, yukarıda yasanın eser olarak
tanımladıklarından, ne ölçüde ve ne kadar alınmasının, izinsiz gerçekleşebileceği yorumlanabilir.
Yayınlanmış bir eserin umumi mahallerde, yalnızca eğitim ve öğretim amacıyla veya yararlanmak kastı olmaksızın ücretsiz olarak temsili serbesttir. Ancak, eser sahibinin adını zikretmek şarttır.
Meydana getiriliş amacının eğitim ve öğretime yönelik olduğu
açıkça belli olacak şekilde, yayınlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden amacın haklı göstereceği
oranda iktisablar yapılarak seçme ve toplama eserler meydana getirmek
serbesttir. Sahiplerinden izin almak gerekmez. Ancak, bedi vasfı bulunmayan her nevi teknoloji ve ilmi mahiyette fotoğraf, her nevi harita,
plan, proje krokiler, resimler coğrafya ve topoğrafyaya ait maket, her
çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler,
endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri, yağlı ve suluboya tablolar,
her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, ağaç veya diğer
maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi ile
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fotoğrafik eserler ve slaytlar yalnızca toplama eserin içeriğini aydınlatmak üzere iktibas edilebilir.
Özellikle okullara mahsus olarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onanan (Okul-radyo) yayımları içinde aynı kurallar
geçerlidir.
Eser sahibinin izni ile umuma arz edilmiş (alenileşmiş) bir eserin
bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması,
yayınlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden
parçalarının bağımsız bir musiki eserine alınması, alenileşmiş güzel
sanat eserinin ve yayınlanmış diğer eserlerin amacın haklı göstereceği
bir oran dahilinde ve içeriğini aydınlatmak amacıyla bir ilim eserine
konulması, alenileşmiş güzel sanat eserinin ilmi konferans veya derslerde konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla
gösterilmesi için eser sahibinden izin almaya gerek yoktur. Ancak, eser
sahibinin ismi ve iktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir.
Basın kanununun 15. Maddesinde belirtildiği üzere bir gazetenin
özel fedakarlık sonucu elde edip yayınladığı haber, yazı ve resimler
gazete sahibinden izin alınmadıkça yayınlarından 24 saat geçmeden
başkaları tarafından yayınlanamaz. Bunun dışında kalan ve basın veya
radyo tarafından kamuya yayılmış bulunan günlük olaylar ve haberler
serbestçe iktibas edilir. Gazete ve dergi yazıları da açıkça iktibas hakkı
saklı tutulmamışsa alınması ve yayımlanması serbesttir. Yine alındığı
kişi ve yerin, tarihinin belirtilmesi gerekir.
Yasada alenileşmiş ilim ve edebiyat eserlerinden bazı parçaların
röportaj mahiyetinde olmak üzere işaret, ses veya resim nakline yarayan
vasıtalara alınması yayılması, çoğaltılması ve temsil edilmesi serbest
bırakılmıştır. Bunların eğitim ve öğretim amacıyla alınması da serbesttir.

Bütün fikir ve
sanat eserlerinin,
yayımlanma veya
kar amacı güdülmeksizin şahsen
kullanmaya özgü
çoğaltılması
mümkündür.

Bütün fikir ve sanat eserlerinin, yayımlanma veya kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya özgü çoğaltılması mümkündür. Ancak,
bu çoğaltma hak sahibinin meşru çıkarlarına haklı bir sebep olmadan
zarar veremez. Musiki ilim ve edebiyat eserlerinin işlenmesi de böyledir. Sözleşmede aksine belirleyici hükümler yoksa hata düzeltme de
dahil, bilgisayar programlarının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı
için gerekli olduğu durumda, bilgisayar programının onu hukuki yollardan edinen kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir.
Bir Web adresine bağlanmak, o Web sitesinin bir kopyasını çıkarmak ve kullanıcının bilgisayarına aktarmak demektir. Bu işlem Web
sayfasının çoğaltılmasıdır. Buna şifre ile girilmesi veya aidat yatırılması
gibi sınırlama getirilebilir. Bu koşullar kullanıcı tarafından yerine getirilirse izin alınmış sayılır.
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Bir eserin (Kitabın, müzik parçasının ya da resmin) yaratıcı bir çaba sonucu sanal ortama aktarılmak üzere dijital biçime dönüştürülmesi
bir işlenmedir. Bunun için eser sahibinden izin alınmalıdır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir firma, kendisine ait müzik
eserlerinin bir başka firmaya ait Web sitesinde izinsiz yayınlanmasına
karşı dava açmış, yerel mahkeme yayın yasağı koymuştur. Ancak, Yüksek Mahkeme yasağı ertelemiştir. Bu konuda hukuki ihtilaf devam etmektedir.
Fakat fikir ve sanat eserleri kanunu düzenlemesinde bu tür bir eylem “İşleme” sayıldığından izinsiz yapılması hukuka aykırıdır.
Yasaya göre eserin piyasaya çıkarılmasından sonra kopyalar üzerinde yayma hakkının tükendiği belirtilmiştir.
Yayma hakkının tüketilmesi ilkesinin fiziksel olarak dağıtılan eserlere uygulanabileceğini, yoksa İnternet ortamına geçirilen eserler bakımından eser sahibinin yayma hakkının devam ettiği düşünülmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanının vermiş olduğu kararlar da bu yöndedir.
Bilgisayar programının kullanım hakkına sahip kişinin yapmaya
hak kazandığı bilgisayar programının yüklenmesi, görüntülenmesi,
çalıştırılması, iletilmesi veya depolanması fiillerini ifa ettiği sırada,
bilgisayar programının her hangi bir öğesi altında yatan düşünce ilkeleri
belirlemek amacıyla, programın işleyişini gözlemlemesi, tetkik etmesi
ve sınaması serbesttir.
Bağımsız yaratılmış bir bilgisayar programı ile diğer programların
ara işlerliğini gerçekleştirmek üzere gerekli bilgileri elde etmek için,
bilgisayar programının çoğaltılması ve işlenmesi anlamında kod’un
çoğaltılmasının ve kod formunun çevirisinin de zorunlu olduğu durumlarda, bu fiillerin ifası aşağıdaki şartların karşılanması halinde serbesttir:
1. Bu fiillerin, ruhsat sahibi veya bir bilgisayar programının kopyasını kullanma hakkına sahibi diğer bir kişi tarafından veya
onların adına bunu yapmaya yetkili kişi tarafından ifa edilmesi,
2. Ara işlerliği gerçekleştirmek için gerekli bilginin (1) numaralı
bentte belirtilen kişilerin kullanımlarına sunulmaması,
3. Bu fiillerin, ara işlerliği gerçekleştirmek için gereken program
parçaları ile sınırlı olması.
Yukarıdaki fıkra hükümleri, onun uygulanması ile elde edilen bilgilerin;
1. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının ara işlerliğini gerçekleştirmenin dışında diğer amaçlar için kullanılmasına,

Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımın Yasal Boyutları

461

2. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının ara işlerliği için gerekli olduğu durumlar dışında başkalarına verilmesine,
3. İfade ediliş bakımından esastan benzer bir bilgisayar programının geliştirilmesi, üretilmesi veya pazarlanması veya fikri hakları ihlal eden herhangi diğer bir fiil için kullanılmasına izin
vermez.
Bir edebiyat eseri, ancak eser sahibinin yazılı izniyle müzik eserinde kullanılabilir.
Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma,
yayma, umumi mahallerde projeksiyonla yayınlama serbesttir. Bu yetki
mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle özgüdür.
Eser sahibinin izniyle, ses, görüntü veya ses ve görüntü tekrarına
yarayan vasıtalara alınmış ve umumi mahallerde temsil edilmek üzere
özel işaretlenmiş olan musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin umumi mahallerde çalınması veya gösterilmesi suretiyle temsili mümkündür.
Yasanın özel olarak umumi mahallerde temsili ve kullanılmasına
izin verdiği durumlarda bu eserlerin eğitim ve öğretimde de kullanılmasının serbest olması kaçınılmazdır.
Buraya kadar yasa metinlerinden çıkardığımız kuralları; öğretmen
ve ya öğretim özeline indirgeyerek yorumlamak gerekirse, şu ölçütleri
göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.
34. Madde eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler hakkında serbestlik ilkesini düzenlemiş, “Ancak bu serbestlik, hak sahibinin
meşru çıkarlarına haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz” demektedir.
Ayrıca, Anayasamız ve Özel hukuku düzenleyen yasalarımız bir
hakkın kötüye kullanılmasını yasaklamış, hakkın adil kullanımını benimsemiştir.
Amerikan Telif Hakkı Yasasının 107. Bölümü de adil kullanım ilkesini benimsemiş ve bunun ilkelerini;
a) kullanım amacı ve karakteri (Kullanım ticari mi yoksa eğitim
amacını taşıyor),
b) kopyalanan eserin niteliği,
c) kopyalanan eserin bütüne bağlı olarak eserden alının bölümün
miktarı,
d) kopyalanan eserin değeri ya da kullanımının muhtemel satış
üzerindeki etkisi

Bir öğretmen bir
kitaptan bir bölümün, bir dergi
veya bir gazeteden bir makalenin,
kısa bir öykünün,
bir denemenin,
kısa bir şiirin, bir
dergi, gazete veya
kitaptan bir
resmin tek bir
kopyasını çıkara-
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olarak belirlemiştir.
Bunların ışığında, somut olarak söylemek gerekirse, bir öğretmen
bir kitaptan bir bölümün, bir dergi veya bir gazeteden bir makalenin,
kısa bir öykünün, bir denemenin, kısa bir şiirin, bir dergi, gazete veya
kitaptan bir resmin tek bir kopyasını çıkarabilir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda kitap ve dergiden kopyalanacak
miktara ilişkin bir rakam ya da oran yoktur. Ancak, Amerikan telif hakları yasasına dayanılarak çıkarılan tüzükte bir kısım oranlar belirlenmiştir. Bunlar, bir kitap ya da dergiden tek bir resim, bir şiirden 250 sözcük
ve 1000 sözcüğe dek bir metnin %10’udur. Kopya sayısı bir sınıftaki
öğrencilerin sayısını geçemeyeceği gibi, bir ders yılı süresinde tek bir
ders açısından da dokuzdan fazla kopyalama yapılamaz. Aynı yazardan
ikiden fazla alıntı ya da bir tane kısa şiir, makale, öykü ya da deneme
kopya edilemez.
Amerikan Telif Hakları Yasasında bilgisayar programlarına ilişkin
düzenleme ile Fikir ve Sanat eserleri kanunun 38. Maddesinde düzenlenen bilgisayar programına ilişkin düzenlemeler paralellik arz etmektedir.
Buna göre hak sahibinin izni olmadan ;
 kopyalanan bir programın çok sayıda kopyasını yapmak,
 arşivsel ya da destekleyici bir kopya dan ek kopyalar yapmak,
 programı satmak, kiralamak, borç vermek,nakletmek ya da
dağıtmak amacıyla kopyalamak,
 kopyalanan bir programın uyarlamasının çok sayıda kopyasını, okul ya da okul çevresi kullanım amacıyla da olsa yapmak,
 izinsiz bir programın kopyasını Network e taşımak,
yasaya aykırıdır.
Türk yargı sisteminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun uygulanmasına ilişkin çok az örnek karar vardır. Bunlar da konumuzla ilgili
değildir. Bu nedenle kararlardan örnek verilmemiştir.
Ancak, Amerikan Telif Hakları Yasasının uygulanmasına dair
Amerikan Mahkeme kararlarından birkaç örnek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunun uygulanması sırasında yorumlamaya yararlı olur düşüncesiyle
alınmıştır.
Örneğin; eğer okul basın merkezi, sizin öğrencilere önerdiğiniz ve öğrencilerin
bir makaleyi anlamalarına yardımcı olması için bir takım grafik veya
fotoğraflarından yararlandığınız bir gazete veya dergiye aboneyse, şu ölçütlere
uyulması halinde bu adil kullanım olur:
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Çalışmanın niteliği genelde hitap ettiği kitle baskın olarak eğitim camiası
değilse,



Kullanım karakteri kar amacı gütmüyorsa,



Kullanılan miktar küçükse,



Orjinali değiştirmeye yönelik bir niyet yoksa, sadece kopyalanın
sözcüklere bağlı olarak sınıf içinde daha fazla yararlı kılınmak isteniyorsa
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile öğretimde teknoloji ve materyal kullanımı
arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Aykırı Davranıldığında
Açılacak Davalar
Bu davaları iki grupta toplayabiliriz. Bunlar; hukuk ve ceza davalarıdır.
Hukuk Davaları
Bunlar; tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i (kaldırılması) ve tazminat davalarıdır..
Tecavüzün Ref’i Davası: 66. Maddede Manevi ve mali hakları
tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref’i dava edebilir denilmektedir.
Manevi haklara tecavüzün önlenmesi 67. Maddede düzenlenmiştir.
Mali haklara tecavüz de 68. Maddede düzenlenmiştir. Eser, hak
sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer bir biçimde işlenmiş ya da radyo ve
televizyon ile yayınlanmış, temsil edilmişse; izni alınmamış eser sahibi,
rayiç bedel itibarıyla, uğradığı zararın en çok üç katını isteyebilir.
Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmamışsa, eser sahibi; çoğaltılmış kopyaların,
çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği
miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma yoluna giden kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Rayiç: Bir para ya
da biriminin ya da
malın satış ve
sürüm değeri.

Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluşturuyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde

Haiz: Bir şeyi
olan, elinde
bulunduran,
taşıyan.
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bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir. Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri
sürebilir.
Tecavüzün Kaldırılması Davası: Bu dava ile ilgili düzenleme 69.
Maddededir. Bu maddede mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava
edebilir. Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen
hallerde de aynı hüküm caridir denilmektedir.
Aynı maddede 66. Maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri burada da uygulanacağı belirtilmektedir
Tazminat Davası: Madde 70’de manevi hakları haleldar edilen
kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için
dava açabilir denilmektedir. Mahkemenin, bu para yerine veya bunlara
ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebileceği de
belirtilmektedir.
Bu maddede ayrıca, mali hakları haleldar edilen kimsenin, tecavüz
edenin kusuru varsa haksız fiillere dayanan hükümler dairesinde tazminat talep edebileceği de belirtilmektedir.
Ceza Davaları
Ceza davaları kapsamında; suçlar, fail ile kovuşturma ve tekerrür
yer almaktadır.
Suçlar
Suçlar; manevi haklara tecavüz, mali haklara tecavüz ve diğer suçlardan oluşmaktadır.
Manevi Haklara Tecavüz: Bu suçlarlarla ilgili olarak 71. Maddede şunlar yer almaktadır:
71. Maddede bu kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten;
1- Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan,
2- Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan,
3- Başkasının eserini kendi esiri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15. Maddenin 2. Fıkrasına aykırı
hareket eden,

Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımın Yasal Boyutları

4- 32-33-34-35-36-37-38-39 ve 40. Maddelerdeki hallerde kaynak
göstermeyen veya yanlış yahut yetersiz veya aldatıcı kaynak
gösteren,
5- Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren,
kişiler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya 50.000
YTL.’ndan 150.000 YTL.’na kadar ağır para cezasına veya ihlal edilen
hakkın önem ve değeri, zararın ağırlığı ve kastın yoğunluğu dikkate
alınarak her ikisine birden hükmolunur11.”
Mali Haklara Tecavüz: 72. Maddede mali haklara tecavüz suçları
hakkında aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
“Bu Kanuna aykırı olarak kasten;
1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme
hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 10.000 YTL.’ndan
50.000 YTL.’na kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı
dikkate alınarak her ikisine birden,
2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81. maddesinin 7. fıkrasında sayılan yerlerde
satan kişiler hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5.000
YTL.’ndan 50.000 YTL.’na kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,
3. Hak sahibinin izni olmaksızın;
a) Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen,
b) Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,
c) Bir eseri herhangi bir şekilde yayan,
d) Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan
ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu
yapan,
e) Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden,
bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak
üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan
araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,
Kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50.000
YTL.’ndan 150.000 YTL.’na kadar ağır para cezasına veya zararın
ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur12.”
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Diğer Suçlar: 73. Maddede “Bu Kanunun 71, 72, 80 ve 81. maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar hakkında aşağıdaki
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu maddede kasten;
a) bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya
bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde
bulunduran,
b) mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf selahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı
başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan,
c) yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan
kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan,
kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50.000YTL.’ndan
150.000 YTL.’na kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate
alınarak her ikisine birden hükmolunur denilmektedir.
Yine aynı maddede kasten; bu Kanunun hükümlerine uygun olarak
çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fonogramların,
çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses,
hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya
yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 20.000 YTL.’ndan
200.000 YTL.’na kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate
alınarak her ikisine birden, hükmolunacağı belirtilmektedir13.
Fail
Failin kapsamı 74. Maddede verilmiştir. Bu maddede yer alan fail’in kapsamı şöyledir14:
71, 72, 73 ve 80. maddelerde sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından işlenmiş ise, suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi veya müdürü
yahut herhangi bir nam ve sıfatla olsun işletmeyi fiilen idare eden kimse
de fail gibi cezalandırılır. Cezayı mucip fiil işletme sahibi veya müdürü
yahut işletmeyi fiilen idare eden kimse tarafından emredilmiş ise bunlar
fail gibi; temsilci veya müstahdem ise, yardımcı gibi cezalandırılır.
Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bildiği bir eserin umuma
gösterilmesi için karşılıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis eden
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veya böyle bir eserin temsilinde vazife veya rol alan kimse, yardımcı
olarak cezalandırılır.
Bir tüzel kişinin işleri çevrilirken 71, 72, 73 ve 80. Maddelerde sayılan suçlardan biri işlenirse masraf veya para cezasından tüzel kişi
diğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür.
Ceza Kanunu’nun 64, 65, 66 ve 67. Maddelerinin hükümleri mahfuzdur.
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Kovuşturma ve Tekerrür
Kovuşturma ve tekerrürün kapsamı 75. Maddede verilmiştir. 75.
Madde şöyledir15:
“71, 72, 73 ve 80. maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma
şikâyete bağlıdır. Şikâyet üzerine hak sahiplerinin haklarını kanıtlayan
belge ve/veya nüshaları Cumhuriyet Savcılığına sunmaları halinde kamu davası açılır. 6 ay içinde bu belge ve/veya nüshaların sunulmaması
halinde takipsizlik kararı verilir, bu Kanunun 76. madde hükümleri
saklıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 344. maddesinin 1. fıkrasının (8)
numaralı bendi uygulanmaz.”
Hakları tecavüze uğrayan kimseden başka şikâyete selahiyetli
olanlar şunlardır:
1. 71. maddenin 4 numaralı bendinde belirtilen hallerde 35. madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller söz
konusu ise, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıkları,
2. 71. maddenin 4 numaralı bendinde belirtilen hallerde 36. madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller söz
konusu ise, Kültür Bakanlığı ile Basın-Yayın Genel Müdürlüğü
ve Türk Basınını temsil eden kurumlar,
3. 19. maddenin son fıkrası çerçevesinde 14. ve 16. maddelerin 3.
fıkralarında belirtilen hallerde Kültür Bakanlığı,
4. Faaliyet gösterdikleri alanlarda meslek birlikleri.
Eser sahiplerinin, eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahiplerinin veya diğer hak sahiplerinin haklarının ihlali halinde, şikâyete
selahiyeti olanların başvurması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya
sonuçlarının meydana geldiği yerin Cumhuriyet Savcısı, yetkili mahkemeden usulsüz çoğaltılmış nüsha veya yayınlara el konulmasını, bunların imha edilmesini, bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini, satışını ve usulsüz çoğaltımın gerçekleştirildiği yerin kapatılmasını
talep edebilir.
Nüsha ve süreli olmayan yayınların el konulduğu tarihten itibaren
15 gün içerisinde, eser veya hak sahipleri tarafından yetkili mahkemeye
herhangi bir şikâyet veya başvuruda bulunulmaz ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine yetkili mahkeme, davaya esas olacak sayıda nüshanın muhafaza edilerek, diğerlerinin imhasına veya bunların hammadde
olarak yeniden kullanımlarına dair imkânların olması halinde, mevcut
halleriyle veya bir daha kullanılmayacak derecede vasıfları bozulmak
suretiyle, hammadde olarak satışına karar verir. Belirtilen süre içinde

Selahiyetli: Yetkili
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eser veya hak sahipleri tarafından bir şikâyet veya başvuru yapılması
halinde bu Kanunun 68. maddesi hükümleri uygulanır. El konulan nüsha ve süreli olmayan yayınların imhasına, bunların hammadde olarak
yeniden kullanımlarına ve hammadde olarak satışına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Res’en: kendi
başına, kendiliğinden, bağımsız
olarak, kimseye
bağlı olmaksızın.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı 3 gün
içinde yetkili mahkemeye sunulmak üzere el koyma ve mühürleme
kararını res’en verebilir.
Hak sahipleri, haklarını kanıtlayan belgelerle birlikte, suçun dava
zamanaşımı süresi içinde kalmak koşuluyla tecavüzü ve faili öğrendikleri tarihten itibaren 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabilirler. Bu suç ile ilgili olarak, 3005 Sayılı Meşhud Suçların Muhakeme
Usulü Kanunu’nun 1. maddesinin (A) bendindeki mahal ve 4. maddesindeki yazılı zaman kaydına bakılmaksızın, aynı Kanundaki muhakeme
usulü uygulanır.
Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olan kişi, 2 yıl içinde aynı suçu bir defa daha işler ise
yeni suçtan dolayı verilecek ceza bir kat artırılır.
Tekerrür üzerine verilen hapis cezası ertelenemez ve para cezasına
veya tedbire çevrilemez. Bu Kanunda belirtilen suçlara, unsurlarını
taşıması halinde 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Özet
Öğretim amaçlı yararlanılan gerek kitapların ve kitaplardaki alıntıların, gerekse radyo, televizyon ve bilgisayarlara yönelik programların ve alıntıların kullanılmasında yasal boyutlar vardır.
Fikri haklar ve telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili
uygulama örneklerinin çok kısıtlı olması kanunun irdelenmesini ve
örneklerle yorumlanmasını güçleştirmektedir. Ancak, bütün bunların
bilincinde olarak yine de fikri haklardan yararlanmayı düzenleyen uluslar arası bazı anlaşma ve sözleşmeler ile Türkiye’de fikri haklara ve
telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin var olduğunu söyleyebiliriz.
Uluslar arası bazı anlaşma ve sözleşmeler; 20 Mart 1883 tarihli Paris
anlaşması, 9 Eylül 1886 Bern Sözleşmesi ve 15 Nisan 1994 tarihli
Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşuna dair anlaşmadır.
Türkiye’de fikri haklara ve telif haklarına ilişkin yasal düzenlemeler ise; Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname(KHK), Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, Markaların Korunması Hakkında KHK, Endüstriyel Tasarımların Korun-
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ması Hakkında KHK, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunudur.
Coğrafi işaret, bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan
bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye
yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını
sağlayan coğrafi bir ad veya işarettir. Coğrafi işaretlerin korunması
hakkında düzenlemeler yapılması; 1995 yılında kararlaştırılmıştır. Bu
konudaki kanun hükmündeki kararnamenin adı; Coğrafi İşaretlerin
Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’dir.
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme,
kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de
patent denir. Bu konudaki kanun hükmündeki kararnamenin adı; Patent
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.
“Marka”, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile,kişi hakları dahil, özellikle sözcükler, harfler, sayılar, malların biçimi veya
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade
edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilin ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bu konudaki yasal düzenlemenin adı; Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.
"Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi
insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak, "Ürün" ise bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin
topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen
herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan
parçalar, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneler, birden çok nesnenin
veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve
tipografik karakterleri olarak, "Tasarımcı" da, korumaya konu olan
tasarımı tasarlayan kişidir. Bu konudaki yasal düzenlemenin adı; Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.
“Eser” film, video, ses taşıyıcıları ve benzerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fikir ve sanat mahsulleri, “Film” sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü olarak hazırlanmış, ticarî amaçlı eserlerle,
tanıtıcı, öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit
eden her çeşit hareketli sinema eseri ve benzerleri, “Video” üzerindeki
elektromanyetik parçalara ses eşliğinde görüntü veya sadece görüntü
kaydedilmiş her çeşit hareketli malzeme, “Ses taşıyıcısı” üzerine sadece
ses kaydedilmiş her türlü plak, ses kaseti ve benzeri, “Bandrol” ise
eserlerin şerit, kaset ve dış ambalajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi
halinde yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerinde
Bakanlık ile işletme belgesine sahip olanın özel işareti ve seri numarası
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yer alan etiket, (ses taşıyıcısında Bakanlık bandrolüdür. “Yapımcı” ise
eserleri üreten veya ithal eden gerçek veya tüzelkişiler olarak ifade
edilmiştir. Bu konudaki yasal düzenleme; Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu’dur.
Fikri haklar ve telif hakları alanında en geniş düzenlemeyi yapan
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur. Yasanın 1.Maddesi Eseri; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve
sanat mahsulü olarak tanımlamaktadır.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Aykırı Davranıldığında Açılacak
Davalar iki grupta toplanabilir. Bunlar; hukuk, ceza davalarıdır. Hukuk Davaları; tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i (kaldırılması) ve tazminat davalarıdır. Ceza davaları kapsamında; suçlar, fail ve hükümler yer
almaktadır. Suçlar; manevi haklara tecavüz, mali haklara tecavüz ve
diğer suçlardan oluşmaktadır.

Değerlendirme Soruları

1.

Aşağıdakilerden hangisi daha çok fikri mülkiyet haklarıyla ilgilidir?
A) Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
B) Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
C) Markaların Korunması Hakkında KHK
D) Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
E) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
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2.

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına ne denir?
A) Buluş
B) Mal sahibi
C) Patent
D) Patent hakkı
E) Fikri mülkiyet

3.

Aşağıdakilerden hangisi patent verilecek çalışmalardandır?
A) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
B) Buluşların sanayi ye uygulanması ile teknik ekonomik ve sosyal
ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlayan buluşlar
C) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
D) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile
ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
E) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

4.

İncelemesiz patent süresi kaç yıldır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

5.

Aşağıdakilerin hangisinde “Eserlerin çoğaltma yayma ve gösterim
hakkı, eserin işletme belgesi sahibine ve bu eserlerin çoğaltma
hakkı ve sorumluluğu kayıt ve tescilini yaptırana ait olduğu ve
hak sahibinin izni olmadıkça eserler üzerinde her türlü tasarrufun yasak olduğu” belirtilmektedir?
A) Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu
B) Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
C) Markaların Korunması Hakkında KHK
D) Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
E) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
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6.

Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanununa göre aşağıdakilerden
hangisi bir sinema eseri olarak kabul edilmektedir?
A) Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri
B) Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
C) El işleri ve küçük sanat eserleri,minyatürler ve süsleme sanatı
ürünleri ile tekstil, moda tasarımları
D) Her türlü tiplemeler
E) Karikatür eserleri

7.

Aşağıdakilerin hangisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre
başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının
eseri olarak gösterenlere verilebilecek cezalardandır?
A) Altı aydan dokuz aya kadar hapis
B) Dokuz aydan on iki aya kadar hapis
C) İki yıldan dört yıla kadar hapis
D) 250.000 YTL’den 400.000 YTL’ye kadar para cezası
E) 400.000 YTL’den 500.000 YTL’ye kadar para cezası

8.

Aşağıdakilerin hangisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre
aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişilere verilebilecek cezalardandır?
A) 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 10.000 YTL.’ndan 50.000
YTL.’na kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate
alınarak her ikisine birden
B) Bir ay hapis
C) 100.000 YTL ağır para cezası
D) 1.000.000 YTL ağır para cezası
E) 3 Yıl hapis

9.

Aşağıdakilerin hangisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre
hak sahibinin izni olmadan bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan
kişilere verilebilecek cezalardandır?

A) Altı aydan dokuz aya kadar hapis
B) Dokuz aydan on iki aya kadar hapis
C) İki yıldan dört yıla kadar hapis
D) 250.000 YTL’den 400.000 YTL’ye kadar para cezası
E) 400.000 YTL’den 500.000 YTL’ye kadar para cezası
10. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan telif hakları yasasına dayanılarak çıkarılan tüzüğe aykırıdır?
A) Bir kitap ya da dergiden tek bir resim almak
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B)
C)
D)
E)

Bir şiirden 250 sözcük ve 1000 sözcüğe dek bir metnin %10’unu
almak
Bir sınıftaki öğrencilerin sayısından fazla kopyasını almak
Aynı yazardan ikiden fazla alıntı yapmak.
Aynı yazardan iki tane kısa şiir, makale, öykü ya da deneme kopya etmek.

Yanıtlar
1. E

2. C

3. B

4. D

5. A

6. A

7. C

8. A

9. C

10. E

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
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