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I

ONSOZ
DOnyada hizla geli~en teknolojinin
internet

teknolojisininde

qelistirmektedir.

hrzla

egitimde de kutlarulmast

qelisrnes!

egitimde

kullarulrna

kacrrulmazdrr.
alanlanm

da

Bu sayede egitimin farkll ortamlarda verilmesi olanag1 doqrnustur.

insanlann bilgiye zaman ve mekandan baqrrnsrz ulasrna istegi artrnaktadrr. Bu yonde
verilecek egitimin, ortarrun ve ogrenci-ogretmen
yonelik

calismalann

artrnasr, gelecekte

rollerinin nasil olacaq: gibi sorulara

bu . yonde egitimlerin

verilebilmesi

icin

bnemlidir.
Cahsrna Karma egitim ve e-oqrenme ile egitim gbren universite ogrencilerinin
hesap tablolarma ybnelik goru~lerinin ve basan duzeylerinin belirlenmesi arnacryla
hazrrlanrmstrr.
Arastrrmarun uzaktan egitim yapmak isteyen tom egitmenlere ve uzaktan egitim
almak isteyen tom ogrenci ve bireylere yol gostermesi urnulmaktadrr.
Bes bolumden olusan arasttrrnarun birinci bolurnunde arastrrmarun problem
durumu irdelendikten

sonra amac, onern, varsayrrnlar ve srrurhhklar acrklanrrustrr.

ikinci bolumde, kuramsal temeller ve ilgili arastrrrnalar aciklanrrustrr. Ocuncu bolumde
arastrrmarun

modeli, calrsrna grubu, verilerin toplanrnast ve uygulama,

cozurnu ve yorunlanrnasmda
bolumde

elde edilen

verilerin

kullarulan istatistiksel teknikler yer alrrustrr. Dorduncu

bulgular

acrklanrrustrr.

Bulgulara dayall

olarak

aciklanan

sonuclar ve oneriler ise cahsrnarun besinci bolumunde yer alrmstrr.
Tum universite

hayatrrn boyunca ve bu arastrrmarun qerceklestinlmesinde

degerli oneri ve katkilanyla

her turlu ilgiyi, anlayis: ve bilimsel yardrrm gordugum,

kryrnetli hocam ve tez darusmarurn 009. Dr. Huseyin Uzunboylu'ya tesekkur ederim.
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buqunlere
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Bu arastirma,
ogrencilerinin

karma

hesap

egitim

tablolanna

ve

e-ogrenme

yonelik

ile

egitim

gorO!;,lerinin ve

qoren

basan

unlversite
duzeylerinin

belirlenmesi arnaciyla nazirlanrmstrr.

Arastumada iki gruplu deneysel cahsrna modeli kullarulrrustir. Bir grup ile e-oqrenrne
yonterniyle dersler qerceklestirilirken diger grupla dersler karma egitim yontemiyle
qerceklestirilmistir. Her iki grupta 30'ar ogrenciden olusrnaktadrr. Gerceklestirilen dersler
WordPress ortammda hazirlanan ve cesitli Web araclanyla desteklenen

ortamda

gerc;;ekle!;,tirilmi!;,tir.
Cahsrnada her iki grubada hesap tablolanna yonelik gorO!;,lerini elde edebilmek
icin on-test ve son-test anketi uyqulanrrustrr. Veriler SPSS 16.00 paket proqrarm
kullarularak

aritmetik

ortalama,

standart

sapma

ve t-testi

analizleri

yapilrrustrr.

Anketin kapsam ve goruntu gec;erliligi icin alarunda uzman 10 kisinin qorusler]
almrrustrr. Yaprlan faktor analizi sonucunda olc;egin gec;erli bir yaprya sahip olduqu
belirtenmlstir. Basan duzeylerininin belirlenebilmesi

icin her iki grubada ayni basan

testi uyqulanrrustrr. Basan testi iki sorudan olusrnaktadrr.
Arastrrmarun

sonucunda

karma grubu ogrencileri

hesap tablolanna

yonelik

olumlu gorO!;, bildirmislerdir. Ayni sekilde basan testi sonuclart da e-oqrenrne grubuna
gore daha basanh cikrrustrr. Karma grubu ogrencileri zaman ve mekandan baqrrnsiz
ogrenme
ortarrunda

ortamlan

olusturduqu

bu bilgilerin

ve aynca

pekistlrilmesinin

haftanm
olumlu

yapilan qorusmelerde belirtrnislerdir.

III

belirli saatlerinde

gorO!;, bildirmelerini

yine srruf
saglad1gm1

SUMMARY
TITLE

Author

: Tahir Tavukcu

Quality of Thesis

: Master

Main Art

: Computer Education & Instructional Technology

Advisor

: Assoc.Prof.Dr. Huseyin Uzunboylu

The aim of this study is to determine the achievement level and opinions of
university students' experiencing the blended learning towards counting tables. In
this study, experimental study model was used with 2 groups. While a group
experienced the lessons with e-learning method, the _other group experienced the
lessons withe-learning method. Each group consists of 30 students.
Lessons were experienced in an environment supported by kinds of web tools
and created in Wordpress environment. Pre-test and Post-test were used in both
groups to obtain the students' opinions towards counting tables . The data was
conducted by using SPSS 16.0, and independent sample T-Test was used to
analyze data. 10 expert people's opinions were taken about the scope and display
validity. It was determined that questionnaire had a valid structure based on the
results of factor analysis. Same achievement test was used in both groups to
determine their achievement levels. Achievement test has consisted of 2 questions.
As a result of this research, students in blended group gave positive opinions
towards counting tables. Similarly, test results of students in blended group were
more successful then the results of students in e-learning group. Students in blended
group stated in the interview that creating learning environment regardless of time
and place, and also reinforcement of knowledge in the class at a certain times of the
week made them to have positive feedback.
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BOLUM I

1. GiRi~
Bu bolurnde arastrrrnarun problemi, arnacr, onerni, varsayrrnlart ve
strurltlrklan

belirtilmistir. Aynca

arastrrrna

kapsammda

qecen

bazi

kavramlann tarumlarmayer verilrnistir.

1.2. Problem

Teknolojinin her qecen gun bir adim daha ileriye gitmesi, egitim
teknolojilerininde devamh olarak qelismesini saqlarnaktadrr. Gunurnuzde
bircok egitime yonelik teknoloji ortamlan kullarulmaktadir. Bu ortamlardan
bazilan: Bloglar, Ogrenme yonetirn sistemleri (Learning Manegement
System), Wikiler gibi ortarniardrr. Ogretmen adaylanrun bu teknolojileri
~

egitimlerinden baslayarak kullanmalan gerekmektedir. Bu sebeple calrsrnada
ogretmen adaylannm bu ortamlara yonelik gori.i~lerialmacaktrr.
Tum di.inyada internet altyaprsirun buyuk bir hrzla geli~mesi, web' in
global, dinamik ve etkilesirnli bir bilgi paylasrrn aract haline gelerek internet
uzerinden ses, gori.inti.i ve veri aktanrrurun hizh bir sekilde qelisrnesini
saqlarrustrr. Web, iyi tasarlanrrus kaynaklar tarafmdan desteklenen zengin
ogrenme ortamlanrun olusturulrnasmda yeni bir ogrenim ve ogretim aract
olarak kullarulabilmektedir (Bay ve Tuzun, 2002).
Gecrnis yillarda bilgi kaynag1 olarak sadece ogretmenler gori.ilmekteydi.
Fakat gec;en zaman ve hrzla qelisen teknoloji sayesinde bu gori.i~ degi~ime
ugram1~ ve ogretmenin gorevi; ogrencinin bilgiye ulasim yolunu qostermek ve
bilgilerinin yaprlanrnasma yardrrnci olan bir rehber olarak degi~im gostermi~tir
(Baki ve Bell, 1997).
Gi.ini.imi.izdeegitimde teknoloji kullarurrurunonernli bir yeri olduqu kabul
edilmektedir. Bu nedenle ogretmenlerde olusabilecek teknolojiye bagl1
eksikliklerin giderilebilmesi icin, tum ogretmenlerin teknolojiye yonelik egitim
alrnasi ve hizmet ici egitim kurslanna katrlrnalan gerekmektedir (Akpmar,
2003).

2
Bilisirn teknolojilerinin egitimde kullarulrnasi c;agm bir geregi olrnustur.
Bilisirn teknolojileri icinde i~e internetin konumu diger teknolojilere gore 90k
farkh yerdedir.
Keser (2000), ogretmenin teknoloji ve bilgisayar okuryazan olmasrrun
sart olduqunu

belirtmektedir.

bilgisayar ve teknolojideki

Bu nedenle ogretmenler

derslerini

her yenl ve eski olanaktan

islerken

yararlanmak

icin

kendilerini surekli olarak qelistirmeleri gerekmektedir.
Son

yrllarda,

karsilastrran

geleneksel

ogretim

ile

internet

destekli

cok sayida arastrrma yaprlrrustrr. Bu calismalar,

ogrenmeyi
ogrencilerin

web yoluyla en az geleneksel srruflarda olduqu kadar hatta bazi durumlarda
geleneksel

siruflara gore daha fazla ogrenebildiklerini

(Hall, 1999).

Ancak karma egitimle e-ogrenmeyi

ortaya koymustur

karsilastrran

pek fazla

insanlar kendi istedikleri zamanda

ve yerde,

cahsrnaya rastlanmarrustrr.
GOnOmOz kosullannda
kendi

kisisel

yetenek

ve

becerilerine

gore

istedikleri

surede

egitim

kaynaklanru kullanmak ister.
Gene; nesillerden

beklenen, teknolojik

qelisirnler

ve bu . qelisimlerle

birlikte 9ag1n gerektirdigi kosullar karsismda yeterlilik kazanmalan, kendilerini
geli$tirmeye hazir olrnalan ve bunun. sorurnluluqunu
acismdan

Ostlenmeleridir. Egitim

21. yuzyilm en onernli ozelligi bilgiyi tek kaynaktan

ogrenme

yerine; coklu ortarnlardan bilgiye ulasrna ve ulasilan bu bilgiyi degerlendirme,
zaman ve mekan srrun tarurnadan digerleri ile paylasrna, tartrsrna ve gerekli
durumlarda

bu bilgiyi qercek yasarnlannda
Bu baqlarnda

kullanabilmeyi

(Kurubacak,

2003).

ogretmen

teknolojiyi

teknolojilerini

yoneten ve ogrenciyle bilgi teknolojileri

gerektirmektedir
kullarurken

bilgi

arasmdaki baqlantiy:

gerc;ekle$tiren cok onemli bir isleve sahiptir.
<;ogunlukla uzaktan egitim kapsammda

yer alan ve bircok egitim

teknolojisi yada ortammdan yararlarulan e-ogrenim

uygulamalan

dOnyada

hizh bir sekilde yayqmlasrnaktadrr. E-ogrenim; Internet (yerel ag) yada bir
bilgisayar

ag1 Ozerinden, zaman ve mekan acismdan

bag1ms1z olarak,

bireylerin kendi kendilerine, kendi ogrenme ruzlanna gore ogrenmeleriyle
qerceklesen,

diger ogrenenler

ve egitimcilerle

gorsel

ve isitsel tepkiler
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yardrrmyla iletisirn kurabilen, sosyo-ekonomik yetersizlikleri ortadan kaldrran,
bireylerle yasarn boyu egitimin ustunluqunden yararlanma olanaqt saqlayan
bir ogrenmedir.
Egitimde
internet

yeni teknolojik

teknolojisinin

sistemler

arasmda

yer alan bilgisayar

kullarurru tuzla yayqmlasmaktadrr.

Egitimin

ve

cesitli

kademelerinde Web destekli egitim, web tabanh egitim uygulamarmm sayrsi
her gec;en gun artmaktadir.

Web

tabanh egitimde

uzerinde

durulmasi

gereken en onernli surec ders ic;erigini hazirlarna surecidir. Hazirlanan Web
tabanll

egitim

ortarrunda

ogrenciyi

her sekilde

yonlendiren

yonerqeler

bulunrnahdrr. Aynca zengin bir egitim ortarru olabilmesi icin bir 90k arac
kullamlmasi gerekmektedir. Bu nedenle ogretmenlerin bu araclan kullanrnayi
ve uyqularnayi cok iyi bilmesi gerekmektedir. Geleneksel egitimde ders ic;erigi
hazrrlarnak ve sunabilmek icin kitap, dergi veya ders notu gibi materyaller
yeterli olsa da, Web tabanh qerceklesen

egitimde ortarrun tasanmmdan

kullarulan zengin araclara kadar bir cok detaya yer verilmelidir.
Teknolojik
kulland1g1

qelisrneler

teknikleri

ogretmenlerin

de etkilemistir.

degi~im -ve qelisirn · qostermesi
getirmi~tir

(Keser,

1991 ).

Egitim surecinin

egitim

internetin

derslerini

anlayrsma
hayatrrruza

gerc;ekle~tirirken
teknolojiyle

birlikte

farklr bir bakrs a91s1
girmesinden

bu

yana

vazgec;ilmezlerimizin bir parcasi olmustur, Gun qectikce geli~en ve degi~en
teknolojiye

gunumuzde

gelinen

noktaya

baktrqrrruz

zaman

egitim

ve

· teknolojinin artik ne kadar le ice ve birbirine bagl1 olduqunu qorebilmekteyiz.
internetin

91kt1g1

ilk

zamanlardan

qunurnuze

kadar

olan

geli~imi

incelendiqinde ne kadar uc noktalarda oldugu ve hala daha smrrlan ne kadar
zorladiq: gorulebilmektedir.

internetin geli~imine bir qoz atacak olursak ilk

olusturulan

yalruzca okunabilen

web sayfalan

bilgilerin

bulunduqu

basit

tasanrnh web sayfalanydi. Gunurnuzdeki web sayfalan gibi bilgilerin baska
sayfalarca

da payla~1ld1g1

bir yaprsi · yoktu.

Bilgilerin

sadece

okunarak

indirilebildigi bir kutuphane yaprsi vardi. Aynca kullarucilar bilgilere yorum
katarak katkida bulunamamaktayd1 (Sahdowfax, 2009).
Geli~en ve degi~en teknoloji sayesinde internet teknolojisi de insanmakine etkilesiminden insan-insan etkilesimine doqru bir yol alrrustrr, Bu yeni
teknoloji sayesinde isanlar bilgileri okurken ayni zamanda bir ag icerisinde
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iletisirn kurabildigi diger arkadaslariyla

bilgi alrs-verisi

saqlayabilmektedir.

Bbylece duraqan bir yaprda olan Web sayfalan Facebook, Wordpress, Live
Spaces ve Wikispace gibi yeni bir boyut kazandmlrrus oldu. Bu sayfalann
diger bir bnemli bzelligi de kisiye bir cok arayuz tasanrru sunrnasidrr. Bbylece
karmasik

Web

saqlanabilmektedir.

sayfalan

yerine

duzenli

Aynca bgretmenlerin

Web

sayfasi

kullanabileceqi

tasanrm

bir cok arac da

ortaya crkrmstrr. Wordpress, Wiki, Microsoft Live Spaces, Video Paylasrm
Siteleri, Slide Paylasrrn Siteleri, Cevrirnici Goruntu Siteleri (Ayni anda anlrk
sohbet), Skype, LMS gibi.
Bilgi ve iletisirn teknolojileri,

ekonomik

qelisirn

ile iliskili konulann

kavranrnasi ve yuksek teknik bilgiye sahip egitim, anlarnh egitimsel qirisimler
icin kritik fikirlerin degi$mesi ve arastrrma bilgisi, etkilesirnli tartrsrnalar, bilgi
ve iletisirn teknoloji materyallerini yaymak icin isbirlikci c;evre ve zengin global
kaynaklar

saqlayan teknolojiler icindeki ilerlemelerdir. Dunyarun heryerinde

egitim teknolojileri, bilgi erisirnine sahip olmak ve i$birli~c;i bgrenme cevreleri
ile ilgili olmak, hem bgrenciler hem de egitmenlerine bbyle bir cevre yaratmak
icin egitim ve bgretim teknolojilerini

benimsemektedirler

(Ololube, Ubogu,

Ossai, 2006)~.
Keser (2002) Web tabanh yapilan ogretimin hrzh, etkitesirnli ve kendi
bgrenme hizma gore bgrenmeye olanak saqlamasi, daha fazla darusrnanhk
hizrnetinin verilmesi, tartisrna olanaq: saqlarnasi
bgrenci merkezli, demokratik

gibi ozellikleri acismdan

ve bireysel bgretime dayall egitim olanaq:

saglad1gin1 vurqulanrnaktadrr.
Web

tabanll

egitim

sayesinde

bgrenciler

geleneksel

bgretim

materyallerine ihtiyac duyrnadrq: gibi srruf ortarrunda bulunmasi qereken arac
gerec;lere de ihtiyac duymarnaktadrr. Dunyarun her yerinden insanlann bir
araya geldigi sanal ortamlar sayesinde .bilgi paylasrrm ozqur bir bicirnde
yaprlabilmektedir.

bgrenci

srruf ortarrunda bulunmadan

da arkadaslanyla

sesli veya goruntulu iletisirn kurma olanaq: bulabilmektedir.
Uzaktan

egitimin . Web

tabanli

olarak

gerc;ekle$mesi

bgrencilerin

bgretmenleriyle e$ zarnanh (senkron) ya da 8$ zarnansiz (asenkron) olarak
iletisirn kurabilmesini,

ayrrca bir cok zengin

aractan

yararlanabilmesini
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saqlarnaktrr. Uzaktan egitim ve Web tabanh egitim kavramlarrmn yararlan
mcelendiqinde

egitimin

vazqecilrnez

bir

parcasi

olduqu

qorulrnektedir.

Gelisen teknoloji sayesinde egitim sistemlerinde de farklihklar goz onune
crkrnaya baslarrustrr. Ozellikle Web tabanh uzaktan egitimde kullarulan bazi
siteler bu konularda yetersiz kalmaya baslamrslardtr.
<;agda$ toplumlarm
Orettikleri

bilim

ve

saqlanabilrnektedir.

qelismislik

teknolojinin
<;agda$

dOzeylerinin temel olcutlerinden

dOzeyidir.

egitimdeki

Buda

qelisirn

ancak

egitim

biri

yoluyla

bakrldrqrnda

durumuna

egitimin ekonomik, sosyal ve kOltorel sistemler icinde geleneksel

yeri ve

islevinin koklu bicirnde degi$mekte olduqu dikkati c;ekmektedir. Egitimde
bilgisayar teknolojisi

internet aracihq: ile bilginin hizh ve dusuk maliyetli

olrnasrm saqlamasi yarunda, ortaya koydugu degi$ik sunum ve animasyon
olanaklan ile de farkh irnkanlar saqlarnaktadrr (Karatas 2002).
Klasik egitimin kar$1la$t191 temel sorunlar, firsat esitsizliqi, kaynaklann
verimli

kullarulamamasr,

yayqrnhk

istem-sunu

gereksinimlerinin

dengesizligi,

hizmetin

karsrlanarnarnasr,

d0$0klOgOdOr. Bu sorunlann

cozurnunde

kalite

islevsellik
ve

ise ileri egitim

GOnOmOzde bilirn ve teknolojilerdeki

ile

bireysel

sosyal

ve

icerlkli

olgular

standart

teknolojilerinin

kullarulrnas: gerekmektedir.
ekonomik,

ve

egitim

qelisrneler

teknolojisinin

qelismesine neden olrnustur. Egitimde verimi ve etkililiqi arttrrrna gereksinimi,
egitimde yeni egitim teknolojilerini gOndeme getirmektedir.
Egitim teknolojisi, hrzh ve sOrekli bir qelisirn sOrecinin ardmdan bugOnkO
halini alrrustrr. Onceleri egitimin aileden okul ortamma gec;mesi, yazi dilinin
ogretim ortarru olarak esas almmasi, matbaa-basm yaym qelisirni, elektronik
ortamdaki ve kitle iletisirnindeki qelisme gibi asarnalarda ilerleyen teknoloji
bugOn, iletisirn teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve egitim bilimleri alanlannda
yenilik

ve geli$im

icindedir.

Egitim

uygulamalannda

bu teknolojilerden

yararlanan egitim sektoru teknolojiye dayah uzaktan egitim, acrk ogretim,

baqrmsrz ogretim ve benzeri uygulama modelleri qellstirmektedir,
Egitim alarundaki bilimsel geli$me, egitim talebi artrsi, maliyet sorunu
etkililigi
sisteminin

arttirrna
baslica

gereksinimi
qelisirn

ve

teknolojik

nedenlerini

qelismeler

uzaktan

egitim

olusturrnaktadrr.

Uzaktan

egitim
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sisteminin

bashca geli~im nedenleri

arasinda

bireysel

kapasiteyi

giri~imi ile en yOksek duzeyde qelistirrne, egitim teknolojisinin

kendi

bireysel ve

kitlesel egitim icin saglad191 olanaklan hayata qecirme, sOrekli ve baqrrnsrz
ogrenme

sureclerini

uygulamaya

koyma,

geleneksel

siruf

ogretimi

sirurhhklanna secenek olusturma gibi konulardir (Aydoqdu, 2008).
Bilgisayar

kullarulan bir egitim ortammda

sunulan

bilgilere

ogrenci

zamandan ve rnekandan baqrmsrz olarak erisebilir, problemleri adrm-adrrn
cozebilir, geribildirimlerle yanhslanru ogrenebilir. Boylece, ogrencinin bilgi ve
becerisini on plana cikaran bir ogrenim yonterni ortaya cikar.
Yukanda da bahsettiqirni gibi teknolojinin hergOn qelismesiyle

birlikte,

bu teknolojilerin egitim alarunda da uyqulanmasi zorunlu hale qelrnistir. Bu
baqlamda

daha

once

yaprlan

cahsrnalara

baktrqrrruz

zaman

bircok

arasnrmada online egitimle geleneksel egitim arasmdaki farklar aranrrustir.
Fakat online egitimle

karma egitim

arasmdaki

farklarla

ilgili pek fazla

arastrrrnayla karstlastlmarmstrr. Bu nedenle bu yonde bir cahsrna yaprlrnasi
. gerekliligi arastrrmarun problemini olusturrnaktadrr.

1.2. Amac;
Bu arasnrma,
yonternlerinm

Oniversite ogrencilerinin

hesap tablolanna

yonelik

karma egitim ve e-oqrenrne

basan

dOzeyine ve qoruslerine

etkisini belirlemektir.
Bu amaca ulasabilmek icin asaqrdaki alt arnaclar belirlenrnistir:

1. E-ogrenme yontemiyle egitim alan ogrencilerin cahsrna oncesinde ve
cahsma sonrasmda hesap tablolanna yonelik gorO~leri anlarnh bir farkhlik
qostermekte midir?
2. Karma egitim yonterniyle egitim alan ogrencilerin cahsrna oncesinde
ve calisma sonrasinda hesap tablolarma yonelik gorO~leri anlamll bir farklihk
qostermekte midir?
3. E- ogrenme ve karma egitim yonterniyle egitim goren ogrencilerin
hesap tablolanna yonelik gorO~leri anlamll bir farkhhk qostermekte midir?
4. E- ogrenme ve karma egitim yonterniyle egitim qoren ogrencilerin
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hesap tablolanna yonelik basan duzeyleri anlamll bir farklrlik gostermekte
midir?
5. Ogrencilerin bu ortamlara yonelik qorusleri nedir?

1.3. Onem
Gunurnuzde
gbstermektedir.

internet

kullarnrn oraru her qecen

Bunun yarunda

egitimdeki

internet

dakika

hrzla artrs

kullarurrurun

onerni

tartisuamayacak boyutlardadir. Uzaktan egitim uygulamalan onern kazanrrus,
kisilerin zamandan ve mekandan baqrrnsrz bir sekilde her yerden egitimlerini
qerceklestirilrnesi

bir ihtiyac haline qelrnistir. Bu nedenle ogretmenlerin

teknolojiyi takip ederek yenilige acrk olmalan gerekmektedir.
kendi ortamlanna

de

Bu yenilikleri

entegre edebilecek duzeyde yenilige acik ve takipcisi

olmalan gerekmektedir.

Egitim sisteminde uzaktan egitim, web tabanh ve

web destekli egitimin de populerliqini korumaya devam ettigi gorulmektedir.
Yapilan

bu arastirma

maliyetle

kullarulan arac-qereclerle

tarnarnlandrqma

haztrlanabileceqine
.

ve

dusuk

bu ortarnlann

but9elerle

bu

tarz

en dusuk
ortarnlarm

inamlmaktadir.
Aynca bu
arastrrrna ile ogretmenlerin de
.
.
.·

derslerinde interneti destek olarak kullanmak istediklerinde kullanabilecekleri
ortamlar icin gerekli araclan tarurnalanru saqlayacaqma .inarulrnaktadrr.
Arastrrma sonucunda ortaya crkan bulgular ile bir 90k dersin gerek web
tabanll

gerekse

web

destekli

olsun

ogrenme

ogretme

sureclerinde

kullarulabilecek araclan ogretmenlerin tarumalanna ve yararlanrnalarma

1~1k

tutacaqina inarulrnaktadrr.

1.4. Varsayrmlar
Arastrrmarun varsayrmlan asaqida verilmektedir:

1. · Ogrencilerin on-test ve son-test anket maddelerini yarutlarken qercek
goru~lerini yansrttrklan kabul edilrnistir.
2. Uygulamaya katrlan Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Ogretmenligi
Bolurnu

ogrencilerinin,

Teknolojileri

onceki

donernde

I derslerini aldrklanndan

Matematik

delay: bilgisayar

I

ve

Bilisim

ve internet
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kullarurru

konusunda

deneyimli

olduklan

varsayilrrus,

bu konuda

herhangi bir on bilgilendirme yaprlrnarrustrr.
3. Yaprlan

qorusmelerde

ogrencilerin

qorusferirun

almmasi

sirasmda

arastrrmaciya doqru bilgiler verildigi varsayilrrustrr.

1.5. Srnrrhhklar
Arastrrmarun suurhhklan asaqrda maddeler halinde verilrnistir.

1. Arastrrmarun cahsrna grubu Yakm Dogu Universitesi Bilgisayar ve
Ogretim Teknolojileri Ogretmenligi Bolurnu 1. srruf Matematik II dersini
alan ogrenciler ile,

2. Arastrrrnarun veri toplama araclan, on-test, son-test anketi ve basan
testi ile,
3. 2009-2010 y1l1 bahar donerni ile strurlandmlrrustrr.

1.6. Tamrnlar
Egitim: Bireyde istendik davrarus degi~ikligi olusturrna surec!
Geleneksel Egitim: Ogrencilerin pasif olduqu, srruf ortarmnda ogrencilerin
turnune qerceklestirilen ogretmen merkezli ogretim sureci.

E-Ogrenme (Uzaktan Egitim}: Ogrenci ile ogretmenin fiziksel olarak ayn
ayn mekanlarda olmalanna raqrnen, ogrenmenin qerceklestirilebildiqi

ogretim

sureci,

Web Tabanh Egitim: internetin

teknolojik

ozelliklerinden

yararlarularak

olusturulan ve bilgisayar teknolojisiyle desteklenen uzaktan ogretim sekli.

Karma Egitim: Egitimin hem simf icerisinde hemde bilgisayar teknolojilerinin
desteqiyle e-oqrenirn sekliyle qerceklestirilrnesi.
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BOLUM II
KURAMSAL TEMELLER ve iLGiLi ARA~TIRMALAR
2. 1. KURAMSAL TEMELLER

Bu bolumde arastrrmarun problemi ile ifiski!i kavramsal bilgiler verilmeye
cahsilrmstrr. Bu arnacla: egitim, ogretim, ogrenme, teknoloji, internet, uzaktan
egitim, e~ zamanll (senkron) iletisim, es zarnansrz (asenkron) iletisim, egitim
teknolojisi, E-ogrenim, egitimde materyal kullarurru, blog, sosyal ag paylasrrn
siteleri, Mobil ogrenme, web tabanh egitim ve web destekli egitim gibi alt
bashklar incelenrnistir.

2.1.1.

Egitim;

bireye kazandtrrlacak zihinsel ve bedensel yeteneklerin

turnunu kapsayan her cesit yetistirrnedir. Genel olarak egitim iki krsrrnda
incelenmektedir: Orqutlenrnis (formal) ve orqutlenmernls (informal) egitim.
Bireyin zihinsel yeteneklerinin qelistirilmesini saqlayan genel konularda ve bir
meslek kazanrnasrru saqlayan uzmanllk alanlarmda bilgiler edinmesi icin
gerekli her tur yetistirrne orqutlenmis egitim kapsamma girer. Orqutlenrnis
egitim ya da orgun egitim (ilkogretim, ortaoqretirn, vb. bir baska deyisle okul
ici egitim); yayqm egitim ve hizmet ic;i egitimi icermektedir. Bu anlamlanyla
egitim kururnlan ise; aile, okul ve cevredir. Egitimin islevleri ise toplumsal,
kulturel ve ekonomik olmak uzere uc yonludur (Adem, 1993). Egitim bireyin
toplumda hak ettigi yeri bulabilmesi, bu yer ya da meslekten toplum ve
kendisi icin her zaman yuce olan ereklere ulasrnasmda yararlanabileceqi
bilgi, davrarus ve yeteneklerle donatrlmasrdrr(Adem, 1993).
Erturk (1994) ise egitim kelimesini Turkce'de aciklarnak icln birbirinden
farkh anlamda ifade etrnistir. Bunlar; disiplin, sosyal hizmet, kazanti,
ogrenim, sosyal kurum, kasrth kulturlerne sureci, olarak srralarnaktadrr.
Egitim kavrarm hemen hemen her gun dile getirilen bir sozcuktur.
Devamh olarak qelisen teknolojiyle birlikte egitim kavrarruda qunden gune
daha farkll yonlerde dile getirilmeye baslanrrustrr. Gunumuzde popularitesini
koruyan web tabanh egitim ve daha da qelisen teknolojiyle (mobil ogrenme
·vb.) egitim de farkh araclarla kendini qelistirrneye devam etmektedir.
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Bireyde kendi yasantrlan yoluyla davrarus degi$ikligi meydana getirme
sureci olarak adlandinlan egitim kavrarm en genel anlarruyla bireyleri belli
arnaclara gore yetistirme surecidir ve bu surecten qecen insarnn ki$iligi
olumlu yonde degi$ir. vans (1996) ki$iligin yarn sira kisinin arnaclanrnn,
bilgilerinin, davraruslanrun, tavrrlannm ve ahlak olculerinin de egitim sureciyle
degi$tigi acrklamasiyla bu tarurm desteklernistir.
Egitim kavrarrurun pek eek tarurru yaprlrrustrr. Orneqin, Erturk (1994)
egitimi bireyin davraruslarmda

kendi yasannsi

yoluyla ve kasrth, istendik

deqisrne meydana getirme sureci olarak tamrnlarken,

Demirel (1999), bu

surecteki kastth kulturlerne surecine dikkat ceken benzer bir tarurn yaprrustrr.
Gurkan (1999) da, egitim kavrarruna iliskin yapt191 tarurnda bireyin icinde
ya$ad191 toplumda

davrarus bicimleri edindigi surecler toplarrurun egitim

olarak adlandmlrnasi

gerektigini vurqularnaktadrr. Yukandaki paragrafta da

yer ald191 uzere literaturde egitim kavrarrurun yuzlerce tarurruru incelemek
olanakhdir.

Egitim

kavrarmrun

tarumlarmda

dikkat

ceken

ozellikler

ele

ahndiqmda ise;
•

Egitimin surec olduqu, zaman ve kapsam yonunden 90k qenis ve eek
yonlu olduqu,

•

Egitim

sureci

sonunda

bireyde

mutlaka

davrarus

degi$ikligi

gen;ekle$ti9 i,
•

Davrarus en geni$ anlarruyla orqanizmarun
tepki

olarak

d0$0nuldugunde,

egitim

etkiye karsi gosterdigi

sureci

sonunda

bireyin

davraruslannda mutlaka qozlenebilir. olculebiltr ve istenilir degi$iklikler
olrnasrnm beklendiqi,
•

Davrarus degi$ikliginin

bireyin yasantrlan

sonucu meydana geldigi,

yasantmm ise bireyin c;evresiyle kurduqu etkilesirnler sonucu bireyde
kalan izler olduqu gibi niteliklerin ortaya 91kt191 ifade edilebilir (Gurkan,

2004).
ilkel toplumlardan qunurnuze bireyler, aile icerisinde doqal ortamlarda
orneqin anne babarun cocuquna ternizliqin nasrl yap1ld191n1 qostermesi ya da
cocuqun bu i$i izlemesi gibi etkilesirn yoluyla ba$lad191 sureci daha sonra
toplumsal

surecin

bir

parcasi

olarak

ortaya

crkan

okul

sistemi

ile
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desteklernistir.
icin cesitli
ortaya

Uygar toplum sosyal yasarmru

kurumlar

cikarrrustrr.

olusturmaktadrr.

qelistirmistir.
Gunurnuzde

Okullann

egitimin

sunulduqu

drsmda

bireyleri

Egitimin
okullar

bu surece

etkili bir bicirnde
kururnsallasmast

bu

surecin

yaptiklan

tek yer olarakalqrlanrnalarma

bir

rnesleqe

hazirlarnak,

okul

en

sistemli

surdurebilmek

onemli

boyutunu

ve planh

neden olmustur.

onlann

sistemini

katkilar

Oysa okul

hayata

uyumlanru

kolaylastrrmak icin acilrrus baska kurumlar da vardrr. Aynca, egitim daha
oncede belirtildigi uzere ailede, i~ yerinde, asker ocaqmda, ibadethanede ve
insanlann olusturduqu cesitli gruplar icinde de qerceklestirilir.
Egitim, okul oncesinde, okul yasarrunda ve sonrasmda daha acik ve
kestirme bir ifadeyle yasarn boyu devam eden surekli bir surectir. lnsarun
yasarn boyu edindiqi deneyimlerin tarnarru bu surecin kapsarru icerisinde yer

ahr.

2.1.1.1. informal Egitim
Bir plana bagl1 olrnaksizm

insan yasarru

icerisinde kendiliqinden

olusan -~gitim etki_nliklerine
informal egitim adt verilir. informal egitim,
aile
.
.
icerisinde, televizyon izlerken, arkadas gruplannda vb kazarulan bilgi, beceri
ve davraruslan kapsarnma alir. informal egitim surecinin iki onemli ogrenme
bicirni; gozlem ve taklittir. informal egitim surecinde

bireyler istenmeyen

zararh ahskanhklan da edinebilir. Orneqin: sigara icrnek, kopya cekrnek vb
gibi.
informal
yetistirilrnesinde

egitim

sureci,

toplumun

beklentilerine

tek basrna yeterli olarnayacaqmdan,

uygun

bireylerin

denetimli,

planh ve

kasith egitim etkinliklerinin sunulduqu boyut olan formal egitim kavrarm ortaya
cikrrustrr.

2.1.1.2. Formal Egitim
Formal egitim surecinde planli ve kasrth bir bicirnde ogrenme ortarm
duzenlenrnektedir.

Ama<;II bir bicirnde onceden

hazrrlanrrus

bir program

dahilinde planh olarak sunulan ogretim ad, verilen bir surecte qerceklestirilir.
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Bu surec planhdrr, uyqularur ve islenir. Baslanqicmdan bitisine kadar ozel bir
ortamda kontrollu olarak uyqularur. Surecin belirli asarnalannda ve sonunda
deqerlendirrne islerni qerceklestrilir (Fidan ve Erden).
Formal

egitim sureci, orqun egitim ve yayqm

egitim olarka

ikiye

ayn lmaktad Ir.

2.1.1.2.1. Orgun Egitim

Belirli

yas

grubundaki

bireylere

Milli

Egitimin

arnaclan doqrultusunda hazrrlanrms egitim programlanyla okul catrsi altrnda
duzenli olarak verilen egitimdir (Taymaz, 1992). Orqun egitim kapsarrunda
bulunan

basamaklan,Okul

oncesi

egitim,

ilkogretim,

Ortaoqretim

ve

Yuksekoqretirn olarak srralayabiliriz.
Orqun egitimde say1ld1g1 gibi belli bir sira soz konusudur. Bir egitim
basamaqrru basarryla tamamlayamayan birey bir sonraki egitim basamaqrna
qecernez.

Bu

basarnaklannda

basamaklardan

yuksekoqretirn

drsmda

kalan

egitim

egitim alma yas suurlan belirlidir. Belirlenen yas gruplan

drsinda kalanlar acik ogretim sistemleri ile egitimlerini surdurebilirler.
Formal egitimin bir diger turu yayqm egitimdir. --

2.1.1.2.2. Yaygm Egitim
Orgun

egitim

basarnaqmda

sistemine

hie girmemi~,

bu sistemin

herhangi

bir

bulunan ya da bu basarnaklann birinden sistemi terk etrnis

olan bireylere ilgi ve gereksinim duyduklan alanlarda yaprlan egitim olarak
tarurnlanmaktadrr
merkezi)

(Taymaz, 1992). Cesitli merkezlerde (ornegin halk egitim

acrlan kurslar, pratik sanat okullari,

isletrnelerde

duzenlenen

hizmet

i9i

egitim

resmi ve ozel kururn ve
etkinlikleri

yayqrn

egitim

kapsarrunda ele ahrur.
Egitim
yetinilecek

kavrarmrun

bircok

tarurru yaprlrrustrr.

En

90k

bilinenlerle

olursa, egitim; bireye bilgi, beceri kazandrrma, bireyin topluma

uyumunu saqlarna surecidir. Bir baska tarurna gore egitim; insan davrarustru
istenilen yonde deqistirrne, ona yeni davraruslar kazandrrrna eylemidir. John
Dewey'e gore egitim; yasantryt yeniden yapilanma yoluyla yetistirrne olarak
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tarurnlarrustrr. J.J Rousseau ise, "bitkiler kulturle, insanlar egitimle bicirnlenir"
demistir. Oyleyse egitimin_ temel hammaddesi insandir: arnacr, iyi davramslar
kazandtrrnak, bir rnesleqin bilgi, beceri ve tekniklerini ogretmek, onu daha
uretken

krlmaktrr. istenilen

bir yasarna

duzeyine

ulasrna cabasi

dusunulen egitim, kalkmmarun en onernli araclarmdan

olarak

biridir, birincisidir.

Egitim; ekonomik ve toplumsal kalkmmarun qerceklesrnesinde gerekli sayida
ve nitelikte insan gucu yetistirilmesini hedeflemektedir. Baska bir tarurna gore
,egitim; toplumun yaratici

gucunu ve verimini

artiran,

bireyi yeteneklerini

qelistirrne olanaqi veren, sosyal adalet, firsat ve olanak e~itligi ilkelerini
qerceklestirmede en etkili aractrr. Bir diger tarurna gore egitim; bireye dogal
ve toplumsal cevresini tarurna, bilincl: hareket etme olanaq: veren, refah ve
mutluluqunu artiran en onernli toplumsal bir hizmettir. Daha ekonomik bir
deyisle egitim; uc temel uretirn faktorunden

(doqa-serrnaye-emek)

emege

nitelik kazandrrrna surecidir (Adem, 1993).
Yukandada
tarurnlar

farkh

bahsedildiqi gibi eqitirn icin bircok tarurn yaprlrrustrr. Bu
gibi

bahsetrnektedlrler.

gorunsede

aslinda

hemen

hemen

ayni

Egitim kavrarru krsaca bireyin doqurnundan

seyden
olumune

kadar olan surecte istendik davrarus degi~ikligi meydana getirme surecidir.
Bireyin tom hayati boyunca ald191 egitimlerin bir krsrru okulda planll bir
sekilde

yurutulrnektedir

(Kucukahrnet,

2003).

Bu

kavramada

"ogretim"

denilmektedir.

2.1.2. Ogretim
Ogretim kavrarm egitim kavrarru ile ic; ice, bir alt basamaqi

olarak

deqerlendirilebifir. "Ogretim", insan yasarrurun belli kesimlerinde kazandmlan,
planh, proqrarnlr, destekli, genellikle bir belgeyle sonuclanan, davraruslann
qelisrneslni hedefleyen bir kavramla yukludur. Ogretim etkinliklerinde, zaman
ve yer kadar, ogrenci duzeyi,
· Ogretim

surecinin

(Uzunboylu,2008).
egitim faaliyetidir.

sonuclan,

ogrenci ve toplum beklentileri onern tasir.
genellikle

Ogretim krsaca Okullarda

not

ile

deqerlendirilir

bir plan dahllinde yurutulen
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Egitim ve ogretim kavrarnlanru
kavrarru bireyin

birbirinden

ayiran

hayati boyunca planli proqrarnh veya

ozellikler:

egitim

informal

yollarla

farkrnda olmadan dahi kazarulabilen davrams, ogretim ise ta ma men plan ve
programa dayah istendik davrarus kazandrrrna sOreci olarak acrklanabilir,

2.1.3. Ogrenme
Tekrar ya da yasantilar sonucu orqanizrnarun davraruslarinda meydana
gelen oldukca
ogrenme

kalrci deqisrnelere denir. Bu tarurru inceleyecek

davrarusta

bir degi$ikliktir; bu deqisiklik

olursak;

kotu veya iyi olabilir.

Ogrenme devamli bir deqismedir, Bu degi$meler sOreklidir ve zaman icinde
meydana gelir.
Fidan (1985)' a gore ogrenme yasanti ile kazarulrrus kahci izli davrarus
degi$ikligidir. Erden ve Akman (1998)' a gore ise ogrenme 09 temel ozelliqe
sahip bir yaprya sahiptir. Ogrenmenin;
1. Mutlaka davrarus degi$ikligi olduqu
2. Yasanti Orono oldugu
3. Kahci izli davraruslar olduqu
seklinde acrklanrnaktadrr.
Cilenti

(1985)'

ye gore ogrenme

belirli

uyaranlara

cevap

verme

ahskanhqrnm kazandmlrnasrdir. Birey icin en onernli ogeler hem egitim hem
de ogrenme sOrecidir. Bireyin hayatrru devam ettirebilmesi
etkilesirne

girebilmesi

ve cevresi ile

icin gereklidir. GOnOmOzde ogrenmenin

kalicrhqrru

saqlarnak ve pekistirrnek icin teknoloji kavrarru 90k onemli bir yere sahiptir.
Senernoqlu (2007)' na gore ise ogrenme, bireyin cevresiyle
dOzeydeki

etkilesirnleri

sonucunda

meydana

gelen

nispeten

belli bir
kalrci

izli .

davrarus degi$mesidir.

2.1.4. Teknoloji
Galbraith teknoloji kavrarmru "bilimsel ya da diger sistematik bilgilerin
pratik alanlara sistemli bir sekilde uyqulanmast"

olarak tarurnlar. Benzer
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~ekilde

Alkan

alanlardaki
gore

teknoloji

sorunlara

teknoloji,

tarafmdan

kavrarruru

"bilimin

Oretim, hizmet,

uyqulanrnasr" olarak tarumlarnaktadrr.

arastrrrnalar

karsuasrlan

ve

sorunlar

kuramsal

acrklarnalar

ulasrrn, vb.
Bu tarumlara

ile

uyqulayrcilar

arasrnda bir kopru qorevi qormektedtr.

lnsanlann ulasrrn, haberlesme, beslenme gibi pratik sorunlanrun cozurnu icin
diger alanlardaki bilimsel bilgiler kullarulrrus, otomobil, telefon, buzdolabt gibi
urunler ve bunlann

nasil kullarnlacaqt

yonelik

teknikler

ve ilkeler elde

edilrnistir.
Teknoloji, kapsadrq: makineler, islernler, yonternler, surecler, sistemler,
yonetirn ve kontrol mekanizmalan gibi cesitli ogelerin bir araya getirilmesiyle
olusan ve bilim ile uygulama arasinda kopru qorevi goren bir disiplin olarak
tarumlanabilir (Alkan, 1997). Odabasi (2005) ise teknoloji kavrarruru bireyin
bilgi ve becerilerini daha etkili olacak sekilde kazanmalarma yardrmci bir arac
olarak tarumlar.
Teknolojiyi
donO~togO
qelisrnekte

kullanrnarun

gOnOmOz

ayncahk

kosullarinda,

olan teknolojiye

firsatlardan yararlanmasi

olmaktan
insanlann

uyumu, teknolojiyi

90k

zorunluluk

sOrekli

haline

degi~mekte

anlayabilmesi

ve

ve sunduqu

icin bilgi, beceri, tutum ve aliskanhk kazanmalan

gerekir.

2.1.5. internet
internet,

tom dOnyada kullarulan

bilgisayarlann

belirli

bir baqlant:

aracihq: ile birlikteliqini anlatan iletisime verilen isimdir.
1960 yrhrun sonunda Amerika Birlesik Devletleri' nde bulunan DARPA'
ya (Defence

Advanced

Research

Project Agency-Savunma

ileri Duzey

Arastirma Proje Kurumu) ait birbirinden farkh yerlerdeki bilgisayar sistemlerini
birbirlerine

baqlarnak

arnaciyla

kurulrnus

bir bilgisayar

ag1dir. Bu agm

qenislernesi ise cesitli Oniversite ve arastrrma kurumlanrun baglanmas1 ile
olrnustur. Boylece "internet" ad: altmda tom dOnyada yayqmlasrrus bir ag
haline gelmi~tir.
1983 yrlmda, lnternetworking Working Group (INWG) TCP/IP' ye temel
halini verdi.

TCP/IP

protokolleri

de askeri

standart

olarak

(MIL STD)
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uyarlanrrustrr.

Ayni

baslanrrustrr.

TCP/IP

yillarda

internet

protokolunun

terimi

yaygm

olarak

Unix isletirn sistemine

kullarulrnaya
eklenmesinin

ardmdan, 1984 yrlmda DNS (Domain Name System) tarutrlrrustrr. DNS' nin
tarnamlanmasi 4 sene surmustur. 1985 yihnda, NSFNET super bilgisayarlar
arasi

TCP/IP

ARPANET,

tabanll

MILNET

agm olusturulup
ve daha

caustmlmasi

kucuk ARPANET

icin

(DON:

kuruldu.

Eski

Defense

Data

Network) olmak uzere ikiye aynlrrustrr. 1990 yilmda ARPANET

varhqrru

yitirmistir. internet orjinal ARPANET' den dogmul?, baqlantih aglann dunya
caprnda
mantiksal

bir kolleksiyonudur.
aga baqlanti

Bu aglar degil?ik fiziksel

icin Internet protokolu

aglardan

(IP) kullarurlar.

tek bir
internet'i

baslanqicta yogun olarak akademik dunya kullanmakla beraber, son yillarda
internet bilgi 9ag1 toplumlanrun her kesimi icin vazqecilmez bir arac olrnustur
(http://kutuphane.ksu.edu.tr/eposta.pdf).
Sanayi ve Bilisim Bakanliqmm yapt1g1 arastrrmalara gore Turkiye' de
internet

kullarurn sayist son yillarda

artrrus ve bu rakam

221 milyona

ulasmayi basarrrustir. Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti' nde internet ilk olarak
1995 yilmda Comtech firrnasi tarafindan kullarurna sunulrnustur (Uzunboylu,
2008).
Bunun yarunda
bulunrnaktadtr.

gunumuzde

internet'

te kullarulan

bircok

kavram

Bunlann icinde egitimle ilgili en onemli kavramlardan

birisi

uzaktan egitimdir.

2.1.6. Egitim Teknolojisi
Egitim teknolojisi, insanlann nasil ogrendigi hakkmdaki bilimsel bilgilerin
ogretme ve ogrenme problemlerinin cozurnu icin uyqulanmasi; ogretimle ilgili
kuramlann en etkin ve olumlu uygulamalara donusturulmesi
arac, gere9 surec ve yonternlerden

olusturulrnus

icin personel,

bir sistemler

butunu;

davrarussal veya fiziksel bilim kavramlan ile ogretimsel problemlerin 9ozumu
lcin diger bilgilerden turetilrnis sistemli veya sistematik strateji uygulamalan
ve teknikleri olarak tarumlanmaktadir. Tarurnlardan anlasrlacaqt uzere egitim
teknolojisi ogretme, ogrenme sureclerine sistematik ve butuncul bir yaklasrrn
anlarru tasrrnakta ve arac-qerec bu surecte yer alan onemli ogelerden birisi
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olarak

karsrrruza

crkmaktadir

(Yahn,

2000).

Ozellikle

modern

egitim

anlayrsmda ogretmen, bireysel faklihklan goz onunde bulundurarak egitim
ogretim sureclerini planlayan, bu surec icinde kullamlmasi gereken uygun
araclan secerek arnacma ulasrnayi bilen kisidir. Zira bilim ve teknolojinin
hrzla

geli~tigi

gunumuzde

bilginin

geleneksel

ogretim

yontemleri

ile

aktanlmasi ve ogretilmesi soz konusu degildir. lcinde bulunduqurnuz yuzyihn
sonlannda

teknolojinin

kurumlannda
teknolojinin
verilmesi

oldugu
egitim

gerektigi

yayqrnlasrnast
gibi okullarda

proqrarnlanru

ve

kullamlmasi

da kullarulrnaya

duzenlerken

nasil

toplumun
baslanrrus

kullarulmasi

diger
ancak,
ve yer

konusu bir sorun olarak karsrrmzda durmaktadrr.

nedenle teknolojilerindeki

Bu

geli~melere paralel olarak, egitim bilimlerinde de

yeni arayislar icine qirilrnis ve ogrencilerin teknolojik arac-qereclere yonelik
tutumlan

belirlenerek

bu alandaki yatrnmlann

daha akrlci kullarulmasma

iliskin gerekli egitim politikalan ve stratejileri olusturulrnasrna onern verilmeye
baslanrrustrr

(Yavuz

ve Coskun,

2008).

Gunurnuzde

ogretme-ogrenme

surecinde ogretmen ve teknoloji iki onernli deqisken konurnundadrr. Cunku
ogrencilerin

ogrenmelerinde

egitiminde

farkh

kullanrnasi

hem de teknolojinin

ogrenciye

roller

bu iki oge buyuk etkiye sahiptir. Gunurnuz

ogretmesi

ustlenrnis

olan.

ogretmenlerin

ogrenme

yeterliliklerine

hem

teknolojiyi
..

arnacryla nasrl kullarulacaqrru

sahip olrnasr.

Roblyer

(2003),

spor

egitiminde teknolojik arac gerec;lerin kullarurn alanlanru soyle ozetlemektedir;
Fitnes ve spar etkinliklerinde
perforrnansrru

geli~tirme

teknoloji urunlerinin kullarurru, motor beceri

ve yukseltrnede

teknoloji

urunlerinin

kullarurru,

kisisel sagllg1 takipte ve yukseltrnede teknolojik urunlerin kullarumr, ge9ici
saqhk bilgileri elde etmeyi desteklemede teknoloji urunlerinin kullarulrnasr,
insanlarm, bireysel ve toplumsal saqhklarma iliskin davraruslar kazanmada
teknoloji

urunlerinin

desteklenmesinde

kullarulmasr,

teknoloji

urunlerinin

vb.), spor egitimi derslerinde
ogrencilerin

disiplinler

arasi

cahsrnalann

kullarulrnas: (biyoloji, saqhk, spar,

derslerin verimli islenrnesi ve ders drsmda

verimli ogrenmeleri icin teknoloji urunlerinden yararlanma. Adi

qecen butunlestirrne kapsarrunda gerek ogretim proqrarnlanrun tasarlanrnast
ve uyqulanrnasi,

gerekse

uygulamada

teknoloji

urunlerinin

kullarulmast

sonucu okullardaki spor egitiminin kalitesini arttrrabilir (Uzunboylu, 2008).

18
2.1. 7. Uzaktan Egitim
Uzaktan

egitim

konusunda

yapilan

tarumlara

bakildiqmda

aslmda

birbirinden 90k da farkh olmayan tarurnlarnalann olduqu dikkat cekrnektedir.
A$ag1da farkll ifade edilen tarumlarnalardan bazilan yer alrnaktadrr.
Uzaktan egitim; geleneksel ogrenme-ogretme

yonternlerinin srrurhhklan

nedeniyle srruf i9i etkinliklerini yurutrne olanaqrrun bulunrnadiqt durumlarda,
egitim etkinliklerini planlayicrlar ile ogrenciler arasi, iletisirn ve etkilesirnin ozel
olarak hazrrlanrrus ogretim Oniteleri ve cesitli ortamlar yoluyla

belirli bir

merkezden bir ogretme yontemidir. Bir baska tarurna gore uzaktan egitim,
ogrenci ile ogretenin birbirinden uzakta olmalarma karsin e$ zamanll ya da
es

zarnansiz

olarak bir aracla iletisirn kurduklan

bir egitim sistemidir.

Uzaktan egitimde ogrenciler ve ogretmenler farkh yerlerdedirler. Bu egitimde
ogrenciler; kendi hizlannda ogrenebilirler, ogrendikleri yolu kontrol edebilirler,
ogrendiklerinin iceriqini ve ag1rl191n1 kontrol edebilirler, amaclar: ve olcutleri
kontrol edebilir ya da sekillendirebilirler ve ogrendiklerini deqerlendirebilirler
(Gezer ve Kocer, 2008).
California Distance Learning Project (COLP) uzaktan egitimi $LI sekilde
tarurnlarnaktadtr:

Uzaktan

egitim . proqrarm

ogrenciyle

egitsel

kaynaklar

arasrnda baqlann kurarak egitimi qerceklestiren bir sistemdir. Uzaktan egitim
prograrnlanrun herhangi bir egitim kurumuna kayrth bulunmayan

kimselere

de egitim irnkaru saqliyor olmasi bizlere, son donernde ogrenciye tarunan
egitim

irnkanlanrun

artmakta

olduqunu

gosteriyor.

Uzaktan

egitim

programmm bir baska ycnu de mevcut kaynaklardan yeterince faydalaruyor
olmasi ve qelisen teknolojiyi de yakrndan takip etmek zorunda olrnasrdrr.
Diger bir tarumda da uzaktan egitimin asaqrdaki ozelliklerden olusan bir
butun olduqu ifade edilmektedir

(Heinich, Molenda, Russel ve Smaldino,

1996):
•

Ogrenenlerle ogretmenin fiziksel olarak ayn olmasi

•

Organize edilrnis bir ogretim program,

•

T eknolojik arac

•

iki yonlu iletisim
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elektronik araclann yarduruyla, egitimin uzaktaki ogrencilere ula~t1nlma· ·1nlf.;::::c:~;;/
USDLA, ogretmen ve ogrencinin birbirlerinden coqrafi olarak uzak olduqunu
belirterek bu egitim programmda elektronik araclarin ya da yazih materyal ve
matbu malzemelerinin kullarulmasi qerektiqinin altrru cizer. Uzaktan egitim;
ogretmenleri icine alan ogretim ile ogrencileri icine alan ogrenim olmak uzere
iki temel bolurnden olusrnaktadrr."
Yapilan tanrrnlarnalarda ortak olarak gaze carpan ozellikler su sekilde
st ralanabilir:
Uzaktan egitim sistemleri bilgi kaynaklanna ulasrnada ve ogrencilerini
bu kaynaklara ulastrrrnada etkin bir yontern izler.
Uzaktan

egitim

sistemleri

egitim

hizmetlerinin

yurutulmesinde

teknolojiden en ust seviyede yararlarur.
Uzaktan egitim surecinde ogrenci ve ogretici zaman Ve rnekan olarak
baqrmsrzdrrlar.
· OzgOn bir tarurn yapmak gerekirse uzaktan egitim; en yalm tarurruyla
ogretici

ile ogrencilerin

ayru fiziksel

ortarru paylasrnakstzm

hatta

bazi

calismalarda ayru zaman dilimini de paylasmadrklan, teknolojik araclann ise ·
kosulmasi

yoluyla egitim-ogretim-ogrenim

cahsmalanrun

belli bir program

cercevesinde surdurulrnesidir.
Uzaktan

egitimin

tarihi

sOrecine

bakacak

olursak

baslanqrcrrun

mektupla olduqunu ve ilerleyen zaman ve teknolojiyle qunurnuzde internet ve
mobil ogrenmeye kadar geldigini qorebiliriz.
Mektupla ogretim uzaktan egitimin baslanqici olarak kabul edilmektedir.
Bu yontern, gerek rnesleki gerekse kulturel egitimde kullarulmrstrr. Aynca
fiziksel engelliler ve eve bagl1 olanlar lcln orneqin kor ve sag1r cocuklann
anne babalan icin uzaktan egitim uygulamalan duzenlenmistir.
Uzaktan egitim kavrarru, ilk olarak Wisconsin Oniversitesi' nin 1892 yrh
kataloqunda

kullarulrms: yine ilk kez ayru universitenin

bir ycneticisi olan

William Lighty tarafmdan 1906 yrhnda yaymlanan bir yazida kullarulrmstrr.
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Uzaktan egitim, geleneksel egitim yonternlerindeki
alacak

bireylerin

ozellrkleri, farklrhklan

crkrrus, egitim materyallerinin
iletisirn teknolojileri

zamandan

aracrhqryla

krsrtlarnalar, egitim

ve sayrlanrun

artrnasryla

ve mekandan

bir araya getirildigi

ortaya

baqrrnsrz olarak

bir egitim faaliyetidir.

Uzaktan eqitlm, 1900'1u yillann ilk yansmda mektupla ogretim ile baslarrus
daha sonra radyo, teyp gibi araclarla desteklenrnistir. ilk resmi uzaktan egitim
merkezi 1939 yilmda Fransa'da kurulrnustur. Bu ve benzeri kurumlar egitim
faaliyetlerini

telekonferans

ile

geli~tirmi~

ve

gOnOmOzdeki

bilgisayar

teknolojileri destekli web tabanh uzaktan egitim baslarrustrr.
1933 yrhnda Turkiye' de mektupla ogretim kurslan acilrrus, 1980'de ise
A91kogretim Merkezi olusturulrnus ve Anadolu Oniversitesi bu konuda onemli
cahsrnalar baslatrrustrr. TRT hem radyo hem de televizyon kanallan ile bu
cahsrnalara

destek verrnistir.

GOnOmOzde ise daha

hrzh ve eszarnanh

gerc;ekle~ebilen, telekonferans ve video konferans yonternleri yayqrnlasmrs,
son olarak Internet' in hayatrrruza girmesi ile Web' e dayah Cevrirnici Uzaktan
Egitim cahsrnalan gOndeme gelmi~tir (Uzunboylu, 2008).
Uzaktan egitim tom dOnyada 1980'1i yillarda televizyon yayrncrhqmdaki
-- qelismelere bagll olarak popOler olrnus, 1990'1arm sonlanna doqru bilgisayar
aglannm geli~mesi ile birlikte hizh bir sekilde qelisiirn gostermi~tir. Cevrirnici
egitim,

maliyetinin

baqtmsrz

egitim

·do~OklOgO,
hizmeti

ogretim

verebilmesi

Oyesinin zaman
gibi

olumlu

ve

mekandan

yonleri

nedeniyle,

TOrkiye'deki bircok Oniversite tarafmdan benimsenrnis ve hemen uygulamaya
qecebilmek
standartta

icin calrsrnalar baslatrlrmstrr. Oniversitelerin
otomasyon

sistemi hazrrlarnastru

resmilestiren

ne tor ve hangi
yonetrnelik

Aralrk 1999 tarih ve 23906 sayrh Resmi Gazetede, "Universitelerarasi
ve Bilgi Teknolojilerine

Dayal, Uzaktan Yuksekoqretirn

14

lletisirn

Yonetrneliqi" adryla

yayrrnlanrrustrr. Oniversitelerdeki uzaktan egitim cahsrnalan Enformatik Milli
Komitesi tarafmdan qozetlenmektedir (Varol ve TOrel, 2003).
Ozet olarak uzaktan egitim, $ekil 1 'deki asarnalardan gec;ip gOnOmOze
gelmi~tir.
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1. Asama
· (Mektuplasma)

2. Asama

(Radyo ve TV)

3. Asama
(Aeik Universiteler)

,
'

4. Asama
(Telekonferans)

5. Asama
(Int em et)

Seki I 1: Uzaktan Egitimin Tarihsel Asamalan ·

Birinci asarna olarak kabul edilen mektupla egitime maliyetinin
di..i$i..ikli..igi..i nedeni ile baslanrrustir. Ev harumlanrun egitiminde oldukca srk
kullarulrrustrr. 1920' Ii yillarda mektupla egitim yonternini kullanan kurumlar
hizla artrmstrr.
20. yuzyihn baslannda radyonun yeni teknolojiler arasma katilmasryla
bircok

egitimci

bu

qelismenin

egitimde

kullarulabileceqi

gori..i$i..ini..i

benirnsernistir. 1921 'de Salt Lake City Oniversitesi "egitim radyosu" lisansrru
alan ilk i..iniversite olrnustur. 1925'te ise Iowa State Oniversitesi 80 ogrenciye
radyo uzerinden ilk uzaktan egitimi vermistir. Beklentilere yeterince cevap
veremese de radyo uzaktan egitimde bir teknoloji olarak kullarulrrustrr.
1934'te ilk egitim televizyonu kurulmus ve ayru y1I Iowa State Oniversitesi
saqhk bilgisi, astronomi gibi dersleri egitim televizyonundan vermeye
baslarmstrr, 1939 yrhnda ayru universite kendi televizyon istasyonundan
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400'den fazla egitim program, uygulamaya koyrnustur. ilk kablolu televizyon
ise 1952'de hizmete girmi~ ve Federal iletisim komisyonu 1972 yilmda tum
kablolu televizyon operatorlerine
zorunluluqu

qetirrnistir.

tele-ders ad, altrnda egitim kanah acrna

Bu dersler

kitaplar,

cahsrna rehberi

kitapciklan,

ogretim elernaru ve yonetirn rehberliqi ile desteklenrnistir.
Uzaktan egitimin ucuncu asarnasmda,

cesitli iletisirn teknolojilerini

birlestirerek (Televizyon,

radyo, kasetler, Telekonferans,

araclar, yerel kutuphane

kaynaklan gibi) universitenln

ev deneyleri lcin
etkili rehberliqi

ile

egitim ogretim zenqinlestirilrneye causrlrrustrr. 1967 yrhnda ingiliz HOkOmeti
yeni

bir

egitim

kururnunu

planlarnast

icin

bir

komisyon

kurulmasrrn

kararlastrrdr. Calisrnalar sonunda, 1969'da A91k Oniversite (Open University)
sekillenrneye baslarrustrr. Boylelikle ingiltere' de ilk ulusal Uzaktan Egitim
kurumu ortaya cikrnaya baslarrus ve daha fazla ogrencinin universite egitimi
almasrru saqlayan bu sistem ile birlikte egitim maliyetleri de dusmustur.
ingiltere'

deki

A91k

Oniversitesinin

basansi

diger

ulkeler

icin

ornek

olusturmustur.
Telekonferans

teknolojisinin

gegilmi~tir. · Telekonferansm
conferencing)

kullarulmasi

ilk kullarurn

ile

dorduncu

bicirni sesli

asamaya

konferans

(audio-

olarak 1970'1i yrllarda olrnustur. 1980 yrlrnda Amerika' daki

uzaktari egitim faaliyetleri telekonferans

teknolojisine

dayah olarak ortaya

91km1~ ve bunun icin doqal olarak gruplann kullarurruna gore tasarlanrrustrr.
Uzaktan Egitimin onceki bicimlerine ters olarak s-esli konferans bicirni ile
beraber ogrencilere ayru anda yarut verilebilrnis, egitmenlerin ogrencileri ile
farkh mekanlarda da olsalar ayru anda etkilesirne gegebilmeleri saqlanrmstrr.
Sesli telekonferans evlerinde ya da isyerlerinde bulunan ogrencilerin ahize,
hoparlor ve mikrofondan olusan bir donarnrn aracrhqiyla yurutulmustur.
Uzaktan

egitimde

gelinen

son

asarna

ise

Internet

asarnasrdrr

(http://www.uzem.sakarya.edu.tr/index.php/uzaktanogretim.html).
internette

kullarulan onernli kavramlardan

(senkron) ve e~ zarnansrz (asenkron)' llefisimdir.

iki taneside

es zarnanh
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2.1.8. Eszamanh (Senkron)
Ayru zaman diliminde bir grup ogrenci ve ders ogretmeninin bilgisayar
ortarnmda, sanal bir srrufta bulusmasrdrr. Burada ogrenci diger ogrencilerle
ve ogretmenle anlrk iletisirn kurabilirler.
Farkll mekanlarda olan bireylerin 90k cesitli iletisirn araclariru kullanarak
ayrn anda karsrlikh iletisirn icerisinde olmalan sOrecine e~ zamanll iletisirn
denilmektedir. · Mekanlann

farkl: olmasi e~ zarnanh iletisirnin

en onemli

ozelliqidir.
E~ zamanll

iletisirn araclarmm en basmda Microsoft sirketinin

"Live

Messenger" adh uyqulamasi gelmektedir. Bu uygulama sayesinde kullamci
sayrsi gOnden gone artan milyonlarca insan es zarnanh olarak yazrh, sesli
veya gorse! olarak iletisirn kurabilmektedirler.
iletisirn araclarma

Bunun yanmda e~ zamanll

ICQ, MIRC vb gibi programlar ornek olarak verilebilir.

2.1.9. E~zamans1z (Asenkron)
Ogretmen

ve dersi alan

bireylerin

bilgisayar

basmda,

zamandan

baqrmsrz kendi kendilerlne egitim almalandrr (Uzunboyiu, 2008).
Bireylerin farkh mekan ve zamanlarda bulunduklan ortamlarda e-posta,
haber gruplan, forumlar ve online dergi ve gazeteleri
saqlarnalandir.

kullanarak

iletisirn

E~ zarnansrz iletisirnin en onernli ozelligi ise zarnarun ve

mekanm baqrmsiz olmasidrr. Zaman ve mekan yonunden sorunlar yasayan
bireylerin

dunyarun

neresinde

olursa olsun,

ne zaman

isterse

internet

araciuq: ile es zarnansrz olarak iletisirn saqlaybilirler.

2.1.10. lletlslm
Toplum
tarumasma

icinde

yasayan

insanm

kendisini

ve

cevresini

ve baskalan ile uyumlu iliskiler qerceklestirrnek

daha

iyi

icin etkilesirn

kurabilme, yasayan ve artrk yasarnayan kisilerin miras olarak biraktrklan
bilgilerinden yararlarulrnasma yardun eden ozel bir becerisi vardrr. Bu beceri,
insarun iletisirn gOcO olarak nitelendirilmektedir (Demiray, 2007).
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insanm toplumsal bir varlik olmasi ozelliqi, yasarn boyunca cevresiyle
etkilesirnde bulunurken bgrendiklerini, cevresindeki diger insanlarla ve
kendisinden sonra gelen kusaklara aktarabilmesinden kaynaqrru alrnaktadrr.
Toplumsal anlamda, kusaktan kusaqa aktanlan bu bilqiler kulturun bir yonunu
olusturur (ZILLIOGLU, 1993).

Temelde insanlar, varoluslanrun baslanqrcmdan bu yana cevrelerini
etkilemeye cahsrmslardrr. Ancak, doqal olarak, insanlar .evreyi etkilemeleri
surecinde kendileri de etkilenrnislerdir. Bu surec sirasrnda cevreyle insan ve
insan ile insan (veya insanlar) arasrnda belli bir duyarhhk geli$tirmenin geregi
ve bnemi de aciktrr. Cunku etkilemenin etkenliqi ve hedefine ulasmasi, bu
konuda kimin kim veya ne ile ve nasil iletisirnde bulunduqunun acrk ve kesin
bir bicirnde bilinmesini; karsrhkhguven, anlayis ve iyi niyetin saqlanrnasrm da
gerektirir
Krsacasr, [letisimi: belli bir ceslt bilginin paylasilrnasrru rnumkun kilan bir
iliskilesrne ve paylasrna sureci olarak nitelendirebiliriz. Bu nitelendirmenin
1$1gmda iletisirn kavrarnrrun tarurrum soyle qerceklestlrebilirtz: lnsanlararasi
iletisirn. bilgi, dusunce, duygu, tutum ve karularla, davrarus bicirnlerinin
kaynak ile ahci arasmdaki bir iliskilesrne yoluyla bir insandan (insanlardan)
digerine

(digerlerine) bazi oluklar kullarularak. ve deqisirn arnacryla

aktanlrnasi surecidir (Demiray, 2007).
lletisirn surecinde yer alan, iletisirnin temel ogeleri sunlardrr:
Kaynak, ileti, kodlarna-kodaclarna, oluk (kanal), alter, etkileme ve.
yansrrna (feed-back) (Gokce, 1993).

2.1.10.1. Kaynak

Kaynak: Basit anlamda kaynak, iletis: surecini baslatan, iletiyi gonderen
bgedir. Kaynak iletiyi hedefe gbnderen ki$i, grup, kurum ya da toplum olabilir.
Bu baqlarnda hangi iletisirn sureci ele ahrursa almsm mutlaka bir kaynak soz
konusudur.
lletisim sureci yaprsi geregi, once kisi ya da kisilerin duygu, dusunce,
karu, bilgi ve gereksinimlerini iletmek isteyen bir kaynag1 gerektirir ve onunla
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baslar. Kisiler arasi iletisim, baska deyisle yuzyuze iletisirn, en srk ve onemli
bicirnde dil ile olmaktadrr. Kitle iletisirni ise, kitle iletisirn araclan kullarutarak
ileti$im qercektestirilir.

Her iki durumda da kaynak kendi ozqun iletisinin

kodlaytcrsi olmaktadir.

2.1.10.2. ileti (Mesaj)
ileti kaynaktan alicrya qonderilen bir uyan, bir dusunce, duygu, karu ya
da bilginin kaynak tarafmdan kodlanrrus halidir. Krsacast, ileti isaretlerden
(sinyal) kuruludur. Bir isaret ise kazarulrms denem bilgilerden herhangi birisi
yerine konulrnus bir belirticidir (Gokce, 1993). Orneqin, "kedi" isareti, bizim
genel

olarak

sahp

oldugumuz

kediler

hakkmdaki

kazarulrrus

denem

bilgilerimizin yerine konulmus bir isarettir. lste ileti, lletisim sureci icerisinde
bu tor isaretterin

kodlanmis

bicirnidir. Yazi

yazarken,

yazi,

resim,

bir

harekette bulunurken ortaya cikan el, kol, yuz hareketleri hep iletilerdir.

2.1.10.3. Kodlama -Kodacrna
Kodlama blr bilginin,--dU$Uncenin, duygunun veya karurun iletime uyqun
ve hazir bir ileti (message) bicirnlne donusturulmesidir.

Kaynagm kafasmda

kalan ve diger kisilere aktanlmayan dusunceler, doqal olarak iletisirnib bir
parcasi

olamazlar.

Bu

nedenle,

kaynaqm

dusuncesi

baskalanrun

da

antayabileceqi bir bcirnde ifade edilmelidir. Oil kodlama icin 90k onemlidir. Bu
baqlarnda, jestler, mimikler, hareketler gibi onernli hatta karmasik kodlama
yollan da ashnda dile dayanrnaktadrr.
Kodacma ise, ahcrya ulasan ve alman bir uyanrun basks deyisle iletinin
yorumlanarak

anlarnh bir bicimde sokulmasidrr.

lletisirn sureci icerisinde

iletiler ancak kodacrna yoluyla, kag1t Uzerindeki "anlamsrz'' isaretler, ya da bir
takim ses ve gorUntu sinyalleri olmaktan 91k1p anlam kazarur.
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2.1.10.4. Oluk (Kanai)
lletisirn

sOreci icerisinde

oluk

(kanal-channel),

iletinin fiziksel iletimiyle ilgili olan oqedir,

kaynaqrn

kodlad191

Krsaca rnesaji yani iletiyi hedefe

gotoren aractrr. iletiyi kaynaktan ahp, paylasrnasi istenene iletebilmek lcin
mutlaka oluga gerek vardrr. Bir baska deyisle iletinin kaynaktan

alicrya

ulasrnastru saqlayan oluklara iletisirn araclan ad, da verilir.

2.1.10.5. Ahc1 (Hedef)
Bu surecte alter, kaynaqm gonderdigi mesaja hedef olan kesimdir. Bu
hedef, bir kisi, birden fazla kisi, orqutlenrnis veya orqutlenmernis

bir grup

yada toplum olabilir.

2.1.10.6. Yansrma (Besleyici Yankr-Geri Bildirim-Feed back)
lletisim
hedeften

sOrecinde kisa ve ne kolay anlarruyla yansirna

ald191

geri donutler,

tepkilerdir.

kaynaqin

Daha acrk bir hale getirmek

gerekirse yansrrna, ahci konumundaki birey veya bireyler, orqutlenrnis yada
~ ·-

orqutlenmernis

k

topluluqun kaynaqrn iletisine yani mesajma verdiqi yaruttir

(Demiray, 2007) ..

t
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27
2.1.11. E-Ogrenme
E-ogrenme, ogrenci ile ogretmenin fiziksel olarak ayn ayn mekanlarda
olmalanna raqrnen, e~ zarnanh yada eszarnansrz coklu ortam teknolojileri ile
iletisirn

kurarak

ogrenme

hrzrna gore

ogrenmenin

qerceklestlrileblldiql

ogretim surecidir (Varol, 2001 ). E-ogrenim ortarnlanrun, kisilere bir cok bilgi
kaynaqina

ulasmalarina

dolayi qunumuzde

ve eek yonlu etkilesirne olanak saqlarnalanndan

onerni surekli artrnaktadrr

(Medet,

2006).

E-ogrenim

ortarnlan bir cok uygulamaya da olanak tarurnaktadrr. Etkin bir ogrenme
ortarm icin bir e-oqrenrne materyali; metin, ses, basit grafiksel sunumlar,
video sunumlar, animasyonlar, simulasyonlar,

oyunlar, test sistemleri, geri

bildirimlerle desteklenrnis etkilesimler gibi bilesenlere sahip olrnalrdrr (Friesen
ve digerleri, 2001 ). Ogrenciler sistem altrnda hazirlanan

ic;erige istedikleri

zaman ulasabilrnekte ve kaynaklardan yararlanabilmektedirler.

Sistemde yer

alan bu esneklik,. uygun maliyet ile birlestiqinde ideal bir model olusmasma
olanak saqlarnaktadrr

(Carswell ve Venkatesh,

2002; Maly ve digerleri,

1998).
E-ogrenme ortamlanndaki etkilesirnin doqru yapuandmlmasi
Bununla

birlikte

E-ogrenmede

kullarulan

qelisrneslne paralel olarak tasarlanabilecek

bilgi ve iletisim

onernlidir.

teknolojilerinin

etkilesim etkinliklerinin kalitesi ve

c;e~itliligi artrnaktadtr. s·u nedenle bu tur qelismelerin takip edilmesi ve bu
qelisrnelere teknik alt yapt acismdan

da uyum saqlanrnasr,

daha kaliteli

etkilesirn ve dolayrsiyla daha kaliteli ogretim imkarn saqlarna

acismdan

gereklidir (Karatas ve digerleri, 2009). Uzaktan egitim konusunda kendilerini
karutlarrus olan Moore ve Kearsley (1996), E-ogrenim ders ic;eriginin dikkalice
haztrlanrnasrru,

qorsel

iletisirn yontemlerinden

yararlarulrnasrm

ogrenme tekniklerinin kullarulmasrru bir organizasyon

ve ozel

altmda yurutulen bir

ogrenme olarak ifade etrnislerdir.

2.1.11.1. E-Ogrenmenin Avantajlan
E-ogrenim bireylere saglad191 bir takrrn avantajlar vardrr. E-ogrenimin
saglad191 avantajlar su sekilde srralanabilir:
•

Birey kendi ogrenme kapasitesine gore ogrenebilir.
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•

Bireyin kendi hizmda egitim alrnasim saqlar.

•

istenilen yer ve zamanda egitimi ahnabilir.

•

Birey bir seferde istediq: kadar cahsabilir.

•

Ulasrrn ve diger harcamalar onernli derecede azahr,

•

Bireyin ihtiyac duyduqu bilgiye arunda ulasrna ftrsati saqlar.

•

Edinilen bilgiler hizh bir sekilde hayata qecirilir.

•

Teori, arastrrma ve vaka analizleri ile pratik hayat arasmda

iliski

kurulrnasrru saqlar.
•

Secenekler yardrrruyla ogrenme kapasitesini artmr.

•

interaktif bir ortam sayesinde etkilesimi artmr.

•

Klasik strut ogrenimine gore rahatsiz ediciligi azdrr.

•

Ogrenim materyallerinin

uygunlugu ve dogrulugu gozden qecirilerek

degi$iklikler daha hrzh yaprhr.
•

Web Ozerindeki zengin isitsel ve qorsel tasanrnlar yoluyla ogrenimi
· cekici hale getirir.

•

Bilgi ve birikimlerin

hizh bir sekilde elde edilmesi

ile cahsanlann

deqisen i~ dOnyasma uyumunu artmr.

2.1.11.1. E-Ogrenmenin Srnrrhhklan
E-ogrenmenin srrurhhklanrun bulunduqu noktalarda vardrr. Bunlar:
•

YOz yOze etkilesirn gerektigi kadar olamamakta.

•

Herhangi bir sorunda arunda yardrrn gorememe sonucunda ortaya
cikan davraruslann qelisirni.

•

Kendi baslarina cahsrna al1$kanllg1 olrnayan bireylerin cahsrna plaru
yaparken karsrlasacaqi zorluk.

•

Ogrenim

gorOrken

calisan

bireylerin

kendi

ozel

ayrracaklan vakti ders calisrnakla gec;irme zorunluluqu.

yasarnlan

icin
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•

Laboratuar veya Atolye cahsmasi yaprlrnasi esnasrnda

karsilasrlan

sorunlar.
•

Fazla

ogrenci

saytsi

nedeniyle

iletisimde

karsrlasilan

zorluklar

(Deprelloqlu, 2009).

2.1.12. Web Tabanll Egitim (WTE)
Gunumuzun

qelisen teknolojisi

ve deqisen

ihtiyaclan

yayqm olarak

kullarulan egitim ve ogretim rnetotlarinda deqisikler yapmaktadrr.

Genelde

ogrenci ve ogretmenin ayru zamanda ve ayru rnekanda olmasrru gerektiren
ve ogretmenin hem kaynak hem de idareci rolunu uslendiqi ogretim bicirnleri
artrk yetersiz

kalmakta,

gunumuzun

baska sorurnluluklan

ya da kisisel

tercihlerinden

dolayi belli bi_r zaman ve rnekanda olamayan

ogrencilerin

ogrenme ihtiyaclanru karsrlarnarnaktadrr (Savas, Arter, 2006).
Web-tabanll

egitim

(WTE),

internetin

teknolojik

ozelliklerinden

yaralarularak olusturulan ve bilgisayar teknolojisiyle desteklenen bir bgretim
proqrarru olarak tarurnlanabilir
aracrhqryla yurutulmektedir.

(Cuez, 2006). Web-tabanll

egitim, internet

Bazi internet baqlant: ucretlerinin

cok yuksek

olrnasr, her yerden internete erisimin olmamasr, kullaructlann internette agir
ve sorunlu bir sekilde baqlann kurrnasi gibi sorunlar, proqrarrun basansim
doqrudan etkilemektedir (Horzum, Cakrr, 2008). Bundan dolayi bu sorunlarm
bazilanru en aza indirmek arnacryla hazirlanan web tabanli sistemin iceriqini,
olmasi dusunulen ders notlan, ses ve qoruntu dosyalanrun uygun buyuklukte
ve miktarda olarnasma dikkat edilmelidir. Web-tabanl1 egitim sistemini orqun
egitim

sisteminden

ayiran

en

buyuk

fark,

bgrenme

sureci

icerisinde

ogrencinin etkin bir sekilde derse katrlmasidrr. Ogretim, ic;erigi hazirlayan
ogretmenlerin planladrklan bicirnde olmakta fakat kisinin ogrenme hrzrnda ve
yonetirninde devam etmektedir.
Geleneksel sistemler ele ahndrqmda dinamik bir yaprya sahip webtabanh egitim, bgrencilerin kendilerinin istediqi zamanlarda,
ve

surede,

mekandan

baqrmsiz

olarak

dersleri

istenilen tekrar

takip

etmelerini

saqlamaktadir.

Ses, video, grafik, iki boyutlu veya uc boyutlu hazrrlanrrus

animasyonlar,

arunda

donut

almacak

sekilde

hazirlanrrus

yaprlarla
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zenqinlestirilrnis

materyaller iceren bir web-tabanll

egitim calisma

ortarru

ogrenciye daha kahci ve zevkli cahsma ortarru saqlarnaktadrr (Yalcinkaya,
2006).
WTE, istenilen herhangi bir zaman. diliminde, dunyarun herhangi bir
yerindeki bireylere egitim saqlayabilrnek icin ideal bir kanaldrr. Bu alanda
surekli artan teknolojik qelisim ve ilerlemeler, strursrz bir coklu ortam erislmlni
ve ogrenci merkezli egitimi bize sunrnaktadrr. Animasyonlar,

etkilesirnler,

sohbet, konferans, ses ve video olanaklanru destekleyen internet tarayrcilan
cok cesitli egitim olanaklanru sunarken, bireyin ilgisini ve motivasyonunu
dolayrstyla

ogrenme

sureclerinin

kalitesini

en

yuksek

duzeye

crkarabilrnektedir.
Web tabanh egitimin ogretim surecinde onernli rol oynamasrru saqlayan
bazi avantajlan bulunrnaktadrr:
•

Egitimin zaman ve rnekan bag1mlll1g1rnnortadan kalkmasi,

•

Yasarn boyu strursrz egitime irnkan saqlamasi,

•

Bilgilerin ve dokurnanlann herkesin kullarumma acrk olmasi ve daha
etkili degi~tirilmesi,

•

Ogrenmenin

bireysellesrnesi ve bireyin grup baskrsindan

kurtulrnasi

sonucunda bireysel ogrenme sorurnluluqunu ve yaratrci ozgurlugunun
doqmasi,
•

Kisinin kendi kendine ogrenmesi sonucu kisinin kendine quveninin
artmasi,

•

Zaman in daha etkin bir sekilde kullarulrnasr,

•

Egitim-ogretimde kalite ve ileri duzeyde bir standartlasrna saqlarnast,

•

Egitimin

tam

zamanmda

ve daha

kolay

ulasilabilir

bir

sekilde

verilebilmesi,
•

Kurumlar ve bolqeler arasrnda frrsat esitsizliqinin en aza indirilmesi,

•

Farkh

kuruluslardaki

ogretim

elernanlanrun

karsihkh

yonelmeleri sonucunda, etkin bir egitim desteqi saqlanmasr,

i~birligine
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•

Basrrn, kirtasiye ve bOrokratik giderlerin dusurulrnesi,

•

Ders, seminer,

konferans,

kurs ve berizeri egitim

materyallerinin

aktanrrunda en az maliyet ile en fazla erisirnin saqlanmasi,
•

Sadece metin tipinde bir sunumdan ate aktarma ses, renk, etkilesirn,
animasyon gibi ozelliklerin dahil edilebilmesi,

•

Kontrol edilebilir ve veri tabaru olusturulmasr,

•

Egitime katilanlar arasinda 90k yonlu bir iletisimin saqlanrnasi,

•

Akilda tutma seviyesinin artmlmasi,

•

Geleneksel siruf ortarrunda soru soramayan veya grup icinde katrhrn
yetisine

ulasarnayan

adaylann

elektronik

ortamda

ozquven

kazanmalan,
•

Seyahat masraflan ve seyahat sOresince olusan uretirn kaybrru en aza
indirgemesi veya ortadan kaldrrmasr;

•

Sanal fakat qerceqinin trpatrp ayrust srruftar olusturulabilrnesi.

2.1.13. Web Destekli Egitim (WDE)
Web destekli egitim yukanda

a91klad191m1z Web tabanf

egitim' in,

geleneksel egitim ortarnma yardrrnci ortamlar olarak tarurnlanabilir. Burada
siruf icerisinde yapilan derslerin yarn sira internet ve Web Ozerinden destek
ve pekistirrne amaciyla kullarulabilir.

20. yuzyrla girdigimiz su yillarda her toplum hemen hemen butun
alanlarda

koklu degi~ikler yapmaktalar.

Teknolojideki

hizh degi~im egitim

alarunda da bazi reformlar yaprnarruza olanak saqlarnakta. Teknolojiyi takip
etme

cabalarrrruz

yaprnak

zorunda

sonucunda
kaliyoruz.

da egitim
Egitimi

sistemimizde

daha

verimli

bazi
bir

deqisiklikler

hale

getirmek,

yayqmlastrrrnak bireysellestirme cabalarirruz sonucunda da ortaya cikan bir
degi~imde Web Destekli Egitim (WOE) olrnustur.
Gunurnuz
artrnasiyla,
kacrrulmaz

teknolojisinin

egitim
olrnustur.

ilerlemesinde

sorunlanrun

ve

cozurnunde

Daha gerilere

baktiquruz

egitime

verilen

teknolojiden
zaman

onernin

faydalanmak

bu teknolojilerin
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basmda bilgisayar gelmekteydi. Fakat qunurnuzde teknolojinin de qelisrneye
devam etmesinden delay: daha ileriye qitmistir. Boylece farkll teknolojilerde
kullarulrnaktadrr. Bu teknolojilerden biride internettir.
WOE' de bilgisayar teknolojisinin ogretim sOrecindeki uygulamalarmm
her biridir. Bu uygulamalar

bilgi sunmak, ozel ogretmenlik

yapmak,

bir

becerinin qelismesinde katkida bulunmak olabilir.
Web tabanll ogrenme, zaman ve mekan bag1mlll1g1 olmadan ogrencinin
kendi

icin

.en

uygun

ger9ekle~tirmesine

olan

kosulda

ogrenimini

imkan taruyan uzaktan ogrenme

web

uzerinden

modelidir.

Ogrenme

sadece ders i9erigi ile degil ayru zamanda dersin uyqularust ile de iliskilidir.
Bu calismada ele alman model, uzaktan egitim uygulamasmm
olarak oncelikle odev alma sureci icin qelistirilrnis, aksakliklan
bir uygulama

modeli

kurulrnustur.

Kurulan

bu

modelin

bir ayag1

qorulup yeni
avantaji,

hem

asenkron egitim olarak ders materyallerini kullanma irnkaru vermesi, hem de
eszarnanh

iletisirni

materyallerinin

olanakll

kilmasrdrr.

bir baska avantaji

Model

ise sadece

icin

web

hazirlanan

ders

Ozerinden asenkron

uzaktan egitim dediqimiz egitimle degil, ayru zamanda yuz yOze egitimde
egitimle

dersi pekistirrnek,

bilgisayar

okuryazarhqi

konusunda

becerileri

arttrrrnayi olanakli krlrnasidrr.

2.1.14. Web Tabanlt Egitimde Materyal Kullarurm
Derslerin ozelligi, islenilen konunun ozelligi, ogrenci ozellikleri, okulun
sahip olduqu fiziksel olanaklar

ve ogreticilerin

arac-qerec

ve materyal

kullanma becerileri, ogretim materyallerinin kullarulmasmda etkili olrnaktadrr.

Ders

Materyali

Hazirlarken

Web tabanh egitimde bir ders materyalini

hazirlarken

bircok coklu

2.1.14.1.

Web

Tabanlt

Egitimde

Kullamlabilecek Coklu Ortamlar

ortamdan

yararlanabiliriz.

inceleyeceqiz.

A~ag1da

bu

cokluortarnlardan

bazilanru
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2.1.14.1.1. Efektlerin Kullarulmast
Efektler,

konu bOtonlOgO

gorunumunu

daha cekici ve zevkli hale getirir. bnemli olan noktalarda ve
srra

sekil,

grafik,

icin

kullaruhr.

resim

gibi

Sayfa

diger

farkrru

yarn

koymak

noktalann,

metinlerden

basliklann

ortaya

icinde onern arz eden

dOzenini

nesnelerde

de

ve

efentler

kullarulabilir. Renklendirme, aln cizili olarak yazma, kabartma, 09 boyut ve
golge gibi efektlerle suslenrnis nesneler sayfa icerisinde farkll, gOzel ve
eglenceli

bir gorOnOm saqlayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar

hicbir efektin asmya kacrnarnasr. Eger herhangf bir efekt asrnya kacarsa
beklenmedik ve istenmedik durumlar ortaya ctkabilir ve ogrencilerin dikkatleri
dag1labilir. Bu yOzden asin sOsden kacmrnah ve dengeli olarak efektler
kullarulmahdtr.

2.1.14.1.2. Resim-Sekil ve Grafikler
Doz yazi ile anlatrlrrus ders srkrci olabilir. Bu yOzden doz yazmm
agirl1kll olduqu ders iceriklerinde ve soyut kavramlann sornutlastmlmasmda
bu tor bilesenlerin etkisi
bOyOk olabilir.
Ozellikle renkli. resirnler ve grafikler
.
.
.·
ogrencilerin alqrlarna hizlannda 90k etkilidir. Burada dikkat edilmesi gereken
noktalarm basinda

resim dosyalanrun forrnatlanrun ne olacaqidrr. Burada

.jpg veya .gif uzantrlan kullarulrnaudrr. Bu tor dosyalann boyutlan diger dosya
boyutlanna

gore

resmin/~eklin/grafigin

daha

kucuk

olduqundan

Web

sayfast

icerisinde

gorOntolenme hrz: artabilir. Bu hrz yavasladrk sonra

ogrencilerin ilgisi daqrlabilir ve ogrencinin srkrlrnasma neden olabilir.

2.1.14.1.3. Animasyonlar
Yazi, sekil ve resimlere verilen hareket ve canlihk ozelliqine animasyon
denir.

Animasyonlar

sayesinde

konular

ogrenciler

tarafmdan

daha

iyi

pekistirilebilir. Bu sayede ogrencilerin ilgilerinin de canli tutulabilir. Normal bir
resmin/~eklin/grafigin

Ozerinde c;e~itli programlar kullanarak arnator kisiler

· tarafmdan animasyonlar eklenebilir.
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2.1.14.1.4. Ses, Muzik, FilmNideo Goriintuleri

Daha once yapilan arastirrnalara bak1ld191 zaman qorsellik kadar isitsel
anlatrrmnda onerninin ne kadar buyuk oldupu farkedilebilir. Bunun yarunda
animasyonlara sesler eklenerek etkinligi daha da fazla arttrnlabilir. Buradada
dikkat edilmesi gereken hususlarrn basrnda ses dosyalannm hem gee;
acrlmamasi hemde kalitenin yuksek olmasi gereklidir. Bu yuzden wav, wma
gibi dosyalar yerine daha kaliteli olan mp3 uzantih ses dosyalan
kullarulrnahdtr.
Etkilesirn araclan icerisinde belkide en etkili olanlann basmda film ve
videolar gelmektedir.

Bu tor araclar sayeside de bir eek soyut seyler

sornutlastmlabilir, smif ve egitim ortamlarmda yaptlmasi rnumkun olmayan
calismalar bu sayede ogrencilere izletilebilir. Bilindigi gibi alqrlarna oranlanna
baktiqrrruzda en fazla alqrlarnarunve ayni zamanda pekistirrnenin hem isitilip
hemde gozle gorOldOgO zarnanlardadrr.
Yukanda

bahsettlqlrniz

ortarnlarm

yanmda

Web

Ozerinden

kullarulabilecek bircok coklu ortam bulunmaktadrr.

2.1.15. Blog

En genel tarurru ile weblog, web ve log kavramlannm birlesrnesinden
olusan, kolay web programlama becerisi gerektirmeden herkesin kolayca
web Ozerinde sayfa yayirru yapabileceqi ortamlar olarak tarumlanabilir. Blog
ise krsa ve duzenli aralrklarla quncellenen kronolojik sira ile yayirnlanarak
arsivlenebilen ozelligi sahip webloqlandrr. Blog yaymlan e$ zarnanh olarak
web Ozerindemesaj olarak yaymlarur.
Blog' un teknik bilgi gerektirmeden internet sitesini bireyin kendi istediqi
gibi otusturmasrm saqlayan gunluge benzer bir yaprsi vardrr. Blog, genellikle
guncelden eskiye doqru siralanrrus yazi ve yorumlann yaymland191,Web
tabanll bir yayrru belirtir. <;ogunlukla her qonderinin sonunda yazarm ad: ve
qonderi zarnaru belirtilir. Yayrncrrun secirnine gore okuyucular yazilara yorum
yapabilir. Bunun drsmda geri izleme (trackback) mekanizrnastyla belirli bir
yazi hakkmda yazilan diger yazrlarin belirlenebilmesi de rnurnkundur.
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internette bircok egitim alaruyla ilgili bloglar bulunrnaktadrr.
pek

cok

ogretmenin

derslerine

ek

olarak

kullandrq:

Ozellikle

blog

siteleri

bulunrnaktadrr.

2.1.15.1. Egitimde Blog
Egitim icerikli bloglar kullanarak ogrenciler aktif bir iletisirn ortarruna
gec;mekte ve ders ic;i ders notlanrun almmasi, odevlerin duyurulmasi

ve

odevler icin geri bildirim sunulmasi, darusrnanhk ve rehberlik hizmetlerinin
saqlanrnasi gibi arnaclarla kullaruldrqmda ogrencilere her zaman her yerden
erisilebilen bir sanal siruf ortarm sunrnaktadrr (Uzunboylu, 2008).
Bir blog uyqularnastru egitimde eek faydah bir bicirnde kullanabiliriz.
Ogrencilerin

ogrenmelerini

pekistirecek, onlann diger insanlarla etkilesirne

gec;ebilecekleri sanal bir ortarndrr.
Baska

insanlarin

bigilerini

blog

sayfalanndan

okuyarak

birseyler

ogrenebilir, dogruluguna inarnadiq: bir bilgi icin gbr0$1erini ortaya koyup diger
blog

kullarucrlan

ogrenmelerini
Ogrenme

ile

tartrsrna

arttmrken

ve

ortarru

diger

ogretme

olusabilir.

insanlarm

surecinde

Boylece

hem

da·· ogrenmelerini

sosyal

etkilesirnin

kendi

saqlayabitir.
bneli

olduqu

arastrrmalarda bzellikle vurqulanrnaktadir. Bilgisayar destekli ya da ag tabanh
egitimlerde

ise one surulen

dezavantajlann

basmda

qecirilen zarnarun ogrencileri sosyallesrne surecinden
Bilgi

olusturma,

yapist

geregi,

iliskilendlrtci.

bilgisayar

basrnda

uzak brrakrnastdrr.

iletisirnsel

ve etkilesirnsel

yaprdadrr. Bu durum qoz bnene almdrqmda, blog kullarurru ogrencilere
ogrendikleri bilgileri yaymlayabilecekleri,

paylasacaklan ve tartrsacaktan bir

ortam hazrrlayacaktrr. Boylece, sosyal etkilesirne dayali bir surece olanak
saqlanrms olur. i$birligine dayah olarak olusan bu ~grenme ortamlannda,
ogrenciler

dusuncelerini

paylasabitecek

ve

kendi

seslerini

duyurabileceklerdir.
Ogrencilere aktif bir etkilesirn ortarm saqlanrnasmm yarn sira bloglar,
ders ic;i ders notlanrun tutulmasi, bdevlerin duyurulrnasi ve odevler icin geri
bildirim almmasi,

darusmanhk ve rehberlik hizmetlerinin

saqlanmasi

gibi
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arnaclarla kullaruldiqmda ogrencilere her zaman her yerden erisilebilen bir
sanal siruf ortarm sunar.
Ogrenciler bir blog uyqulamasi ile diger insanlarla etkilesime qireceqi
icin sosyallesrnesi de saqlanabilir. Karsit gbrO~IO fikirlerin de olabileceqini, bu
qorusleri curutecek video, ses, yaz: yani her turlu bilgiyi paylasarak kendi
dusuncelerini ifade edebilecekleri bir ortam olusrnasi saglanabilir. Bu sekilde
birden fazla gbrO~ ortaya cikarak bir fikir salatasi olusturulabilir. Bu salatadan
isteyen istedigi bilgileri alarak kendi bgrenmesine

uygun yeni bir salata

olusturabilir.
Egitimde bir blog ortarru isbirlikf ogrenme seklini destekler ozelliktedir.
Bir ogrenci bir bilgiye ula~t1g1 zaman bu bilgiyi paylasabileceqi en kolay ve en
ucuz yollardan

birisidir.

Sadece

internet

baqlantrsi

ile bu bilgiyi

blog

sayfasinda yay,mlayabilir. Blog sayfalarirun hicbir maliyeti yoktur. internette
Technorati'nin

istatistiklerine gore, gOnde 50.000'den fazla yeni blog sitesi

yaratrhyor. Bu rakam da blog kullarucrlanrun ne kadar 90k olduqunun
qosterqesidir (http://ogrenci.hacettepe.edu.

tr/-b0244599/blog.

bir

html).

2.1.15.2. Egititnde Kullamm Alanlan
•

Ogrenci Cahsrna Dosyalan,

•

Ogrenme Loglan,

•

Yorum yapma, geribildirimde bulunma, isbirlikli calrsrnalar yapma ve
bunlan kolayllkla saklayabilme,

•

Mesleki qelisim,

•

Darusrnanhk ve rehberlik hizmetleri,

•

S1n1f Yonetimi,

•

Ders i9i ders notlan, bdevler ve her turlu simf ici ve okul ile ilgili etkinlik
ve duyurularm yayrmlanabileceqi bir ortam,

•

Topluluk iliskileri,
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•

Ailelerinde bu ortama cekilrnesi,

•

S1n1f ici veya arasi isbirlikleri,

•

Diger seslere de kulak verme,

•

Bilgi paylasrrnmda srrurlan daqrtrna,

•

Bilgi Ybnetimi,

•

Online kaynaklann sunumu,

•

Arastirma Loglan,

•

Diger kaynaklara linkler,

•

En iyi uygulamalar,

•

GUzel ve basanh uygulamalann paylasirm
olarak siralanabilir.

2.1.15.3. Okulda Blog
Ogrencilerin

dusunce . ve basanlanru

paylasacaklan.

bir okur grubu

olustururlar.
•

Ogrenciler kendilerini kendi cUmleleriyle ifade etmelerini saqlar.

•

Ogrencilere kendi seslerini duyuracaklan bir ortam sunar.

•

i~birligine dayah ogrenme ortarnlanru destekler.

•

Ogrenme ogretme sureclerini destekler.

(http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/-b0244599/blog.html).
Burada biz uygulama bolurnunde kullandrqrrruz Wordpress hakkmda da
kisaca bilgi vereceqiz. Wordpress ve · ortamla ilgili daha sonraki bolumde
qenis bilgi ve ekran qoruntulerine yer verilmistir.

2.1.15.4.1. WordPress
WordPress, dunyada en 90k kullarulan blog sistemlerinden

biridir, acrk

kaynakll ve ucretsiz olarak daqrtrlrnaktadtr. WordPress kullanarak kisa sure
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icinde kendi sunucunuza kurulum yapabilir, sitenizi yaymlayabilir ve sitenize
icerik eklemeye yani bloglamaya baslayabitirsiniz.
WordPress acrk kaynakll bir yazrhrn olduqu icin dunyarun her yerinden
isteyen

herkesin

katkida

bulunrnasrna

aciktrr: "created

by and for the

community" denir, yani topluluk tarafmdan ve yine topluluk icin qelistirilrnekte
ve desteklenmektedir.

Bu sekilde her qecen gun daha da kullarush ve saqlarn

bir sistem haline gelmektedir.

2.1.15.4.2. Wordpress Kullarurm
Ogretmenler 90k az bir sure icerisinde, hicbir ekstra bilgiye ve ucrete
gerek duymadan kendilerine sosyal ogrenim alaru olusturabilirler.

Buradaki

en onemli noktalardan biri herhangi bir ucret oderneden boyle bir ortama
sahip olabilmeleridir. Bir diger onernli nokta ise bu ortarru olusturabilrnek icin
ek bilgiye

sahip olmaya

gerek otmarnasrdir.

Bu sayede

hangi alanda

olunursa olunsun kolayhkla boyle bir ortama sahip olunabilir. Bu Web savfasi
icerisine isteqe uygun farkh araclarda entegre edilebilir.
ogrenci ve ogrenci-ogretmen

Burada ogrenci-

e$ zarnanh veya e$ zarnansiz olarak iletisirn

kurabilirler. Farkh araclan Web sayfast icerisine entegre ederek online ders
.. ger9ekle$tirebilir ve bu dersleri kaydedip daha sonra istedikleri kadar tekrar
etmelerine

olanak saqlanabilir. Yine farkll araclan sayfa icerisine entegre

ederek gerek powerpoint sunulanru gerekse ders dokurnanlanru ogrencilerle
paylasabilirler.

2.1.16. Sosyal
Dunyada

Ag

Paylasrrn Siteleri

ilk sosyal paylasrrn sitesi 1997 yilmda

"sixdegrees.com"

sitesidir.

Bu site kullarucilanna

hizmete baslayan

ilk kez profil sayfasi

olusturabilrne ve mesaj qonderrne olanaq: saqlanrrustrr. 2001' den itibaren
ise ortaya cikan Asianavenue, Blackplanet, Mgente ve Cyword siteleri sanal
arkadaslik tliskilerine farkh bir boyut getirmeyi basarrmstir. 2004 yrhnda Web
2.0 kavrarmrun ortaya crkrnasrndan sonra ise internet kullarucilan Myspace,
Facebook ve Bebo ile tarnsrruslardrrtfiberqi,

2007).
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Sosyal paylasrrn ag siteleri (Social Networking Sites) bireylerin halka
acrk ya da yan halka acrk olarak bir sistemi kullanarak profit sayfalanru
olusturmalanru,

istedikleri

baqlantilan

paylasrnalanru,

diger

kullarucilarla

arkadas olabilmesini ve bilgilerini paylasmalanm, diger kullarucrlarla arkadas
olabilmesini ve bilgileri ve aktiviteleri bir ag uzerinden paylasrnayt saqlayan
sanal bir ortarndir. Bu sanal agda kullarucrlar birbirlerine

mesaj, e-mail,

tartrsrna gruplan video, sesli sohbet, dosya paylasrrm yapabilmektedirler.
Sosyal paylasim ag sitelerinin en onemli kullanim arnaci bir bireyle uzun
zarnandrr gor0$meyen veya yuz yuze gor0$me irnkaru bulunmayan bireylerin
birbirleriyle iletisirnini saqlarnaktir (Boyd ve Ellison, 2007).
Gi..ini..imi..izde
basanlanru

ise

qozonunde

Myspace,

Facebook,

bulunduran

Hi5

ve

Microsoft firmasi

Orkut

sitelerinin

kendi bunyesinde

bulundurduqu Windows Live' de kendi sosyal ag1n1 kurmustur.

Bu ag ile

kullarucrlar

fotoqraflar

kendi

profillerini

olusturabilrnekte

ve

baqlantrlar,

paylasabilmektedirler.

2.1.16.1. Sosyal Ag Paylasrrn Sitelerinin Yararlari
•

Sosyal paylasim aglanyla qenis cevreli arkadas edinebiliriz,

•

Gunluk veya anhk haberlerden haberdar olabiliriz,

•

Arkadaslanrmzla resim, video vs. paylasabiliriz,

•

BO$ zamanlanrruzi deqerlendirebifiriz,

•

Uzak arkadaslanrruzla konusabiliriz,

•

Film izleyip, mi..izik dinleyebiliriz,

•

Egitim arnach kullanabiliriz.

2.1.16.2. Sosyal Ag Paylasrm Sitelerinin Zararlari
•

Bilgisayarla 90k vakit qeciririz,

•

Arkadas ve cevre ile iliski kuramama,
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•

Sosyal aktiviteler yerine internette fazla zaman qeciririz,

•

Cocuklar icin gi..ivenli olmayan sosyal paylasim aglanyla olumsuz
etkilenebilirler.

2.1.17. Mobil Ogrenme
Mobil ogrenme, bireylerin kablosuz cihazlar ya da mobil iletisim araclan

aracrhqryla istedikleri bilgiye erisrnerini saqlayan ogrenme ortarru olarak
· nitelendirilebilir.

Haris (2001 )' e gore mobil ogrenme;

mobil bilgisayar

teknolojileri ile internete dayah ogrenmenin " her zaman, her yerde" ogrenme
deneyimi sunabilmeleri icin etkilesirn noktasrdir (Uzunboylu, 2008).

2.2. iLGiLi ARA~TIRMALAR
Uzaktan egitim, web tabanil egitim, web destekli egitim ve Bloglarla ilgili
yapilan arastirmalar asaqida krsaca ozetlenrnistir.

2.2.1. Uzaktan Egitim, Web Tabanh ve Web Destekli Egitim ile ilgili ··
Arastrrrnalar
Schoech 2000 yrhnda yapt1g1 cahsrnasmda

bircok egitimcinin

bazi

nedenlerden dolayi ogrenmenin 10 y1I icerisinde heyecan verici bir sekilde
degi~ecegini

belirtrnistir.

bugi..inki..i

veriler

Schoech'

in

soylediklerini

doqrulamaktadrr.
Uzunboylu'nun

(2002) yrlinda yapt1g1 doktora tez calismasmda

Web

destekli ingilizce ogretiminin ogrenci basansi i..izerine etkisini arastrrrrustrr.
Arastrrrnada Web destekli ingilizce dersini alan ogrencilerin geleneksel struf
ortarnmda

bulunan

ogrencilerden

daha

basarih

olduqu

sonucunu

elde

etrnistir.
Ocak'm

(2008)

yrlmda

yapt1g1

"Web

Tabanh

Coklu

Ogrenme

Ortarnlanrun Ogrencilerin Bilgi Okuryazarlrqt Performans: Ozerine Etkisi"ni
arastrrdrq:

yi..iksek lisans tez calismasmda

Web tabanll

coklu ogrenme
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ortarnmda edinilen bilgilerin kahci ve transfer edilebilir olduqu sonucuna
ulasilrrustrr.
Karaaslan'm
teknolojinin

(2008)

sunduqu

yapt191

olanaklar,

yOksek

bilimsel

lisans

olarak

tez

cahsmasmda:

hazrrlanrrus · uygulama

cahsmalan ile desteklenerek tutarh bir egitim ogretim sisteminin tasarlanmasi
onernlidir. web tabanll uzaktan egitimin Ulkemizdeki konumunun qelistirilrnesi
ve uyqulamalanrun

yayqmlastmlrnasi

gerekmektedir.

su an Web tabanll

uzaktan egitim. kismen kullamhrken ileride Web tabanli egitimin geleneksel
egitimin yerini alacaqi tahmin edilmektedir.

web tabanh egitimin gelecegi,

egitim ic;eriginin kalitesine ve sistemin genelinin stndartlara uygun olusuna
baqhdrr" sonucuna ulasrlrrustrr.
Uzunboylu

(1995) yapt191 cahsrnasmda

birinci suutlannda

11

ortaoqretim

kurumunun

ogrenim qoren ogrenciler, bir donern boyunca aldiklan

bilgisayar dersinin belirlenen hedeflerine hangi dOzeyde ulastiklanna yonelik
tuturnianrun nasil olustuquna yonelik problemden yola cikrlarak, ogrencilerin
bilgisayar ogrenme dOzeyleri ile bilgisayara yonelik tuturnlanrun genel olarak
olumlu

yonde

bilgisayar

olduqunu

dersindeki

qostermistir.

bilissel

alan

Arastrrrna

sonucunda

davraruslanndan · bilgi,

ogrencilerin
kavrama

ve

uygulama basamaklan ve bu basamaklann genel toplarru, bilgisayara yonelik
olusan tutum puanlanrun her birinin arasinda

olumlu yonde anlarnh bir

iliskinin olduqu saptanrrusnr.
Cavus, Uzunboylu ve lbrahirn' in (2006), yaptiklan calrsma sonuclanna
gore

Java

ve

Pascal

derslerinde

Web

tabanll

ogrenme

yonetim

sistemlerinden biri olan Moodie' in isbirllkli ogrenme araclan kullaruldrqrnda
ogrencilerin basansrrun arttrqrru ortaya koymuslardrr.
Elmas, Dogan, Biroqul ve Koc;' un (2008) yrhnda yaptrklan cahsrnada
Moodie' a kayrth kullaruct sayrsrrun fazla olmasmdan
problemlerin

cozumlerinin

hrzh bir sekilde

dolayi karsilasilan

bulunmasmda

bOyOk etken

oynamakta olduqu sonucuna vanlrrustrr.
Cavus ve Bicen'in (2009) yaptrklan arastrrmada Oniversite ogrencilerinin
en cok tercih

ettikleri

e-mail

servisi

Windows

Live (Hotmail),

en eek
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kullandrklan Messenger servisi de Windows Live Messenger (MSN) olarak
saptarruslardrr.
Gordon (2003), doktora tezinde Web tabanh egitim geleneksel egitim
alan ogrencilerin etkili ogrenmelerini karsrlasturmstrr. Arastirma kapsammda
ilk olarak Nevada Oniversitesi' nde ogrenim goren 65 ogrencinin

egitim

verilmeden once bilgisayar tutumlan ve bilgisayar becerileri karsrlastmlrrustrr.
Yapilan karsrlastrrmalar sonucunda ise her iki grubun bilqisayar tutumlan ve
bilgisayar becerileri arasmda anlarnh farklrhk olmadrq: belirlenrnistir. Donern
sonunda

ogrencilerin

karsilastmldrqmda

basanlan,

tutumlan

ve

motivasyonlan

basan, tutum ve motivasyon deqiskenleri acismdan Web

tabanh egitim alan ogrenciler ile geleneksel egitim alan ogrenciler arasmda
anlamll farkhlrklar bulunrnarrustrr. Ancak Web tabanli egitim alan ogrencilerin
derslere daha 90k ilgi gosterdikleri ve tatmin duzeylerinin daha yuksek olduqu
qozlemlenmistir.
Karatas'

in

(2002)

"internet

Destekli

Ogretim:

Ornek

Bir

Ders,

Karsilastlan Sorunlar ve Cozurnler" bashkh cahsrnasmda sadece yuz-yuze
qerceklestirilen

bir ornekte ogretmen, en azindan dersin amaclanm surekli

olarak tekrarlayamaz. Oysa, bu ornekte ogrenci her seye internet ortammdan
ulasabildiqinden,

ogretmenin

soyledigi

herhangi

bir seyi kacrrrnasi

soz

konusu olrnarrustrr. Derse katrhrn politikasmdan dersin planlamasma; dersin
kredisinden

ogrencilerden

beklenenlere

kadar pek 90k unsur internetten

ogrenciye sunulmustur. Ogrenciler, bu internet destekli dersle ilgili herhangi
bir materyalin yazicrdan crktrsrru alma sansina da sahiptirler.

Bu sekilde,

ogrenciler bu noktada, daha once karsilasrlan problemleri yasarnarmslardrr.
Aynca
universitelerin
smav

yine

panolanna

proqrarru

olamamaktan

yapilan

vb.)

bu

cahsrnada

asilan duyurulann

kaybolmasmdan

sikayetciyken,

bu aynntilara

ve

ogrenciler

daha

onceden

(smav tarihi, ders proqrarru,
bu

duyurulardan

internet ortammdan

haberdar
ulasrnalan,

onlan bu kayqrlanndan uzaklastrrrrustrr.
Turkoqlu' nun (2003) yilmda yapt191 cahsmasmda internet tabanh egitim
program, qelistirilmesinin

zor ve uzun bir surec olduqu belirtilmektedir.

bu

43
surecin

qelistirilrnesi

icin

arastirmalara

gereksinim

olduqu

sonucuna

ulasrlrmstrr,
Oral' in (2004) yapt1g1 arastrrmaya gore ogretmen adaylanrun interneti
en fazla ogretimde (4.05) ve arastirrnaya (4.02) yonelik tuturnlanrun yuksek
olduqu farkedilmektedir.

Bu sonuc, ogretmen adaylarmm interneti en fazla

(%51) arastrrrna ve odev yapma arnaciyla kullandrklan saptanrrustrr.
Aydin'

in (2002) "Cevrimici

cahsmasrnda

(Online) Ogrenme

cevrirnici egitimde

topluluk

Topluluklan"

olma duygusunun

bashkh

qelistlrtlmesi

etkinliklerine en az konu i9erigini aktarma etkinlikleri kadar onernlidir.
Aynci yine bu cahsrnada ders i9erigini web sayfalanna donusturrnek ve
ogrencileri

anlarnsrz

qerceklestirilmez.

sorulan

cevaplamaya

itmekle

cevrlmici

egitim

Bu internet teknolojisini, en etkisiz, verimsiz ve cekicilikten

uzak bicirnde kullanmak anlarruna gelmektedir sonucuna ulasilrrustrr.
Ozdarnh ve Uzunboylu' nun (2007) yapt1g1 calisrnada, farkh kulturlere
sahip Oniversite ogrencilerinin internet iletisim araclarmdan olan elektronik
posta, tarnsrna gruplan ve sohbet proqrarnlanru egitsel arnach kullarurruna
yonelik

alqrlannr

belirlemek

arnaciyla

yaptiklan

cahsrnada

ogrencilerin

egitimde en 90k tartrsrna gruplan, daha sonra srrast ile e-posta ve sohbet
proqrarnlanru kuuandrklanrn belirtrnislerdir.
Demirli'

nin (2002) yapt191 arastirrnaya

gore Web tabanh ogretim

uygulamalan ogrenciler tarafmdan benirnsendiqi soylenebilir.
ortamda

qercekiestirilen

bu tor

uygulamalarda

ogrenciler

Etkilesirnli bir
aktif

olarak

ogrenme surecinde bulunrnaktadrr. Zaman ve mekan srrun olmamasi
onemli

faydalan

arasinda

olup,

bu unsurun

performans

en

artisma

katk:

bir baska sonuc ise geleneksel

siruf

saglad1g1 dusunulmektedir.
Yine bu cahsrnada ulasilan

ortarmndaki pasif ders dinlemenin verrnis olduqu s1k1c1l1gm olrnamasi ve siruf
icinde ogrenci-ogretmen veya ogrenci-ogrenci arasmda olusabilecek olumsuz
olaylarm yasanrnarnasma dikkat cekilrnektedir. Geleneksel srruf ortarrunda
sormaktan endise duyulan sorulann sanal ortamda daha rahat ve direkt
olarak sorulabildiqi

ortaya cikrmstrr. Ancak ogrenci ile yoneticinin

zaman

zaman e$ zarnanh olarak qorusrne yapmas, murnkun olsada genellikle e$
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zarnansrz

yurutulen

bu

uygulamalarda

anlrk

soruya

cevap

verilmesi

konusunda yetersiz kalmabildiqi qorulrnektedir,
Aynca

uygulamadaki

arayuz

olarak

kullarulan

Web

sayfalannda,

etkilesimli ve dinamik bir yap: olmasi kadar qorsel ve egitsel tasarimlann
qerceklestirilmesine

de dikkat edilrnelidir. Cunku hazirlanan materyal ogrenci

perforrnansrru etkileyen en onernli unsur olarak karsirruza crkrnaktadrr.
Kesici (2007), Web destekli,
yonternlerinin

ogrenci basarilartru

Web tabanll
karsrlastrrrnak

ve geleneksel

ogretim

icin yapt191 doktora

tez

cahsrnasmda Web destekli ogretim yonterniyle egitim alan deneklerin her iki
ogretim yonterniyle

egitim alan deneklerden

daha basanh, Web tabanh

ogretim yonterniyle alan deneklerin de geleneksel ogretim yonterniyle egitim
alan deneklerden daha basanli oldugu sonucuna varmrstir.
Ozdamli ve Uzunboylu' nun (2007) cahsrnalarmda, teknoloji destekli
isbirlikli ogrenme ortammda cahsan ogrencilerin teknoloji destekli isbirlikli
ogrenmeye yonelik tuturnlanm belirtmek arnacryla yaprruslardrr. Bu arastrrrna
on-deneysel arastrrrna desenlerinden tek gruplu deneysel bir calrsrna olup
arastrrmada

on-test ve son-test uyqulanrrustrr. Arastirrnaya

Yakrn Dogu

Oniversites"i B0TE Bolumu "Bilqisayar Ortarmnda Yazarllk Araclan" dersini
alan 35 (24 erkek-11 krz) ogrenci katrlrrustrr. Arastirmarun on-test ve son-test
sonuclanna

gore, ogrencilerin teknolojiye kars: tuturnlanrun olumlu olduqu

gorulmu~tor. Aynca teknoloji destekli isbirlikli ogrenme ortammda calisnktan
sonra teknolojiye yonelik tutumlarmm artt191 ortaya crkrmstrr.
Web tabanll egitimde yer alan video konferans, sesli veya goruntolu
sohbet irnkaru ogrenmede

srrurlan ortadan kaldrrrrus ve duvan olmayan

okullar, sanal kutuphaneler ve egitimde kullamlabilecek farkl: boyutlar ortaya
koyrnustur (Halis, 2001; Askar, 2003).
Ozcmar ve Tuncay' m (2009) yrhnda yaptrklan "Soyutlardaki
calismannda

lsiklar"

uzaktan egitim icin en 90k soyut metaforunun, sanal srruf icin

en 90k resim ve tiyatro metaforlanrun, uzaktan egitimci icin en 90k rehber
metaforunun, sanal ogrenci icin en 90k qercek olmayan ogrenci metaforunun,
karma uzaktan egitim icin krz erkek kansrk metaforunun, e~ zamanll uzaktan
egitim icin gundui egitimi metaforunun, sanal karnpus icin, okul metaforunun,
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uzaktan egitim programlan

icin karrnasik bir ip yurnaq: metaforunun,

e~

zarnansiz uzaktan egitim dersi icin bilgisayar metaforunun, gerekli teknoloji
icin sihirli kutu metaforunun kullaruldrq: saptanrrustrr.
Cin'

de

09 tane

uzaktan

egitim

uruversitesi

bulunmaktadrr.

Bu

universitelerde 1,5 milyon ki~i ogrenim qorrnektedir (Turkoqlu, 2002).
Andriole (1995) Drexel universitesi' nde qerceklestirdiqi
zarnansrz ogrenmede
saptanrrustrr.

calismada es

ogrenciler % 80 orarunda hicbir dersi kacrrmadrq:

Bu da gosteriyor

ki geleneksel

srruf ortammdaki

devam

zorunluluqunun Web uzerinden de saqlanabileceqi soz konusudur.
Yapilan bir 90k arastrrrnada ulasilan sonuclar qosteriyor ki bilgisayann
ve internetin yazih, sesli ve goruntolu ogelerin bir arada kullarulrnast bir 90k
duyuya ayru anda hitap ederek kahci ogrenme uzerinde 90k olumlu etkiler
saqlarnaktadrr.

Aynca ogrenmede

saqlanan avantajm drsmda geleneksel

ortamlara ~!yasla zaman bakimmdan da buyuk avantaj saglad191 sonucunu
elde etrnistir (Jan, 2001 ).

2.2.2; Blog Egitimi ile ilgili Arasnrrnalar
Deprelioqlu ve Kase' nin (2009) yrhnda "Web 2.0 Teknolojilerinin
Uzerindeki

Etkileri ve Ornek Bir Ogrenme

Egitim

Yasantrsi"

baslrkh yaptiklan

cahsrnalannda Web 2.0 teknolojileri ile qerceklestirilecek

egitim calrsmalan,

derslerin arnaclannm yarn srra, bilisirn 9ag1 gereklerine uygun, bilgiyi etkili
kullanabilen ve isleyen, nitelikli bireylerin yetistirilrnesine de imkan taruyacaqi
sonucuna ulasrmslardrr .
. $enel ve Seferoqlu (2009)' da yaptiklan cahsrnalarinda ag qunlukteri ilk
bakista

ve

· gorulmektedir.

9ogunlukla

bireysel

olarak

kullarnlan

Web

siteleri

Gercekten de bircok Olkede binlerce kisi gunluk servislerini

hayatlanru anlatma, yorurn ve dusunce paylasirru, duygulan
topluluk

olarak

(sosyal

aglar)

yaratma

gibi

90k

cesitli

arnac

ifade etme,
ve

iceriklerle

kullanrnaktadrr. Ag qunluklerinin, yaprlan lncelendiqinde yukanda sayilan 90k
cesitli arnaclann yarnnda egitim arnach kullarnm icin de uygun olabilecekleri
degerlendirilmektedir.
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Kocoqlu'

nun (2009) yapt191 "Yabanci

Oil Olarak

ingilizce

Yazma

Dersinde Bloglann Kullarurru" bashkh cahsrna sonucunda elde edilen veriler,
internet ortarnmda kompozisyon yazan deney grubu ogrencilerinin
kompozisyon

ingilizce

yazma becerilerine ve blog kullarurruna yonelik tutumlannda

da olumlu tavrr sergiledikleri belirlenrnistir. Aynca yine yaprlan bu cahsrnada
bloglann, daha yararll kullarurm icin, srrufta ve srruf drsmda etkin kullarnrmn
belirlenmesi

arnaciyla

vurqulanrrustrr.

daha

fazla

arastrrma

yaprlmasi

Sonuc olarak yabanci dil ogretmenlerine,

gerektigi

bloglann yazma

becerilerini qelistirmede katkrsi olduqu ve bu teknolojinin ders programlarma
entegre edilerek yazmaya motive edici bir arac olduqunu gostermektedir.
Celik, Reis, Gulsecen ve Yazicr' nm (2009) yapt191 cahsrna sonucunda
qelistirllen bu uygulama, karma ogrenme (Blended Learning) yonterni tercih
eden KOBi' ler icin de yuz yuze egitime destek niteliqinde kullarnlabilir.
r
Wang ve Fang (2005) yrhnda yaptrklan calismalannda

Blog

kullarurmrun ogrenciler arasmda pozitif dayarusma saglad1gm1 bu sebepten
delay: sosyal becerilerini geli~tirerek isbirlikli bir ogrenme ortarm olduqunu
savunrnaktadrr.

Diger bir arastrrrnaya gore Bloglar etkilesirnli bir ogrenme

ortarru saqladrklarmdan

delay: struf lei etkilesirni de arttird191 saptanrmstrr

(Oomey-Early ve Burke, 2007). Bircok arastrrrna sonuclan incelenirse Blog
uygulamalanrnn

olumlu

kar~1land191

gorulmu~tur.

Blog

uygulamalanrnn

iletisirni artrrrna, isbirlikli ogrenme ortarru saqlarna (Nelson ve Feinstein,
2007), kaynak paylasrrru saqlarna (Petersen, Divitini ve Chabert,

2008),

dersin bir bolurnu niteliqini tasrrna, fikirleri kolay ifade edebilmeyle

ilgili

etkinlikler sunma (Wang ve Hsua, 2008) gibi faydalan one crkrmstrr.
Yapilan bir baska arastirmaya gore ogrencilerin Blog kullarurruyla ilgili
goru~leri

almrrustir.

Yapilan

calisma

sonucunda

ogrenciler

Bloglarla

cahsrnarun zevkli olduqunu ve bu ortamda yapilan uygulamalarm ogrencilerin
derse

karsi

· saptanrrustrr.

ilgilerini

art1rd191

aynca

derse

daha

Bunun yarunda arastrrrna sonucuna

cok motive

olduklan

gore Blog ile yapilan

derslerin fikir alts verisini desteklediqi ortaya cikrrustrr (Karaman, Kaban ve
Yrldrrtrn, 2008).
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Gunurnuzde

bircok

kullaruci

Bloglan

kullanrnaktadrrlar.

Sadece

Livejournal

isimli

farkll
Blog

arnaclar

sitesinin

20

icin
milyon

kullarucist olduqu qorulrnektedir. Aynca bu siteye 13-17 yas arasi qenclerin
%14' u, 18-30 yas arasi bireylerin de %73 duzeyinde kullandrq: saptanrrustrr.
Bu sonuclar

incelendiqinde

Bloglann

her gec;en gun kullaruci

arttrrdrqrru qormekteyiz. Bu yonunden faydalarularak

sayrsrru

egitim arnach Bloglar

gun qectikce artrnaktadrr (Livejournal, 2008).
Tuzun' un (2007) yrhnda yaprrus olduqu calrsmarun sonucunda yenilikci
internet teknolojilerinin

uzaktan egitim icin yararh olduqu kadar yakmdan

egitimin de kalitesini yukseltebilecegi ortaya konulrnustur.
Yapilan bu cahsrnalann yarn sira bloglann kullarurn alanlanna gore
degi$ik sektorlerde de cahsrnalar yaprlrrustrr. Buna asaqrda Alik1l19 ve Onat'
in

(2006)

yaptiklan

cahsrna

ornek

olarak

verilebilir.

Yapilan

calisma

sonucuna gore;
Turkiye' de basanh kurumsal bloglara rastlamarun otesinde, varolan
kurumsal blog ornekleri son derece krsithdrr. Yine de bunun bir baslanqrc
olduqunu,
kendilerine

kurumlann en yakm zamanda hedef kitlelerini sadece tuketici,
hizrnet

verenleri

. de

sadece

calisan

olarak

gormekten

vazgec;melerini urnulduqu soylenebilir karusma vanlrrustrr,
Sevimli' nin (2007) yrlinda yaprms olduqu tez cahsrnasmda "Kurumsal
lletisirnde
calrsmarun

Blog Kavramma Yoneltilen Elestiriler" konusunu ele alrrustrr. Bu
sonucunda

surdurebilmeleri,

mesaj

isletrnelerin
y1gmlan

bilgi ve iletisirn
arasmdan

c;agmda varhklanm

siynlarak

seslerini

hedef

kitlelerine duyurabilmeieri ve hedef kitlelelerinin guvenini kazanabilmeleri icin,
planh ve tutarh bir kurumsal iletisim stratejisine sahip olmalan gerektigi on
plana cikmaktadir.
Taslaci (2007) yrlmda yaprrus oldugu tez calismasmda
katilan

ogrencilerin

buyuk

olumsuz gor0$ bildirmelerine
ikinci ve ucuncu yazilarinda

c;ogunlugunun

ingilizce

yazma

raqrnen blog uygulamasmdan

uyugulamaya
dersiyle

ilgili

sonra yazilan

buyuk bir c;ogunlukla olumlu yonde olrnustur.

Yapilan bu arastrrmarun sonucunda ogrencilere sunulan internet' teki yeni
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ortarrun karma yazma dersi uygulamalarrnda

onernli destek olabileceqini

qosterdi,
Cuhadar' m (2008) yapt191 doktora tez calismasmda

"Olusturrnacrlrqa

Dayal, Ogretimde Etkilesirnin Blog Arac1l191. ile Gelistlrilmesl"
alrrustrr. Bu cahsrnarun sonucunda

ogrencilerin

konusunu ele

birbirleriyle

ve ogretim

eleman, ile etkilesirne girmelerinde bilgi paylastrru, ogrenmeye

destek ve

iletisirn gibi konulardaki gereksinimlerinin rol oynadrqrru qostermistir. Aynca
ders drs: konularda blogun ogrenciler arasrnda tarusma ve kaynasrna, aynca
ortak ilgi alanlanrun paylasrrrunda etkilesirni geli$tirebilecek

bir arac olarak

kullarulabileceqi sonucuna vanlrrustrr.
<;iftc;i (2009) cahsrnasmda ingilizce' yi yabanci dil olarak ogrenen Turk
ogrencilerin yazma basarisma etkisi, akran geribildirim otururnlanrun cesit ve
niteligi ile ingilizce' yi yabanc, dil olarak ogrenen Turk ogrencilerin yazma
dersinde
grubtan

Blog kullanmalanyla
olusrnaktadrr

ilgili anlayrslanru

(deney ve kontrol

arastrrdi.

grubu).

Genel

Bu calrsrna iki
olarak

calisma

sonuclarina bakt191m1z zaman deney grubunun cesitli unsurlarda ( kelime, dil
kullarurru, mekanik beceriler, temel yazma gibi) geli$me qosterrnistir. Aynca
iki gruptaki ·.-ogrencilerin akran yorumlanda
grubundaki

farkhhk qorulmektedir.

ogrenciler lokal konularla ilgili olrnasma

Kontrol

karsm deney grubu

global konularda yorumlar yaptigin·, ortaya koyrnustur.
Bicen' in (2009) yapt191 calismasuu Web 2.0 araclanrun Windows Live
Spaces'

a entegre

kullarulmasma

edilerek

iliskin

Web

tabanll

ogrenci

uzaktan

qoruslerini

egitim

araci

belirlemek

olarak

arnacryla

qerceklestirrnlstir. Cahsrna grubu olarak belirlediqi ogrencilere on-test ve sontest

uyqularrustrr.

On-test

anketinde

yer

alan

ortamla

ilgili

sorulara

"kararstzim" duzeyinde yarut vermistir. Bu sonucun nedeni daha once boyle
bir ortam ders islemernis olmalan dusunulebilir, Calisma grubu ogrencileri
son-test anket sorulanna "kesinlikle katrhyorum" dUzeyinde yarut verrruslerdir.
On-test ve son-test sonuclarma baktrqrrruz zaman kararsrz olan qorusleri
kesinlikle katrhyorurn dUzeyine qelrnistir. Bu sonuclar 1$1ginda Windows Live
Spaces' e Web 2.0 araclan entegre edilerek

ders islemek ogrencilerin

gorU$1erini olumlu yonde etkilernistir. Aynca yine ayni cahsmada son-test
sonuclarina bak1ld191 zaman Live Spaces icerisinde bulunan ders iceriklerini
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kendi bilgisayarlarina indirebilmelerinin veya istedikleri zaman Live Spaces
icerisinde

qoruntuleyebitrnelerinin

belirtrnislerdir.

kendileri

icin

onemli

olduqunu
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SOLUM Ill
YONTEM
Bu bolurnde arastrrrna modeli, cahsma grubu, verilerin toplanrnasi ve
uygulama, verilerin cozurnu ve yorumlanrnasr, sure ve olanaklara yer
verilerek, her bir alt baslikla ilgili yapilan cahsrnalar aynntrh bir ~ekilde
acrklanrmstrr.

3.1. Arastrrma Modeli
Bu arastrrmada, Matematik II dersinin WordPress' e cesitli araclan
entegre ederek egitim arnacryla kullarulrnasryla birlikte, ogrencilerinin hesap
tablolanna

yonelik

gori..i~lerinin

ve

basan

di..izeylerinin belirlenmesi

arnaclanmaktadrr. Arastrrrna deneysel bir calisma olup iki gruplu on-test ve
son-test arastrrrna modeline gore desenlenrnistir.

3.2. Cah§ma Grubu
Bu cahsrnaya Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Ogretmenligi Bolurnu
birinci srruf ogrencileri katilrrusnr. Ogrenciler gruplara atarurken rasgele
secirn yonterni uyqulanrmstu. Calrsrna icin e-oqrenirn (30 kisi) ve karma
egitim (30 kisi) grublan olusturulrnustur. Calismaya katrlan ogrencilerin gene!
basan ortalamalanrun (CGPA) arasmda fark olup olrnadrqrna bakrlrmstrr. iki
grup ogrencilerinin CGPA ortamalanrun arastnrnay: etkileyebileceqinden
delay: t-testi uygulanarak gruplar arasmdaki farka bakilrrustrr. Sonuclar
asaqrdaki gibidir:
Tablo 1. iki ogrenci grubunun gene/ ortalamalarma (CGPA) yonelik t-testi sonucten
Grup

N

M

SD

Karma

30

2.19

,85

E-Ogrenme

30

2.13

.94

Tablo

1'

de

gori..ildi..igi..i

gibi

iki

grubtaki

t

p

.239

0.626

ogrencilerin

gene!

ortalamalarmda (GCPA) anlarnh bir farkhhk ( p>.05) qorulmemektedir.
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Yukandaki

bulgulara

dayanarak

gruplann

deneysel

calisma

icin uygun

(homojen) olduqu soylenebilir.
Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Ogretmenligi Bolurnu ogrencilerinin
Billsirn Teknolojileri I ve Matematik 1-derslerini aldrklan icin WordPress

ile

birlikte kullarulan Web araclanru kullanmak ve hesap tablolanru ve grafikleri
olusturmada yeterli olduklan soylenebilir.

3.3. Veri Toplama Aracr ve Verilerin Toplanrnast
Arastrrrnarun verileri anket, basan testi ve goru~me yoluyla toplanrrustrr.
Anket

iki

bolurnden

olusmaktadir.

Birinci

bolum

arastrrrnaya

katilan

ogrencilerin cinsiyetleri, yaslan, kullandrklan internet turu ve internet hrzrru
belirlemek arnaciyla kisisel bilgi formu olusturulmustur,
hesap tablolan

ve grafiklere

ikinci bolurnde ise

yonelik goru~ maddeleri

5'1i likert tipinde

bulunrnaktadrr. Anketin kapsam ve qoruntu gec;erliligi icin alarunda uzman 1 O
kisinin qorusleri almrmstrr, Yapilan faktbr analizi sonucunda olc;egin qecerli
bir yapiya sahip olduqu belirlenrnistir (Cronbach Alpha deqeri a =.744).
Yapilan
yonelik

literatur tararnasi

goru~ maddeleri

maddeleri

hesap

sonucunda

hesap tablolan ve grafiklere

ile ilgili madde havuzu olusturulrnustur.

tablolanyla

yaptrklan

islernlere

yonelik

Anket

qoruslerini

ilgili 26 olumlu, 17 olumsuz olmak uzere toplam 43 sorudan

belirlemekle

olusrnaktadrr. Anket maddelerinin olusturulrnasmda uzman qoruslen almarak,
veri toplama araci qelistirilmistir. Aynca qecerlik ve guvenirlik konusunda
uzman kisiler tarafmdan dayanak saqlanrrustrr. Basan testi ise iki sorudan
olusmaktadir. Birinci soruda verilen veriler 1~1gmda tabla ve grafik olusturma,
ikinci soru ise verilen grafik ve verilerine dayall olarak yorum sorusundan
olusmaktadrr.
Aynca ogrencilerin hesap tablolarma yonelik goru~lerini alabilmek icin
goru~me yaprlrrustrr. Bu qorusmede her iki gruptan 5'er ogrenciye 5'er soru
sorulrnus

ve

cevaplamalan

istenrnistir.

Gorusrne

sirasmda

yapilrrustrr. Yapilan qorusrnede sorulan sorular ek-4'te verilmistir.

ses

kaydi
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3.4. Egitim Ortammm Hazrrlanmasi ve Uygulama
uzaktan

Web tabanh

adresinden

http://wordpress.com
WordPress

egitim

uyqularnasi

tasanrru

3).

kayrt yaprlrrustmsekil

ana ekraru qoruntulendikten

sonra

icin ilk olarak

isteqe

Bu

bagl1

nedenle

olarak

dil

seceneqinden istenilen dil secilebilir. Turkce dilini sectikten sonra "kaydol"
veya "sirndi uye ol" seceneqi secilerek kayrt ekraruna gec;ilmi~tir (sekil 4).

~

saarct,

Pa"SS'NOrd

Ussjname

vvor.dPr:e.ss.tomBiogs

Search

W<:>RDPRESS.COM

Freshly
Pressed:
rne teat of 292,047 biogJer!:i,
229,140 new nests. 251,714
comments, & 50,954,622 words
!,:,d'-:(1 on 'N:irdPress.cc,rr,.

~-w! des1gned to
UP·to·tt1e-mtr;u;e
. data aocut your vlsftcta.
now m<:m'! tnere ate. l;'olfeH:l they're
wming rrerr-, which nosts ars most
pcputar, and ¥A·1ich aeercu engine terms
<ire ::;emllng vlsitors to your'lllog,

Ahaed, R,:ibc.,tl
The Jack

aLAJ Sports on 105 7 The

FAN 8attimore

\>·"

l,

: j

l"

,.. !

.;_

1 ~

1111.\

"

··t

.Are Antagonistic
Relationships Healthy?

The Many Roles of Mick
,Jagger

Bun)'ing Stories

TCM's: Classic M0'1it? Blog

$ekil 3. WordPress Ana Giri~ Ekrani

VVordP1es.s,curr18lo,9!~t1rnA1~

Arn.

Kendinizi ifade edin. Bir blog baslann.
tlcretsfa

292.047

BL0GGEP2, 229.545

Ozeilik!erirm'zi g,Jr _,

NE\<') ?OSTS, 251.994

Popiiler

llcNe';'f

W!JRDSTODAY.

Etiketlerdc

Vaz1

~u An

ANA SP.YFA ANAStWFA

'l'heme: Andrea

Absurtler

8. Gip ~enligiiptal edildi!

socustcmr-renufeature
Filter

Dana Oncef.ri vaamcna ar1klay1c1 otmasaca bilgilendirme

.St New Theme: creyzed
«i.

COMMENTS, AND 51.042.390

vazr yaymlam1it1k"A.naQ1daKi haberde Persembe yaylasmdaki pkan
olaylarta ilgili dane deta·)"J! bilgi vertlmlstlr. orcu'eun F atsa llfl'.lsinde

Your Public-Profile

Ahlak

amna btr
Bebk Og:i.mleri

[ .. J

All Like-to.Rabiog

C:Et1i1'E'I' HABERLE.Ri
Deneme tnrvuruler :O~rqf\.
Glini.inPopOler Bloolan

D11l",l f111l11 ...•

Bl1gi.iniin Poptner Yazrlan

$ekil 4. WordPress Turk~e Ana Giri~ Ekram

Ekonr.imi Geek stuff

cunce.
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"Kayit

01"

yaptrrabilrnek

seceneqi

secilerek

kayrt

sayfasma

qecilrnistir.

Kayit

icin kullaruct adi, parola, parola onayla, E-mail adresi gibi

kisisel bilgiler girildikten sonra sol alt kosede bulunan sonraki butonuna
tiklarur ve kayrt icin gerekli olan diger sayfaya gec;ilir (sekil 5).
~

WoRDPRESS.COM

.A.na Szryta

Kay1t 01

Features

Mews

About

us

Advanced

Sadece bir kac saniyede kendi WordPress.com
hesabimzi edinin
Bu tek ad1ml1k formu coldur ve saniyeler sonra bloglamaya ba~la!
Kullaruci ad,

tahirtavukcu

Parola

Onayla

Good
E-mail Address

~ekil 5. Word Press Kay1t Ana Giri~ Ekram

Daha sonra Bloqurnuzun olusturulmasmm ·son sayfasma
(sekil

6).

Bu

bellrleyeceqiz.

adrrnda

Blogumuzun

adresini,

Blog

qecllrnistir

bashqnu

ve

Burada istediqimlz ismi, ba§llg1 ve dili secebiliriz,

dilini

Burada

parola yazarken asaqrda yazd1gm1z parolarun cozulrnesinin ne kadar kolay
veya zor olduqunu -size belirtmektedir. Burada ne kadar olastlrq: fazla olan
sifre

yazarsaruz

o kadar iyi olacaktrr

(orneqin

tahir17tavukcu26

gibi).

Sec;imlerimizi yaptrktan sonra kayrt asarnasrru tarnamlayrp kayit ol seceneqini
sectiqirnizde karsrrruza blog kurulumunu aktitlestirmek icin girmi§ olduqurnuz
mail adresine

bir aktitlestirrne

linki qonderildiqi

rnesaji

qeliyor.

Burada

yaprnarruz gereken girmi§ olduqurnuz mail adresine girip gelen linke trklarnak
ve blogumuzu yaymlamak.
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Ara

~

WORDPRESS.GOM

Ana Sayta Ka1it 01 Features News About Us Advanced

Blog Alanad1

tahirtavukcu.wordpress.com
,;,._,,,.J~

(Your ad(lreSs wm he domnin.wortlpress.cOm. it must be at least 4 charaners, lowercase
letter; and numbers-ol1tr, ii cannot be cMnged so enoose careful!y!)Youmay later choose to
use your own domain name, such as mytlcg.com,through our domain mapping upgrnde

Blog ba~hg1
Blog ba~!1Q1 herhangi birzarmnda de_g:~tirileb!i!r

Dil

Once!ikli olarakhanaidilde1Jioa!3y:3:caks:niz?

f-Turk,e_

-

- ·~

0 Blog'umun Google, Technornti gibi arsrna mctcnamdave Word Press.com lislelerinde

Gizlilik

gtirDntii!enmesinilstiyorum.

$ekil 6. WordPress isim ve Baslrk Ozelle§tirme Ekram

Bu

islerni

klslseuesurebitiriz.

tarnarnladiktan

sonra

Blogumuza

girip

Blogumuzu

Burada Blog Alan Adi drsmda kalan butun ayarlanrruzi

degi~tirebiliriz (sekil 6)-.

· OwoRDPREss.coM
Kullamcr adr

.tahirtavukcu
Paro la

••••••••
~ Beni heurla

Kav.Ji.Ql \ P::1rolarn2.t m1 unuttunuz?

$ekil 7. WordPress Giri§ Ekram
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Kullaruci ad: ve parolarmzt girdikten sonra Blog Yonetici (Admin) giri~i
yapiyoruz. Burada istediqirniz degi~iklikleri yaprp quncellediqirnizde otomatik
olarak yaptrqrrruz butun deqisiklikler kaydedilecektir. Sekil 8' teki ekran
qoruntusune bakacak olursak, burada Blogla ilgili genel bilgiler verilmektedir.
En ust kisrna bakarsak yonetici olarak girildiginde Hesabrrn, Kontrol Paneli,
Yeni Yazi ve Blog Bilgisi kisrru qorunrnektedir. Eger normal kullaruci iseniz
bu

bolurn sizde qorunrneyecektir. Onun

hemen

altrnda

Blog

ad,

qorulrnektedir. Sol tarafa bakacak olursak asaqrda daha aynntrh bilgiler
vereceqimiz Blogla ilgili cesitli kislsellestirmeler yaprnarruza olanak saqlayan
di.igmeler/butonlar qorulrnektedir. Sayfanm ortasma

bakacak

olursak

bulunduqumuz di.igmeninic;erigini bize qostermektedir.

Gij_nlOk Takip9i1i .- •
rorumlenrn
R.eadomattic

i9erik

E\iket sblf,osu
Bloglanm

-

Su ende
Sjlio

'

Q

Y,3ZI

Abonelikler

2 Sayfa

Akismet Stats

3

Kategori
Etiket

0 Yorum
O Approved
O Bekleyen
O Spam

Theme Andreas09 with 6 Widgets
Aki;rr,et ;u ana ksder sitenizi toplam 9 spam yorumdan korudu, and there are 3 comments in your spam queue right now.

Son Yorumlar

~ekil 8. WordPress Ba~lang1cEkram

Terna degi;tir
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Bu islerni yaptiktan sonra sekil 8' deki ekran qoruntusundeki ana
basliklar asaqrda siralandrq: gibidir;

1. Baslanqrc
2. Yazilar
3. Medya
4. Baglant1lar
5. Sayfalar
6. Yorurnlar
7. Puanlar
8. Anketler
9. Gorunurn
10. Kullarucrlar

t t.Araclar
12.Ayarlar

3.4.1. Ba~lang1c

Yonetici giri$i yaptrqrrmzda otornatik olarak karsrrruza crkan sayfadir.
Sol tarafta asaqrya doqru bulunan basliklann en Ost kisrnmda yer almaktadir.
Her sayfada olduqu gibi bu sayfada da sayfa se9ildigi anda sayfanm
ortasmda sayfayla ilgili cesitli bilgiler ve krsayollar bulunrnaktadrr. Baslanqrc
sayfasmda Sayfalar, Yazrlar, Kategoriler, Etiketler ve Terna sayfalanna
krsayoldan ulasabilmek mumkundur. Bu alanlardan Terna drsmdakileri daha
sonra geni$ bir sekilde acikalayacaqiz. 0 yuzden sirndi sadece terna
uzerinde duracaqrz. Terna degi$tir seceneqirnize trkladrqrrmz zarnan sayfa
ikiye bolunrnus gibi karstrruza crkar, Ost bolurnde $LI an kullarurnda olan
ternayla ilgili (Bilesenler, Menu, Ekstralar, Terna Sec;enekleri,Typekit Fonts
ve CSS' i Duzenle) kisisellestirrne secenekleri bulunrnaktadrr.Alt kisrrnda ise
ucretsiz olarak secebileceqimiz bircok terna bulunmaktadrr (sekil 9). Bu
ternalardan istediqiniz! secip begendiginiz ternayi kullanabilirsiniz.
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Andreas09 by Andreas Viklund and Ainslie Johnson
A three-column

theme with customizable

colors and sidebars on the. left and right.

TERC!HLER: Bilesenl~r I Menus I Ekstrnlar I Terna seceneklen I Typekit F0nts I CSS'i
dUzen!e
Ptiketier: three-columns, white, light, custom-colors,
teft-sldebar, right-sidebar, translation-ready

Alan Adlan

Browse Themes
Rastgele
l A-Z l Popular

rtl-lanquaqe-support,

Arl!l

I aecenrlv Add,;;,:J

Displa~p'ng t5 ranc;,'onithemes outof96

ff'

flexible-width)

sticky-post,

- F,;;ahire

'reze!e

Yazilar

Ba.'gla.ntdar

$ekil 9. WordPress Temalar Ekram

Bunun yanmda baslanqrc sekmesi lcerisinde Blog istatistikleri, Gunluk
Takipcisi,

Yorumlanrn

~
aibi

sec;eneklerde

mevcuttur.

Bu rad a

Blog

lstatistiklerine t1klad191m1:zda haftalik veya ayllk olarak sitenin ziyaret edilrne

grafigini gorebiliriz (sekil 10, 11 ).

360

-Haftal1k GcirUntolenrneler.

288

Sekil 10. Haftahk istatistik Ekram

Filter5
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710

-t>.ylik Gbruntulenmeler

568

426

284

142

Sekil 11. Ayhk istatistik Ekram

3.4.2. Yazrlar
Yazilar bolurnunu ise giri~ sayfasmda gbri.inti.ilenmesini istediginlz yazr,
tabla,

resim

olusturulrnus
direkt

veya

herhangi

bir

sayfanm

duyurusunu

yaprnarruz

icln

bir sayfadir. Esas arnact duyuru yaprlmasi ve siteye giri~te

olarak

bu yazrlarm qoruntulenrnesini

saqlarnaktrr.

Ayni zamanda ·

olusturulan yazryt silme, di.izenleme ve katagoriye ekleme gibi islernler bu
sayfadan yaprlabilir (sekil 12).
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Sel3mlar, TahirT<3vukcu I 0b1k1~ yap·-,
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D
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Notla

rl

Sekil 12. Yazilar Ekram

Etiket yok

05 ,06 .201
0
vevtmlan
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3.4.3. Medya
Medya sayfasi icerisinde Blog icerisine dersle ilgili kullarulacak olan
notlar

degi~ik

formatlarda

eklenebilir.

Bir

90k

degi~ik

forrnati

desteklemektedir. Bunlardan bazilan: jpeg, jpg, png, pdf, doc, ppt gibi.
Burada ucretsiz versiyonu kullandrqrrruz icin bazi krsrtlarnalar mevcuttur.
Bunlann en basrnda ise video ekleme krsrtlamasi qosterilebilir. Fakat embed
kodlanru

ekleyebildiqirniz icin bu konuda pek srkmti yasanrnarnaktadrr.

Herhangi bir video sitesine (Youtube gibi) video ekleyip embed kodunu alip
siteye ekleyebiliriz. 0 yuzden bu konuda pek sikmn yasanrnamaktadrr.
Aynca toplam medya yuklerne 3 GB (Gigabyte) ile strurhdrr.
Bu sekme Ozerindendaha once eklenen medyalan da duzenleyebiliriz.
Silip, duzenleyip, onizlernesini yapabiliriz. Yine buradan eklediqirniz medyaya

~·-

link vererek herhangi bir yazi Ozerindenbu medyalara ulasabiliriz (sekil 13).
·-

® Tahir Tavukcu

-

Selamlar, Tah1rTavukcu J ,:;1k1~ yap

Ii@] M edya,,,kiitijphanesi
Ba,lang19
Blog Istetistikleri
GOnlOkTakipcisi

2,3 MB kullarntan, 3,0 GB (99.9%) vuklerne alaru kald? You can upload mp3, m4B, «e», ogg
audiofiles and increase :/our-avaiiab!ecspace with a Space Upqra,je. You can upload videos and
embed them directlX on your blog with ~ Video Upgrade.

Yorumlanm
Readomattic
Et1ket so1f90sO

Bloglanm
Abonelikler
5,6. ders

05 .06 .201

Tahir Tavukcu

DOC
YOkseltmeler
Alan Adlan

Tahir Tavukcu

(Eksiz )
Ekle

Tahir Tavukcu

MATH152-EXCEL,
08,04.2010

~ekil 13. Medya Ekram
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3.4.3.1.Ders i~eriginin Eklenmesi
Medya

sekmesi

Ozerinden

ders

. i9erigini

degi~ik

formatlarda

ekleyebiliriz.

Burada en fazla kullarulan format olan doc uzantih Word

dosyalandrr.

Medya Ekle sekmesini sectiqimlzde asaqrdaki gibi bir ekran

qoruntusu

karsirruza

crkrnaktadrr

(sekil

14).

Burada

qozat

butonuna

t1klad1g1m1z zaman sekil 15' deki ekran qoruntusu gibi bir ekran karsirruza
cikrnaktadrr.

Burada bilgisayarm icindeki dosya ve klasorleri qosteren

bir

ekran karsrrmza cikrnaktadrr. lstediqirniz dosyayi secerek "Ac;" dugmesine
trkladrqrrruzda bir sure sonra secilen dosyayi Blog icerisine entegre etrnis
olacaqrz. Gozat krsrrurun hemen altma bakacak olursak "Flash Yukleyicisi"
diye farkll bir yuklerne aract da bulunrnaktadrr. lslevsel olarak ayni fakat biraz
daha geli~mi~ bir dosya yuklerne seklidir.

~ Yeni medya_yilkle
Blog istatistikleri
GC!nlokTakipcisi

___ -__.-_· ~

Yo;

,

.. -·- .

Izin venlen dos ya turleri: jpg, jpeg, p_ng,_gif, pdf, doc, ppt, ndt, pptx, docx

Yorumlanrn
Re adornattic
Etiket sorfeusu
Blog1anm

Abonelikler
· Akisrnet Stats

2,3 MB kullan1la6, 3,0 G& (99,9%) yOkleme alsru kalci1/Ycu can uplo<id mp3, in4a, wav, ogg
'a\).diofiles and increase
ava1lab1e5pacewith <jSPace Upgrade. You can unlcsd videos and
embed .them directl/on yourblog_,.,,;·/1:f-i' a Video Upg,:ade,
.
.

~'our

$ekil 14. Medya Ekleme Ekram 1
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··~ IT:aliir IT:avukcu
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fu
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_

:

";;:~ml~,l:!ahirTavukc«l,

C~k~t

Bai>lang11;
Blog l stetisnkler:

~)2010bahar

final smavr

GRUP L1STES1-152G4

mat152lABDERS 7
math152-6.NOT-6DEY-1
math152 SINAV 2
·
mathl52LAB0ERS2
ma1h1521ab-dersl
mathl52LAB-DER53
mathl52LABDERS4
math152l.AB0ERS 5
math152LABDERS
6

$ekil 15. Medya Ekleme Ekram 2

3.4.4. Baglant1lar
Bu sekmede kendi Blogumuz icerisine, baska bir Web sayfasimn linkini
(kopru) vermek istiyorsak buradan ekleyeceqiz. $ekil 16' te belirtilen krsirnda
bulunan

"Add New" seceneqini

kullanarak

yeni baqlantrlar

ekleyebiliriz.

Ekledikten sonra istersek yine buradan deqisiklik yapabilir veya silebiliriz.
Yukandaki ekranda da goruldugu gibi Blog a91ld1g1 zaman otomatik olarak

t~~-

. :. _~

"WordPress.org" adresini otomatik olarak baqlantilar krsrruna ekliyor.

t.fi)
~ Tahir Tavukcu

~
~,:t~~!i!::~

Selamlar, Tahir"Tavukcu j C1k1~ yap

e Baglantz'lar ~.
Blog l'Statistikleri
Gllrt!Ok Takipcisi

'rcrumtanrn
Reedcmettic

GOri..ini..i

URL

Etiket s6rfi;Os0
Bloglanm

D

WordPress.org

wordpres s.orq

Blcqrcll

D

isim

URL

Ket.eqortler-

Evet

Abone!ikler
Akismet Stats

YOkseltmeler
Ala.n

.;J

~"'

Toplu

istemler

@

Adlen

Yazilar
~t.

'.G@ Medya

IUWff4A
?'·
I
Baij:lant1lar-

~

~.~
l j

t
,.'

..

B~~~a-~t1 Kateyonlen

l

!
_l

$ekil 16. Baglantllar Ekram

GOri..inU

Oylam

a
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3.4.5. Sayfalar
Blog icerisinde bulunan sayfalara bu sekmeden ulasabilir, istediqirniz
degi~iklikleri

buradan

yapabiliriz.

Bu sekmeye

trkladiqmuzda

karsrrntza

asaqrdaki gibi bir qoruntu crkar (~ekil 17). _

GOn!Ok Tekipcisi
Yorumlanm
Readomattic
Etiket sorf,;;usO
Bloglanm
Abonelikler

Yay1mlan
,,.,.

... _._._ .•....

Tahir Tavukcu

-·

D

V

15.01.201 .
0
Yay1rnlan

•
•

Tahir Tavukcu

~r-·---

m1;

Tahir Tevukcu

rrus
20 .01.201
0
Yay1mlan
nllj

20 .01.201

$ekil 17. Sayfalar Ekram

Bu bolurnude iki krsimda inceleyebiliriz. Ost krsrrnda yeni sayfa ekleme
butonuna trklayarak istediqirniz kadar sayfa olusturabitiriz. Burada diger Web
tasanm programlan gibi her olusturulan sayfaya link verme gibi bir durum
yok. Sadece ekle diyoruz sayfaya

ismini veriyoruz

ve saytarnrz

otomatik olarak linkini alryor ve Blog icerisine ekleniyor.

kendi

Diger krsim altta

bulunan Blog icerisindeki sayfalarm gbrOldOgO alandrr. Burada istediqirniz
sayfarun Ozerine giderek (uzerine gidildigi anda sekil 17' de gorOldOgO gibi
Duzenle,

Cabuk

Duzenle, . Cop ve Goruntule

Buradan

hangisine tiklarsak

o islevi yaprnarruz

dugmeleri

gorOlmektedir.

icin baska

bir sayfaya

63
baglanmz) istediqimiz degi!?ikligi yapabiliriz. Sayfa ismi uzerine trkladrqrrruz
zaman da o sayfa icerisine girilniektedir.

Sekil 18' deki ekran qoruntusunde

"MATH152-EXCEL" sayfasi trklanrrustrr.

Sayfayz ditzenle

~ArHls2:ExCEQ:

Link Kald1r
ers notlannm ttunilndensorumlusunuz, Basanlar ..

09 Hazira"n 20101 19:26 tarihinde dOzenlendi•
~ekil 18. Sayfalar Ekram

3.4.6. Yorumlar
Blog icerisine yapilan yorumlara buradan ulasabiliriz

(seki' 19). Bu

bolurnude iki bolurne ayrrabiliriz. Ost kisrmda genel olarak butun yorumlarla
ilgili bilgilere ulasilabilir.

Kontrol bekleyen,. onaylandr, istenmeyen ve cop

linkleri bulunrnaktadrr. Word Press' in gOzel yanlarmdan biri de ·herkes yorum
yapabilir fakat yonetici tarafmdan onaylanmayan hicbir yorum yaymlanarnaz.
Herhangi biri yorum yaptrqrnda bunu e-mail olarak yoneticiye otomatik olarak
qonderiyor. Yonetici yorumun ic;erigine bakip sakmcah bir durum gormedigi
takdirde yaymlayabiliyor. Diger bolurnde ise yine bulunulan sayfanm ic;erigine

,1

64
ulastlabillr.

Yorum

uzerine gelfndiginde

sayfa duzenlernede

olduqu

gibi

sec;enekler crkrnaktadrr. Burada daha once onay verilen bir yorum istendiqi
takdirde kaldrnlabilir (sekil 19).

Yotumlor
Ba~lang19
Blog lstetistikleri

Turnii I Kontrol bekleyen (0) I Onayland1 I lstenrnever (O) I ~op (0)

·--·~---···~"··~Yorumlarda ara

GOnlOk Tekipcisi
Tum yorumlan tiplerini

Yorumlanm
Readomattic

Filtre

istenmeyen yorumlan kontrol et

Etiket sorf~QsiJ
Ovazar
Bloglanm

.~

D \'t,l'J'
't••;:
"-'•
)1'14

Tahir
Tavukcu
tahirtavukcu .wordpr

Abonelikler

Vorum

Cevap olarak

12.06.2010 at 06:41 I In reply to Serkan Bilgi,

MAKE UP

sorun degil .. duzeltirim

SINA\/ SONU(L,t.RI

Onayl kaldir I Cevapla I ~abuk duzenle I D1Jzenle I
lstenrneven 11::t,p

ess.corn
ttavukcu@yahoo.co

'# .

m
94 .78 .82 .13

1·

••. ,---·,~~~,•••·•~'SW''~·~--,·-H-'"''<~.-~~~~=•·o,~--~

'• D

Serkan Bilgi 11.06.2010 at 22:40

1

20070115 ALPER UZUN
serkanbilgi20070115

· · ··
·
@hotmail.com
77 ;92 .10 ;179

D

Hocam bu benirn numaram@

ders notlan

serksn Bilgi 20070115

09.06.2010 at 19:20
GOzel, faydal1 bir site ... Tesekkurler,

gunceldersnotlari .co

m
Loqretmen .net@gma

$ekil 19. Yorumlar Ekram

3.4.7. Puanlar
Puanlar

sekmesinde

Blog

kullarucrlan

uc; alanda

kendilerine

gore

puanlar verebilirler. Bu uc alan; yazilar, sayfalar ve yorurnlardrr. Yonetici
tarafmdan gerekli duzenlerneler yaprhrsa kullarucrlar bu uc alanda puanlama
yapabilirler.

Puanlar sekmesinde

de iki secenek vardrr. Bunlardan

birisi

yukanda aciklanan ayarlar bolurnudur (sekil 20). Digeride rapor kisrrudrr
(sekf

21 ).

Bu

bulunrnaktadrr.

bolumde

ise

yaprlan

puanlamalara

yonelik

raporlar
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Raring

Akisme.t

Settings

Stats

Y\ikseltmeler
-r'ute s eltr-ne te rAlon Adlan

if!"

Yaailer-

~

Yorumlar

"'.

ltiii§fii\§:)cl,w,,a

~ekil 20. Puanlar Ekram

Rating

Reports (post1)
Yeziler

posts icin he nuz puanlar

toplenrnedr.

~ekil 21. Rapor Ekram

3.4.8. Anketler
WordPress' in bir baska gOzel ozelligi de anket ozelliqidir. WordPress
icerisinde sayfa icerisine entegre edilebilen anket ozelligi bulunrnaktadrr. Sol
taraftaki menuden Anketler dugmesine t1kland1g1 zaman karsrrmza a~ag1daki
gibi ekran qoruntusu cikmaktadrr (sekil 22).

66

.,
Blog Istatistikleri

Anketler (Yeni Ekle)
Ti.im Blog'un Anketleri

I

B0t0n Anketlerim

GOnlUk Takipcisi
Yorurn!anm
Readomattic
Etiket

sorf,usu

D

deneme

Sekil 22. Anket Ekram

Yeni ekle krsrmndan yeni anket eklenebilir. Ekledikten sonra asaqrdaki
gibi bir ekran qoruntusu karsirmza crkar (sekil 23).

j~

.

~

Tahir Tavukcu

-

·- ••

Selamlar, TahirTavukcu

I C1ki~

Edit Poll (List Polls)· .

Anket Sonuc;lannm
''''"'"''''Yc':\YJDlclfllllaSIY ay,mla

GOn!Ok Takipr;ir5i
Yqrurnlanm
Readori1attic

Number of choices: ! 3

Tas arrm

Soru $ekli
0PollD.addy Style

Note: Blocking by cookie and IP address
can be problematic for some voters,
r""'.Custom·

. 'Style

Sekil 23. Anket Ayarlan Ekram

Yukandaki ekran goruntusune bakarsak kansik ve zor gibi gon.rnen
anket hazrrlarnarun WordPress' te ne kadar kolay oldugunu gorebiiiriz.

yap
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Burada

biz sadece sec;:enekleri

seciyoruz

ve anketi hazrrhyoruz.

Anket

sorulan, soru tarzi, anket sonuclanrun yaymlanrnasi ve tekrar oy kullanrnayi
engelleme

gibi sec;:enekler bulunmaktadrr.

Gerekli ayarlamalan

yaptiktan

sonra "Oylamayi Kaydet" dugmesine trklanarak anket kaydedilir. Burada bir
baska guzel ozellikde birden fazla tasanm seklinden birini sec;:ebilmemize izin
verilmesidir (sekil 24).
Tas arjm
@

PollDaddy Style

. ---in.,
-

-1

-

- -

•••••••ldnmapu,wan1m1111•
---

-

,j:;)ll'nD~~lllOl:litl,;ill

b<~-!li:ll,l"'rl<t~
~.1t..i.1mooi~-ll!II.

>>

<<
1 of 20

Aluminum
.Alide

10

I Medium I Narrow

Width: 300p~ .. the medium otyle is 900d for genet·al

use.

$ekil 24. Anket Tasarrm Ayari Ekram

Yukandaki

goruntode

goruldugu

gibi

toplamda

20

tane

tasanrn

mevcuttur saqa-sola yon tuslanyla giderek istediqimiz: sec;ebiliriz. Bir baska
ayarlama yaprnarruza olanak tarunan nokta ise anketin buyukluqudur,
Genis ve Orta seklinde uc secenek sunulmaktadrr.

Bu uc secenekten

Dar,
biri

secilebilir,

3.4.9. Goriinurn
Gorunurn ayar penceresine trkladrqrrmz zaman karsrrmza sekil 25' deki
gibi bir ekran qoruntusu cikmaktadrr.
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Yardtm

B,,;lang19

tK1s1m

kullamlan terna

Blog· Istetistikleri
GOnluk Tskipcisi

Andreas09 by Andreas Viklund and Ainslie Johnson

Yorumlanm

/\ three-column theme with customizable colors and sidebars on the left and
right.

Readomattic
Etiket s6rf90su

· TERCIHLER'c Bile;enler I Menus. I Ekstr-alar I Tema serenekleri I

Typekit Fonts I CSS'i dl.izenle

Bloglanm

Abonelikler

Etiketler: three-columns, white, light, custom-colors, flexible-width,
rtl-lsnquaue-support, sticky-post, left-sidebar, right-sidebar, translation-ready

Akim, et Stats

Yukseltroeler

Browse Themes

A!.,n Adlan

I

Rastgele

.{

1f Yaalar

A-Z

I

Popular

I

Ara

Recently Added

- Feature Filter,

Displaying 15 random themes out of96

~ Medya

~ekil 25. GorOnOmAyar Ekram

~ekle

Yukandaki
bahsedebiliriz.
yapabileceqirniz

bakacak

olursak

burada

da

iki

bolurnden

Birinci bolurnde Gecerli olan temayi ve bu temayla ilgili
ayarlarnalan qormekteyiz. Bu ayarlar; Bilesenler, Ekstralar

ve Terna Secenekleri duzenle gibi secenekleridir.

3.4.9.1 Bllesenler
Bilesenler

,f-·

seceneqini

trkladiqrrruzda

karsrrruza sekil 26' teki ekran

goruntusu gelmektedir. Burada Blog icerisinde etkin olarak kullarulan "Mevcut
Bilesenler" gorunmektedir. sag tarafta "Main Sidebar" kisrrunda "Ana Kenar
Cubuqu'" nda bulunan bilesenleri, "Right Sidebar" kisrrunda ise Sag Kenar
Cubuqu'" nda bulunan bilesenleri qoruyoruz. Burada istediqirniz bilesenin

Ozerine saqtusla trklayrp sOrOkleyerek istediqirmz cubuk Ozerine gittigimizde
ekleyebilir veya ekli olan bileseni ayni yontemle kaldrrablllriz .
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tikleri

istea'iginiz 1an sutun uz:)i1e b, rakarak
, "f c· ··
ilir ·1 i B1,e
"/ 1c-ene1,
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ai,t1,ie,,vreb""s,r1,z,
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~/, pas11._.
1t1,,p
ayarlanrn si/ebihi',iniz,

B11e9enleriburadan a/1p

1

1

i,

JC

;GsU

1

Andreas09 Recent Posts·
Andreas09 Recent Posts

Sil I Kapat

A monthly archive of your site's posts

er

Author Grid
'i'~,;,<,<94U·-,"~'%'.M

l,N<•,$- . .J·-»

Ar~ivler

=·4···"'-""<·,;.,

Show a grid of author avatar images,

Add an email signup form to allow
people to subscribe to your blog
!]'

~ekil 26. Bllesenler Ayar Ekram 1

Sekil 26' teki ekran qoruntusune bakacak olursak, "1" olarak belirtilen
alanda Sag Kenar Cubuqu icerisindeki bilesenleri qormek icin a~ag1 doqru
olan ok isaretine trklarnarmz gerekmektedir.

"2" olarak belirtilen alan ise

eklenen bilesenlerin ozelliklerini gorebilmek icin trklarnak gerekir. Sayfanm
asaqrsma doqru indigimizde daha bir 90k bileseni qorrnekteyiz (sekil 27).
Burada

daha

once

bahsettiqirniz

gibi

yonterniyle ekleyebilir veya kaldrrabiliriz.

istediqirniz

bileseni

sOrOkleme

70

Takvim
A calendar of your· site's posts

Twitter
Display your tweets from Twitter
: Vodpod Videos·

..,.,, · ...--. >· ..,.~:~<·'.:•,,_,:,.·.·

vodpod videos

Pesiteklentiler
Bile~en/eN burava taf1yarak ayarlanmn siiliitrieden yan s-Otundan
pkarilmasm1 sa9/ayabi11rsinii

·~-~
@'

,@f
___L __

-~

$ekil 27. Bilel;,enler Ayar Ekram 2

3.4.9.2. Ekstralar
Bu

bolumde

secenekleri

Blogun,

mevcuttur.

Blog veya

mobil

ortarrunda

Burada istediqirniz seceneqin

yaymlayabilrne

karsrsmdaki

kutuyu

isaretleyerek etkin hale getirebiliriz.

3.4.9.3. Terna Secenekleri
Kullarumda olan temayla ilgili renk ayarlanru buradan yapabiliriz (sekil
28). Sekilde gorunen renklerden herhangi birini secebiiiriz.
dediqlrnizde
gorebiliriz.

Blogun

kullarurnda

olan

temasrnda

Secip uygula

renklerin

degi~tigini
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WP-Andreas09
•i\iP-AndreasC19 tasanm1n1 y ap.3n: .u.ndreas Viklund ·,1e WDrdPress'e dahil eden: Ainslie
J1Jhns1Jn,
1

Mevcut Resim Renkleri:

'oriji1a1

1
[

Ye~il

[ Ho~ Pembe

$ekil 28. Terna Sec;enekleri Ekrani

3.4.10. Kullamcilar
Blog icerisinde yonetici olarak atanan ki~i (kurucusu otomatik olarak
atarur), diger Oyelerle ilgili ayarlamalar ve degi~iklikler yapabilir. Yonetici

istedigi Oyenin rolunu degi~tirebilir. Site yoneticisi kullarucryi yonetici, editor,
yazar veya icerik saqlayrc: olarak atayabilir (sekil 29). Ayni zamanda e-mail
adreslerini kullanarak bu bolurnden kisileri Bloga uye yapilabilir. Oye
. yaprhrken de istenilen sekilde Blog yoneticisi, editoru, yazar veya icerik
saqlayici olarak atanabilir (sekil 29).
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.,

~ Kullatuclar

Ba;lang1,;

Kul!an1c1 at·a
Tiimii ( 1) I Yonetici (l)

Blog lstetistikleri
GUn!Ok Tekipcisi

Toplu islemler

J_v;

C· .•• ·•·..

i,le

Yorumlenm
Konum

Reedornettic
Etiket ::6rf;UsU
Bloqlenm

Y6netici

E-posta

Kon um

Yazilar

i9erik saglay1c1

tahirtavukcu

Abonelikler

. avukcu@yahoo,com

Akismet Stats

~ Yukseltmsler

Y

rukseltmeler
Al.,n Adlan

Yazilar

Bir basks WordPress.com kullamcsun blogunuza eklemek iein kullaruorun e-posta adresini girin.

~ Medya

I.

Topluluktan bir Kullamci Ekle

Baglant1lar

Kullan1c1nin E-Posta adresi:

lf] Sa yfalar
Konum:

Kulleruct ekle

@ Anketler

$ekil 29. Kullamci Ayar Ekram

3.4.10.1 Davetiyeler
Kullarucrlar b610mOnOn alt basliqmdan

biri olan davetiyeler kisrrunda

isim, Soyisim ve e-mail adresleri girilerek, mesaj ic;erigi yaziyla belirtilerek
kisiler Bloga Oye olmak icin davet edilebilir (sekil 30).

Dauetiueler

E-posta:

Ki~isel

fvlesaj:

WordP.ress.com

kullaruvorurn

ve senin

zannediyor·um.

$ekil 30. Davetiyeler Ekram

de ilgini

c;ekecegini
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3.4.10.2. Profilim
Bu

krsrrnda

Blog

kurulumu

sirasmda

girilen

kisisel

bilgiler

duzenlenebilir. Ayni zamanda qoruntu resmi olarak bilinen "Gravatar" resmini
de buradan degi~tirebiliriz (sekil 31 ).

Basic Details
These basic details just help people find out who
(and where) you are. You cannot change your
username.

Usernarne

ta hi rta vu k cu

First
name
Last
narne

Display
name
publicly
as
Location

About
you

Sekil 31. Profilim Ekraru

3.4.10.3. Ki~isel Ayarlar
Buradan yoneticinin

diger kullarucilardan

farkh olabilmesi

icin farkh

renkle temsil edilir. Buradan bu. renk ayarlanru, dil tercihleri, klavye krsayol
tuslan, kisisel bilgileri deqistirebilrne gibi ozellikler bulunrnaktadrr.

74
3.4.11. Arac;lar
Blogla

ilgili cesitli

ayarlamalan

buradan

yapabiliriz.

Orneqin

Blog

icerisinde mesaj qonderirken istersek Blog uzerinden, istersek e-mail olarak
mesaj gbnderebiliriz. Bu tip ayarlan Araclar krsrrundan yapabiliriz.
Aynca ice aktar, disa aktar ve site sil alt bashklan da bulunrnaktadrr.
ic;e Aktar;

Burada farkll Bloglarda bulunan

ic;erigi kendi Blogunda

yaymlamak istenirse kullarulabilir.

Drsa Aktar; Kendi Blogu icerisinde bulunan ic;erigi tarkh Bloglara
entegre etmek ic;in kullarulabilir.
Siteyi

Sil; A9t191m1z Blogu alan adi dahil herseyi

ile silmek

icin

kullarulabilir.

3.4.12. Ayarlar
Buradan Blogun genel ayarlanna ulasabiliriz. Genel, Yazma, Okuma,
Tartrsrna, Medya, Gizlilik ve Alan Adi gibi alt bashklanndan
(sekii 32).

Yazma
Okuma

Medy.~
Gizlilik
Open ID
Alan Adl9n

V1lebhooks

$ekil 32. Ayarlar Ekram

olusrnaktadrr
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3.4.12.1. Genel Ayarlar
Genel ayarlar penceresinden Blogla ilgili genel ayarlara ulasabiliriz, Site
ba~l1g1, slogan, e-posta adresi, zaman dlimi, tarih bicirni, Blog resmi, zaman
formatr, haftarun ba~lad1g1 gun ve dil ayarlan buradan yaprlabilir (sekil 33).

Genel Ayarlar
Picture I Icon

Blo,J Istetistikleri

Site

GOn!Ok Takip9isi

· Title

Yorumlanm
Readomattic:

Slogan

Etiket sotf,;Osu

MicrosoftOifice

Bloglanrn

E-p9,5ta

Abonelikler

adresi

Excel2003

ttavukcu@yahoo.co11
.•··Thi5 address. i.is use. a fo?. r a·.d;._'······min p."'i
. •u·. . r.pos1
, i·
change this we will send you an e-rnei ·

. . Mi®lON
. ..·· .Qq~rtl!. ,
1. · ~ !9$S,2003

address to confirm it The new addr .
become active,u_ntil cqpfirnied.

Mr

urc+o

_!Jpload a picture (jpeg or png) to be used
•·• as your nlog image across WordPress.com,
ur, We iA1ill let you crop ( after you upload.
i···.·

14 •.96 .• 2819

® 14 Haziran 2010
0 2010/06/14 .
0 06/14/2010
0 14/06/2010

0

FY

Haziran 2010

Tarih bicimlenditrne (izer·ine beige, Ornek G1kt1y1
gO,ncellerriek i~in "Degi~iklikleri Kal/det"'e
t1klay1n.
T

.

imJ Gori.iniim
~ Kullamc1lar

Zaman · O 14: 23
forrnat1 . f}2: 23 PM
$ekil 33. Genel Ayarlar Ekram
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Site ba~l191; Kisrmnda sitenin ana ba~llgmm ne olduqundan,
Slogan; Alt bashktan,
Zaman dilimi; Zaman ayarlamasindan,
Tarih bicirni, Tarih yaztrrurun nasrl olacaqrndan,
Zaman forrnatr: Saatin nasil qosterileceqinden,
Haftarun ba~lad191 gun; Hafta bast ayarmdan,

Dil; Dil ayarlarmdan,
Blog resmi; Blog resminin ne olacaqmdan,
bahsetmektedir (sekil 33).
ordPre_ss.co.m Bloglann1 Ara

Sayfalar
OZGE(>Mi!l
CEIT313
FORUM

,,

MATfl152-EXCEL
Ot'JUNE OERS
VIDEOLAR

Ders 1,Jot11 i siteye eklenrnistir .. Math152-E:<cel linkinden
ulssebilirsiniz ..
Yaz1 kategorisi: 1 I Duze_!lleJ» yorun~ b1rak;

Yazan: Tahir Tavukcu 19 Ocak
Arksdesler a;,agdaki formdan birbirirniz!e iletisirn kurabiliriz.
A~ag1daki linki trklayrp herke s Oye olsun .. Daha sonra
hepirnizin belirledi.ii gOnlerde hepirniz online olup birbirimizle
iletisim kuracagiz. Farina ulasebilmek ic.n a~ag,daverilen
linkin Ozerine sag tusle tiklevrp 'yeni pencerede ec"
se9eneQini seciniz

http://mathexcel152.forumup.com/

· $ekil 34. Blog Ana Ekran Gori.intusi.i

1!',
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3.4.12.2. Yazma
Blog icerisine yazilacak olan yazilarla ilgili bicirnlendirrneler
yapilabilir.

Yazi

icerisinde

kullarulabilecek

olan

buradan

sembollerle

ilgili

ayarlamalarda buradan yaprlabillr.

3.4.12.3. Okuma
On sayfada (giri~ sayfasr) qoruntuleneceklerle

ilgili ayarlar yaprlabilir,

Aynca her yazrrun tam metin mi, ozet olarak rm qosterileceqi ile ilgili ayarlar
da buradan yaprlabilir.

3.4.12.4. Tartrsrna
Blogla veya Blog icerislndeki herhangi yorumlarla ilgili bolumdur. Yorum
yapihrken

verilecek

qoruntuteneceqi,

bilgiler,

hangi

tarihten

itibaren

olan

yorumlarm

her sayfada ne kadar yorumun qoruntulenebileceqiyle

ilgili

ayarlar bu bolurnden yaprlabilir,

· 3.4.12.5. Medya
Blog icerisine entegre edilecek medyalarm (doc, pdf, xml, ppt, jpeg gibi
uzantrh dosyalar) qenislik-uzunluk ve baska bir siteden Blog icerisine entegre
edilecek

videolann

(embed kodlan ile) qoruntulenrne

ayarlan (yi..ikseklik-

qenislik) gibi ayarlarm yapilabilecepi bolurndur.

3.4.12.6. Gizlilik
Burada Blogun gizlilik bilgilerinin ayarlamalan yaprlabilrnektedir. Gizlilik
bolurnune

girdigimiz

zaman

karsrrmza

uc secenek

cikrnaktadrr.

Birinci

secenek arama motorlarmda gori..inmesini istiyorum, ikinci secenek arama ·
motorlannda qoruntulenmesini istemiyorum ve ucuncu secenek ise Blogumu
sadece kendi kullarucrlanm gorebilsin.

Burada istenilen secenerek secilip

onaylandiktan sonra secilen secenek gec;erli olacaktrr.
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3.4.12.7. Alan Adlan
.Olusturulan Blog, istenilen herhangi bir alan adma entegre edilebilir.

3.4.13. Takvim

Blog icerisinde tavkim bileseni etkin bir sekilde kullarulabilir. Bu
bilesenin kullarum amaci hem tarih bildirimi hemde Blog icerisinde hangi
tarihte degi$iklik yaptldrysa

o

tarihi belirgin hale getirerek

kolayhk

saqlamaktrr. Bu sayede en son hangi gun degi$iklik yap1ld1g1 kolayca
anlasrlabilir.

3.4.14. Arslv

Daha once yapilan herturlu degi$iklige buradan ulasilabilir. Arsiv
bolumu aylrk olarak aynlrmstrr. Ozerine tiklayarak istenilen aylik bolurne
girilebilir.

3.5. WordPress Drsrnda Kullarulan Araclar

WordPress __ kullanarak egitim ortarm hazrrlarnak icin, WordPress _
yanmda farkll araclarda kullarulrmstrr.A$ag1daWordPress' e entegre edilen
diger araclan geni$ bir sekilde inceleyeceqiz,

• Slideshare.net
• Youtube.com
• Livestream.com
• Livestream Procaster
• ForumUp _

3.5.1. Slideshare

Derslerde etkilesirnin saqlanrnasi ve arttmlmasi arnacryla hazrrlanan
PowerPoint

sunulanru WordPress'

de

video

gibi

paylasrnak

icin

http://www.slideshare.net sitesinin sunduqu arac kullarulrrustir (sekil 35).
Slideshare sitesinin ozelligi uyelik islernini tarnamladiktan sonra Microsoft
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PowerPoint proqrarruyla hazrrlanan sunuyu birkac dakika icerisinde cevrirnici
slayt tormatma cevirebilmesidir.
eklenerek

daha zengin

ogrenciler

sunumlan

goruntuleyebilmektedir.
Slideshare'

Sunum icerisindeki slaytlara ses dosyasi da

hale getirilebilir.

Slideshare.net

bilgisayarlanna

indirmeden

WordPress'

in

sunduqu

sitesi sayesinde
cevrimici

avantaj

olarak

sayesinde

e yuklenen sunumlar embed kodu kullarularak kolayca Bloga

entegre edilebilir.

guest! Signup Login All Languages

m

-~,······.·'····

. -~-

·.,-.><-~"'''~

I

BUSINESS CHANNELS EVENTS BROWSE UPLOAD 1

Views Latest Favorites Featured Embeds Downloads Slidecasts Videos

Uplo~d and share your PowerPoint & Keynote presentations,
Word & PDF documents and erofession~ ~deos on
SlideShare. Add audio to make a webi~.ar. Capture leads wlh
your presentations. Take a tour or Start Uploading!

Usemame,j~--.,-,-.,.....i

Sign up

Password

For a new account
~ Remember me

Forgot U,em,,1e.l!',s.~orp

Browse by

I

BUSINESS

1

TECH

, DESIGtl

categoiy

1

FINANCE

I

HEALTH

I EDUCATlotl

$ekil 35. Slideshare Ana Ekram

3.5.1. Youtube
Dersleri videolarla daha eglenceli ve ilgi cekici hale gefirebilmek icin
http://www.youtube.com

sitesinde yer alan egitim icerikli videoyu WordPress'

in icerisine entegre ederek paylastim. Youtube sitesine Oyelik islemlertni
tarnarnladrktan sonra yine embed kodlanrn kullanarak kolayca WordPress' de
paytasrlrrustrr (seki' 36).
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You(a

'---------------_J'

~
l1earchj

Browse

]\!

Shows

Welcome to You Tube!
Suggested Location Filter (we have set.your preference to this): United Kingdom
The location filter shows you popularvideos from the selected country or region on lists like Mesi Viewed and
please use the links in the footer at the bottom of the page.
Cilek "OK" to accept this setting, or click "Cancel" to sit vour location filter to ~Worldwide".

Create /\.ccount

Upload

Sign In

c1os,

,n search

®

results.To change your location filter,

~ekil 36. Youtube Ana Ekram

3.5.3. Livestream
Livestream.com adresinden cevrirnici ders icin kullarulrrustrr. Bu sitenin
arnacr, kisilerin kendi hayatlanndan kesintileri diger kullanrcrlara ulastrrrnaktrr.
www.livestream.com adresinin bu ozelliginden yarartarularak WordPress' de
cevrirnici ders. yapnrmstrr. Livestream.com adresine uye olduktan sonra
kullaruci kendi istegine gore Web Ozerinden kanal olusturabilmektedir.
Cevrirnici ders ortarru i9in Web kamerasi ve mikrofon yeterlidir. Gerektiqi
durumlarda sadece mikrofon kullarurru da yeterli olmaktadrr. Biz kendi
kanahrruzi olusturduk ve adrru "Excel152" olarak belirledilik. Kanalm linki ise
"http://www.livestream.com/excel152" dir. Burada cevrimici ders ortarm icin
kullarulabilecek bircok avantaj bulunrnaktadrr. Bu avantajlara deqinecek
olursak; cevrimici derse katilrnak isteyen bireylerin herhangi bir uyelik islerni
yapmasma gerek yoktur. Ziyaretci gibi girip ders ortarruna ulasabilirler. Ders
ortarmrun avantajlanndan en onemlisi ise ogrencilerin istege gore sadece
ogretmeni, ogretmenle ayni anda ogretmenin rnasaustunu veya sadece
ogretmenin masaustunu qorebilirler.

Bu secenek

hakkt

ogretmende

bulunrnaktadrr. Bu seceneklerden de anla~1lacag1 gibi sesli ve goruntolu
cevrirnici ders ger9ekle~tirilebilmektedir. Ders i9erigine gore hangisi uygunsa
secilebilir. Bir baska onemli ozelligi ise cevrirnici derse katilan ogrencilerin
ekranlanrun sag tarafmda Livestream Chat penceresinin olmasidrr. Burada
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herkes birbiriyle anhk iletisirn kurabilrnektedir (ogretmen-ogrenci

ve ogrenci-

ogrenci). Ogrencilerin bu islern icin herhangi bir kayrt yaptrrmalanna
yoktur.

Sohbet

etmeye

baslarnadan

once

sadece

bir

kullaruci

gerek
adi

belirlemeleri yeterlidir. Bunun yarunda ogretim ortarruru etkileyecek herhangi
bir konu veya davrarusta butun yetkiler yonetici konumundaki ogretmende
olduqu

icin

istediqi

anda

ders

ortarrundan

istedigi

ogrencileri

crkartabilrnektedir (sekil 37 ve 38).

T1.1hir: sorun neydi?
Se1 kanBilyi: = : D
Serka11Bi1ui: basini tsrketmettln:
T11hir: tamamdir

Tahirilffitlk'tllftisim Paneli

Se.1·kanBilui: JWk ho&1m resekkrler
Tahir: sali gun yanima gelmeyi unutma ..
Se1'ka11B1lui: saJi ()lllrtl 1te saat size IJY()tm
Tahir: 2 ye kadar uygun.. 2 den 4 e dersim var..
SerkanBilgi: ram.am hoc-.1111 11 QibiQelirim
Serkn11Bilgi: iyi aksamlar
Tahir: tarnamdir .. gOrUsOrOz
Tahir: iyi aksarnlar
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SerkanBil!Ji: sa/i gimu ne Sl1ar size ll}'()Wr
T,1hir: 2 ye kadar uygun .. 2 den 4 e dersim var ..
s.e1 kanBilgi: t.:1nwm /~ocmn 11 gihi gelirim
SerkanBilgi: iyi <1ksm11/,1r
TalUr: tamamdir .. gOrOsOrOz
Tahir: iyi aksamlar

Abouttl1is

CMnnel

Math Excel ·152

$ekil 38. Livestream Ana Ekram 2

3.5.4. Livestream Procaster
Livestream'

in

bir baska

program

gi.izel ozelligi

sayesinde

ise Livestream

proqrarrudrr.

Bu

cevrirnicl

dersler

kaydedilerek

daha sonra istenildiq: kadar tekrar edilebilmektedir.

Procaster

saniye

saniye
Boylece

normal video cekirnlerinden daha etkili bir sekilde, siruf ortarrundayrrus gibi
istenildiq' kadar, tekrar edebilme irnkaru saqlarnatadrr.

83

$ekil 39. Livestream Procaster Program Goriintusii

Yukandaki

ekran

gorOntosOnde Livestream

Procaster

proqrarruru

qoruyoruz. Gerekli acrklarnalar qoruntu Ozerinde yapilrmstrr. Burada istege
bagl1 olarak istenirse sadece kamera veya ekran gorOntosO kullarulabilinir.
istege gore ikisi ayni anda da kullarulabilir.

3.5.5. Forumup
bgrencilerle daha etkilesimll bilgi ahs-verisi yapabilmek icin birden fazla
iletisim araci kullarulrrustrr. Bunlardan bir taneside forumdur. Ocretsiz forum
acrna olanaq: saqlayan www.forumup.com

adresinden _ bir forum a91l~1~t1r.

Formun linki http://mathexcel152.forumup.com'
ogrenciler

dir. Burada ogrencilerle

arast cevrimdrst iletisirni saqlarnak amaclanrmstrr.

ve

Dersle ilgili
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duyurular,

derslerle

ilgili sorular forum

uzerinden

etkilesimli

bir sekilde

gen;ekle~tirilmi~tir (sekil 40).
Burada bgrenciler kisa bir uyelik islerninden sonra foruma uye olup bilgi
ahs-verisinde
ogretmenide

bulunmaya

baslarruslardrr.

Ogrencilerin

yarn

sira

ders

devamll takip ederek gereken yerlerde mudahale ve sorulan

sorulara cevaplar vermistir.
mathexcel112
But:dJlfllYl)(lEOO~ill'*~>•aod::tlnso:wade~r~.E1iostot12aQeleo~n,(llQl!1a1Y1.roneOOgifisibco)lart1~,ana;,,rf~nlZl'lalbsnft:ladr.

Sekil 40. mathexcel152.forumup.com Ekran Goruntiisii

3.5.6. Windows Live Messenger
Live Messenger sayesinde bgrencilerle cevrimici iletisim kurulmustur. ··
Burada ogrencilerle bireysel olarak veya grup halinde konusmalar yaprlarak
'lletisim kurulrnustur. Aynca forum bolurnunun yanmda Windows Live Mail
kullarnlarak ogrencilerle cevrimdtsi

tletisim kurulmasma

yardtmci olrnustur

(sekil 41 ).
$J Winoows Live

sa.arev ocu
Sil nm!§
Kla-'h!erltot¥:it
E-pc<,ta hesab1

€:l<J.:rri'1

(}<onuyvl:)
noT
RE:
(1(m,yolc)

t,'Kor;Uyol:)
Q<or.u yok)
snev eeen
RE:

recer tere'

!i.rrla girbuZ 20D9'.l902
RE: Malh 152 Deno

ssate-t

RE; Math 152 ners ssauet
RE: Mc0th 152 ners 5a3t'ai

RE: Math 152 Den, Saatl:eri
RE: Math 152 Den> Sa.Jtic-ri
RE: Math 152 oere.aeerert
RE: Math 152 nere Sa=1tleri
RE: Math 152 ners Sa3tleri

Sekil 41. Windows Live Mail Ekran Goruntiisu
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3.6. WordPress' de Farkh Araclar Kullamlarak Yaratrlan

Egitim

Ortammm bzellikleri
Sitenin adresi http://tahirtavukcu.wordpress.com' dur. Sitenin ana giri~
saytasi sekil 42' de qorulrnektedir.

Stnev terthirnia daha oncede belirttiQimiz gibi 8 May1s Cumartesi 12.00' de olecekt«.
Yaz1 kategorisi: Genel

Spam Blocked

(<

Oers Notu 2
uers notu 2 eklenmistir.

1·• 2 3
10 'u
9
15 16 17 18
22 23 24 "zs
28 29 30

"

l » 'ft:l_!'um b1rnk;

Ara smevde bu iki ders nottJndan sorumlusunuz. Bu ders notlan bugOne kadar

12 13,
1_9 201
26 2.T

~a,-y

Ha2iran 2010
M~y1s2tHO
Nre.an2010
Ocak'21llfl

Sitemizi Taniyahm ..
Yaaen: Tabtr Tavukcu
Ana Sayfa

==<>

Meta

16 Nisen 2010

Bu sayfanm ii;:eri9i site re eklenen her yeni duyuruya

bu s:ayfadan ulesaoilirsiniz ..

62 Gec;.mi~ ==;.- Admden.de anla~!lacaQ1gibi benimle ilgili bil_gilereutes ebilecedmiz sayfa ..

Kay1t ol
Girij
Yazilar ~~~Yo1·u01lfir ~S~

WordPrcs.S.-C.Om

CEIT 313

ma::,.

Yeprrn Ajamasmda ! !

!

$ekil 42. http://tahirtavukcu.wordpress.com Ana Ekran Goruntusu

Yukandaki ekran gtiruntusu Blogumuzun ilk giri~te karsrrruza cikan
ekrarudrr. Burada Blogun ana ekraruru dart bolurnde inceleyebiliriz. Ost kisrm
ve sol krstrn sayfalar, orta kisrrn icerik ve sag taraf ise takvim ve arsiv.

3.6.1. Sayfalar
Bu bolurnde yedi adet sayfa bulunrnaktadir. Bunlar;

• ANA SAYFA
• OZ GE<;Mi$
• CEIT 313
• MATH 152-EXCEL
•

ONLINE DERS

•
•

Vi DE OLAR
FORUM
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Her sayfaya trklandrq: anda sayfarun ortasmda o sayfayla ilgili icerik
karsirruza cikrnaktadrr.

3.6.1.1 ANA SAYFA
Ana sayfada

site icerisine

eklenen

yazilar

bulunrnaktadir.

Krsaca

duyuru sayfasi olarak da adlandmlabilir. Siteye eklenen her yazi bu sayfada
qoruntulenmektedir.

3.6.1.2

Siteye girdigimizde karsirruza cikan sayfadrr ( sekf 42).

OZ GECMi~

Bu sayda icerislnde ders ogretmeniyle ilgili bilgiler bulunrnaktadrr.

u2nm1i$

Yakm Do,;ju Onive1·5itesi AtatUrk E,;iitim FakGlte~i Bilgisayar

CEIT3i3

ve 6,;iretim

reknolcjileri

6,;iretmenli9i

e.QIQmU 6,;iretim

GOrevlisi.

FORUM
1'!ATtH52,.EXCEL
"ONl.lNE"riERS

Oda No: E!Jitim Saray1·3. Kat No: 321.

ViDEOLAil-

: Spam

2.6 27

[letisim: ttavukcu@yahoo.com, tta11ukcu@neu.edu.tr

Blocked

. .,

j.j.j!:.191

Tel: 0392-223-64-64 Dahili: 110
DERS PROGRAMI

Pazartesi

09:00

Ofls Saati

09:50

Ofis Saati

10:40

1130

Tez
i;al1?mas1

Sah

.

t;ar~-amba

Cmna

Tez
\ah9mas1
OfisSaati

OfisSaati

Tez
~al1}mas1

Tez

i:;ali§rnas1

t;al19rnas1
Te.z

12:20.

Cumartesi
MATH 152

Of1s Saati

Tez

~ekil 43.

Persembe

Tez
.t;ati9mas1
OtisSaati

MATH 152

Ofis Saati

Otis Saati

MATH 152

Oz Ge1,mi~ Sayfa

Mayis20l0
Nisan 2,0.10
fh:<~k 20 I 0

MATH 152

·'rez
t;ah9mas1

OfisSaati

!fozil'iUl2010

Tez

S!te·YOnetimi
C.1k1fyop
vi,z1lar RSS
Yorum18t" RSS
Wo1·dPre!ti:·Cim

CEIT 313

Goriinti.isii

3.6.1.3 CEIT 313
Bir baska sayfa olan CEIT 313 sayfasi Bolurnurnuzde bulunan lsletim
Sistemleri ve Uygulamalan dersinin kodudur. Bu dersi de verdiqirn icin site
icerisine eklemek istedim. Fakat bu sayfa yapirn asarnasmda olduqu icin
herhangi bir bilgi icermemektedir.
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3.6.1.4 MATH152-EXCEL
Matematik II dersinin uygulama bolurnunu olusturan Excel II dersi icin
qelistirilmis sayfadrr. Tez cansrnasi bu dersle ilgili olduqu icin icerik
bakrrrundan en yogun bolurndur. Bu sayfada ders konulanyla ilgili Word,
PowerPoint ve Excel formatmda dokumanlarla birlikte Slideshare.net sitesinin
yardirruyla eklenen sunumlar bulunmaktadir. Ogrenciler istedikleri takdirde bu
dosyalan bilgisayarlanna indirebilir, isterlerse Slideshare.net yardrrruyla
eklenen sunumu izleyebilirler (sekil 44).

MATH152-EXCEL
·-·-·-"··---~-----··--·------·-·-..-------·-

..----------------·-""·----------------------······""""""

..

,

_
Haziran 2010

Buradan .. dersle ilgili gerekli bilgilere ule sebtltretntz ...

Pts. Sal ~ar Per ~um Cts P~
1.~2

NOT: Final smavmda ajaij1daki ders notlarmm ti.imi.inden sorumlusunuz .. Ba~ar1lar ..

8

3

9

14 15 ,.16

De.rsNotu 1

5

10
17 18

23 24 25
28

29

30

<< May

Hazfrall 2-01Q
·!"'ray1s 2010
Nisan 2010
Ocak

EXCEL 20'~{ ;

znin

.1

l

l

$ekil 44. Math152-Excel Sayfa Goruntusu

3.6.1.4.1. Ders Notlarmm Eklenmesi
Blog icerisine daha once bahsettiqirniz gibi "Medya" bolurnunden ders
notlan eklenebilir. Yonetici giri$i yaptrktan sonra Medya bolurnunden Yeni
Medya seceneqi secilerek ders notlan eklenebilir ($ekil 45).

6
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ij Yeni medya yiikle
Blog lstetistikleri
GUnlOk Takiposi
Yorurnlenrn
Readomattic
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$ekil 45. Medya Ekleme Ekran Gori.intusi.i

Yukandaki

ekran

qoruntusundeki

adrrnlan

takip

ederek

medya

eklenebilir. Birinci adrrnda "Yeni Ekle" seceneqlni seciyoruz, Sectikten sonra
ikinci adimdaki "Dosyalan Sec;" karstrruza crkiyor. Buraya trkladiqrrruzda yeni
bir yuklerne penceresi karsirruza gelmektedir. Ucuncu adrrnda yuklernek
istediqirniz

dosyayi

secip dorduncu

yuklerneyi

qerceklestiriyoruz.

adrrndaki "Ac;" komutunu trklayarak

YUkleme islemini

qerceklestirdikten

sonra

otomatik olarak indirme linki verilecektir. Bu linki herhangi bir yazi uzerine link
verip yaprstrrdrqmuzda

yazi

uzerine trkladrqrrruz anda dosyayi

penceresi karsrrmza cikacaktrr (sekil 46).

indirme

I
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~ekil 46. Medya Ekleme Ekran-Goriintusii 2

Yukandaki ekran qoruntusune bakacak olursak, sekil 44' deki islerni
yaptrktan sonra karsrrruza sekil 46' deki gibi ekran cikacaktrr. Burada Adim
. birde yaprlmasi

gereken

islern yazirun

sol tusla

alarunda bulunan "Baqlantt Ekle" dugmesine

secilip

bicirnlendirrne

basrnaktrr. Bastqrrruz anda

karsirruza adrm 2' deki gibi kucuk bir ekran karsrrruza crkar. Buraya daha
once bize verilen baqlanti adresini buraya kopyalayrp tamam dediqirniz anda
sectiqimiz yazi uzerine t1kland191 anda eklediqirniz dosya indirme yoneticisi
cikacaktrr (sekil 47).
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ind(rmek istediginiz dosya:

-; __;•'-\i;.\: )"

ffl ders234,:doc
Turu :' Microsoft Word Document
. ~>:
.P{
' . .
. .
:"'::._-;,, ·.,. '
..
-'
Nereden :. http : //tah irtavukcuJ1 iss. wordpress. com

1

Firefox bu dosya ile ne yaps1n?
Biri'ikte 2~

J Microsoft Office Word (ontat11ml1)

®:. Sabit giske kaidet
D ~u .tu( dosva lar

ind ir i I irk en

hep bu i§ le rn (ger'~ek le§~ir

Vazge~

$ekil 47. indirme Yonetlcisi

3.6.1.4.2. sudeshare

Arac1ll91 ile Blog lcerisine

Sunularm Entegre

Edilmesi
ilk

once Slideshare sitesine Oye

olmak ve

Oyelik islernlerini

tarnarnladrktan sonra istediqfmiz i9erigi bu siteye yOklememiz qerekmektedir
(seki' 48). YOkleme islernini yaptrktan sonra embed konudu WordPress icine
ekleyerek o sunuyu Blog icerisine entegre edebiliriz (sekil 49 ve sekil 50).

guest!

m
views

B_USINESSGHANNE~

Latest

Favorites

Featured

EVENTS
Embeds

Upload and share your PowerPoint & Keynote presentations,
Word & PDF documents and professional videos on
SlideShare. Add audio to make a webinar. Capture leads wiln
your presentations. Take atouror Start Uploading!
Browse by

• BUSINESS

• TECH

• DESIGN

• FINANCE

• HEAL TH

• EDUCATION

L_?git~ Ail Languages

.BRows{l~::~~o,A.o?J
Downloads

Sudecasts

vlcecs

Sign up
For~~ new account

0

Remember me

For,Joll!r~rnJm~!Pa$W,)!d?

category

Signup

8111m

$ekil 48. SlideSare Ekran Goriintusii
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Dosya eklemek i~in. Upload
di.igmestne nklarur.

tahirtavukcu ~

Presentations

nocnments

Videos

Following. Favorites

crouns

l?vtints

More •

Welcome back, tahirtavukcu! (Edit profile)

Your profile is 18% complete

l. Username tahirtavukcu

CJ
lEJ

Post on 1,vall

Private message

:v.·• •.1;1••.

<

f_lc ;· ·.,_,; .g.,,

, ,.,.

. ) .

.

.!ti

Daha once eklenen dosyalar
burada goruli.ir.

Name tahirtavukcu

~ekil 49. SlideSare Dosya Ekleme Ekran Goruntusu 1

~ekil 50. SlideSare Dosya Ekleme Ekran Gori.inti.isi.i 2

Slideshare' e ekleme islernini yaptiktan sonra embed kodlanru
kullanarak Bloga entegre edilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili ekran
qoruntusu asaqrdadrr,
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Wordpress Emb.ed Code
VVordPress org seff-.~o.sted biogs
\ <div siyle="width:425px"
L-

'

id=" __ ss.,4455122"><,trong

---··--···-.-···---····-----·-·-··----·-·--········----···----------·--

s1.I

$ekil 51. S1ide5are Dosya Ekleme Ekran Gorilntusil 3

Yukandaki ekran qoruntusunde Slideshare' a yuklenen dokurnarun
WordPress icerisinde nasii yaymlanacaqrru gormekteyiz. ilk olarak sol
taraftaki WordPress linkine tikhyoruz. Daha sonra karsirruza yeni bir pencere
crkmaktadir. Buradan embed kodu~u kopyalayrp hangi sayfada yaymlamak
istiyorsak oraya yapistmyoruz ve artik bu dokurnana Blog uzerinden
arisebiliriz.

3.6.1.5. ONLINE DERS

Burada Livestream' den alman ucretsiz uyelik sayesinde cevrirnici
dersler ger9ekle$tirilmi$tir.

3.6.1.6. ViDEOLAR

Videolar bolumunde cevrimici derslerin kaydedilip, Youtube sosyal
c.

paylasim sitesine aktanlrrus ve oradan embed kodlan ile Blog tcerisine
entegre edilrnistir. Fakat son zamanlarda genel olarak Youtube sitesine
erisirnde yasanan sorunlardan dolayi buradaki videolar direkt olarak
http://www.livestream.com/excel152 adresinde

yaymlanrrustrr.

Videolar
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bolurnune link verilerek uzerine tiklandrqmda direkt olarak o dersin videosuna
yonlendlnlrnistir.

3.6.1.7. FORUM
Buradan ogrenciler kendi aralannda veya ders ogretmeni ile cevrirndrst
olarak

iletisirn

kurmaktadrrlar.

Acilan

konu

ba~l191

altrnda

c;e~itli

bilgi

paylasimlan qerceklestirilmistir.

3.7. Derslerin lslenrnesi
Asaqrda her iki grubun derslerinin nasil i~lendigiyle ilgili surec kisaca
aciklanrrustrr.

3.7.1. E-ogrenme Grubu Dersler_i
E-ogrenme grubunda dersler haftada dort saat gerc;ekle~tirilmi~tir.

3.7.1.1. Cevirimi~i Dersler
E-ogrenme

grubu

ile WordPress

ortarnmda

hazirlanan

ortamda

cevirirnici dersler lslenrnistir. WordPress icerisine cesitf Web araclan entegre
edilmistir.

Livestream.com

qercekiestirilrnistir.

adresinden

alman

Oyelikle cevirimici

dersler

Aynca cevirimici ders esnasrnda ogrencilerle anhk yazrh

iletislrn

kurabilmeyide

hemde

ogretmenle

saqlamaktadrr.
arunda

iletisim

Ogrenciler

hem diger ogrencilerle

kurabtlrnislerdir.

gerc;ekle~tirilmesi yanmda yaprlan derslerin

Burada

kaydedilerek

derslerin

daha sonra da

tekrar edilebilmesine imkan saqlarmstrr.

3.7.1.2. Cevirimd1~1 Dersler
E-ogrenme grubu ile cevlrlmdrsi dersler de gerc;ekle~tirilmi~tir. Ders
sirasmda kaydedilen qoruntuler WordPress icerisine entegre edilerek daha
sonra tekrar edilebilme olanaq: saqlanrmsnr. · Aynca

powerpoint

sunulan
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slideshare.net sitesine eklenerek tigrencilerle paylasrlrrustrr. Forum, mail ve
msn live messenger yardrrmyla da tigrenciler kendi aralarrnda ve tigretrrienle
iletisirn

kurabilrnislerdir.

Yapilan

derslerin

kayitlan

youtube.com,

facebook.com gibi sosyal paylasim sitelerinde de yaymlanarak

tigrencilerin

tekrar etmelerine olanak saqlanrmstrr.

3.7.2. Karma Grubu Dersleri
Karma grubunda
ytintemi

bulunan tigrencilerle

hemde geleneksel

ytintemle

hem e-oqrenrne

srruf icerisinde

dersler

Dersler ikisi cevirirnici ikisi srruf ortarmnda olmak uzere haftada

(cevinrnlci)
islenrnistir.
toplam dort

saat qerceklestlrllmlstir.

3.7.2.1. <;evirimi~iDersler
Bu gruplada WordPress ortarrunda hazirlanan ders ortarruyla cevirimici
dersler

qerceklestirilmistir.

ortarrunda

Buradada

gerc;ekle~tirilmi~tir.

Yine

cevrirnici
ayni

dersler

livestream.com

sekilde iletisim kurulrnus

ve

qerceklestirilen derslerin kayitlan yaprlmrstrr.

3.7.2.2. Srruf Ortammda Gercekle~tirilen Dersler
Cevirirnici

yapilan

derslere

ek olarak

siruf

ortarrunda

da dersler

islenmistir. Burada dersler daha cok cevirirnici yaprlan dersleri pekistirilrne ve
uygulama

yapilrnaya

ytinelik

qerceklestirilrnistir.

Laboratuar

ortarrunda

projeksiyon yard rrruyla dersler qerceklestirilrnistir.

3.8. Verilerin Cozumu ve Yorumlanmasi
Arastirma

sonucunda elde edilen veriler SPSS

16 paket proqrarru

kullarularak analiz edilrnistir.
Analiz

sonuclanrun

acrklanrnasrnda

her

maddeye

iliskin

olarak

hesaplanan ortalamalar tigrencilerin hesap tablolarina

ytinelik gtiru~lerinin

gtistergesi

tablolastmlrrken

olarak kabul edilmistir.

Ogrenci gtiru~leri

en
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yOksek ortalamadan en kucuk ortalama deqerine doqru srralanrrustrr. Ogrenci
qorusleri

ortalamalanna

gore asaqrda srrurlan verilen

seceneklerde

yer

alrrusdrr.
Tablo 2. On-test ve son-test sonuclannm yorumlanmasmda kullamlan sirurlar

sunrlar

A_g_1rhk

Se£enek

4.21
3.41
2.61
1.81
1.00

5
4
3
2

Kesinlikle Katrhyorurn
Katrhyorum
Kararsrzrrn
Katrlrruyorum
Kesinlikle Kat1lm1rorum

1

-

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

Arastirmaya katrlan deneklere 5 (kesinlikle katrhyorum), 4 (katrhyorum),
3 (kararsrzirn), 2 (katrlrruyorum), 1 (kesinlikle katrlrruyorurn) puanlan SPSS
proqrarm ile cozumlenrnis veriler yOzde (%), ortalama (x), frekans (f) ve
standart sapma (SS) olarak tablolarda verilrnistir.

3.9. Sure ve Olanaklar
Bu cahsrna Subat 201 O' da arastrrma

onerisinin

hazirlanrnast

baslarrustrr. Bu sore icerisinde yapilan isler Tablo 3' de verilrnistir ... -

Tablo 3.

<;alt~ma siiresi

Yapilan Isler
l.iteratur Tararnasi
Arastirma Onerisinin Hazrrlanmas:

WordPress' e diger araclann
entegrasyonu
Veri Toplama Araclanrun Haztrlanrnasi
Uygulama
Verilerin Analizi
Arastrrrna Raporunun Yazrlrnasi
Arastirma Raporunun
Okutulup, Elestiriler Doqrultusunda
Duzeltilrnesi

Sure
Surekli

2Ay
2 Hafta
4 Hatta
11 Hatta

2 Hatta
10 hafta

3 Hatta

ile
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BOLUMIV
BULGULAR ve YORUMLAR
Bu bblOmde belirlenen arnac ve alt arnaclar doqrultusunda

elde edilen

bulgulara iliskin sonuclar ve yorumlamalara yer verilmistir.

4.1. Cah~ma Grubunuri Demografik

Ozellikleri

Bu bblOmde cahsrna grubu olan Matematik II dersini alan Bilgisayar ve
Ogretim

Teknolojileri

Ogretmenligi

Bolurnu

ogrencilerinin

demografik

ozelliklerine yer verilmistir.

4.1.1. Cinsiyet
Tablo · 6'da ogrencilerin

cinsiyetlerinin

frekans

(f) ve yOzdelik (%)

deqerleri gbrOlmektedir.
Table 6. Ogrencilerin cinsiyete gore dag1/im1
Cah~ma Grubu
%"Cinsiyet
F
15
25.0
K1z
75.0.
. Erkek
45
100.0
Toplam
60

Tablo 5'de gorOldOgO Ozere, cahsrnaya katrlan ogrencilerin

% 75'i (45

kisi) erkek, %25'i (15 kisi) ise krz ogrencilerden olusrnaktadrr. Kuzey Kibns
Turk

Cumhuriyeti'nde

BblOmOnO

Bilgisayar

ve

daha 90k erkek bgrenciler

ogrencilerinin

Ogretim

Teknolojileri

Ogretmenligi

tercih etmektedir.

Cahsrna grubu

cinsiyetleri normal bir daqrhrn gostermedigi

icin cinsiyet ile

gorOl?leri arasmdaki anlarnhhk farkrna bakrlrnarrustrr.

4.1.2. Yas
Tablo 7'de bgrencilerin yaslannm frekans (F) ve yOzdelik (%) deqerleri
gori.ilmektedir.
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Tablo 7. Ogrencilerin yasa gore dag1hm1
Cah~maGrubu

18
19
20
21
22
23

F
11
16
15
12
3
3

%
18.3
26.7
25
20
5
5

Toplam

60

100.0

Ya~

Tab lo ?'de gorlildOgO gibi, cahsma grybu ogrencilerinin

% 18.3'0 (11

kisi) 18 yasinda, %26.?'si (16 ki!?i) 19 yasmda, %25'i (15 kisi) 20 yasrnda,
%20'si (12 kisi) 21 yasmda, %5'i (3 ki!?i) 22 yasinda ve %5'i (3ki!?i) 23
yasmdadir.

Calrsrna

qostermediqinden

grubu

vas

ile

ogrencilerinin
qoruslerl

yaslan
arasmdaki

normal

bir

daqrhrn

anlarnhhk

farkma

bakrlrnarrustrr.

4.1.3. internet Baglant1 TOrO
Table 8'de ogrencilerin kullandrklan internet turu frekans (F) ve yOzdelik
(%) deqerlert gorOlmektedir.
Tablo 8. Ogrencilerin internet bag/ant, tiiriin« yonelik dag1hm1
<;ah~maGrubu
internet Tunl

F

%

Dial Up

Diger

3
32
12
13

5
53.3
20
21.7

Toplam

60

100.0

ADSL
Wireless

Table 8' de gorOldOgO gibi cahsrna grubu ogrencilerinin
internet'e

baqlarurken

kullandrklanru,
diger

Dial

Up kuuandrquu,

%53.3'0

%5'i (3 kisi)

(32

kisi)

ADSL

%20'si (12 kisi), Wireless kulland1gm1 ve %21.?'si (13 kisi)

seceneqini

kulland1gin1 belirtrnislerdir. Bu

sonuclar

lncelendlqlnde

ogrencilerin cok buyuk bir i;ogunlugunun ADSL' i tercih ettigi gorlilmektedir.
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Bunun nedeni ise ADSL' in diger baglant1 torlerine gore daha h1zl1 ve daha
ekonomik oimasi olabilir. Diger(13 kisi, %21.7) seceneqini rsaretleyen tom
ogrencilerin 3G'yi tercih ettikleri qorulmektedir. Burada yavas yavas
qelisrnekte olan 3G servisinin az tercih edilme sebebi olarak sirndiiik tom
bolqelerde tam randrrnanh olarak calrsamarnasmdan kaynaklabileceqi
, dusunulmektedir.

<;all§ma grubu ogrencilerinin kullandiklan internet baqlanti turu normal
bir daqrhrn gostermedigi icin internet baqlantt turu ile qorusleri arasmdaki
anlarnhhkfarkma bakrlmarrustrr.

4.2. Call§ma Grubunu Olusturan iki Grubun On-Test, Son-Test ve Basan
Testi Sonuclarmm Karstlasfmlmast

4.2.1. E-ogrenme Grubunun On-Test ve Son-Test Sonuclarmm
Kar§1la§tmlmas1
Tabla 9'da e-oqrenrne yonterniyle ogrenim alan ogrencilerinin cahsrna
oncesinde ve cahsrna sonrasmda hesap tablolanna yonelik qorusleri
arasmda · anlamll farkm olup olrnadrqm: belirlemek arnacryla uygulanan
paired sample t-test sonuclanyla ilgili veriler verilmistir.
Tablo 9. E-ogrenme grubu ogrencilerin on-test ve son-test sonuclarrrun

On-test
Son-test

N

Mean

SD

sd

T

p

30
30

3.52
3.80

.402
.366

29

-3.174

.004

Tabla 9'da gori.ildi.igi.i gibi e-ogrenme yonterniyle ogrenim alan
ogrencilerin on-test ve son-test sonuclari arasmda anlarnh bir farkm olduqu
saptanrrustrr (p<0.05). Hazrrlanan e-ogrenme ortarrunda hazrrlanan ders
ortarninda ders istenmeden

onceki on-test puanlan (Mean=3.52) ile

WordPress ortarrunda dersler islendikten sonraki son-test ile alman puanlar
(Mean=3.80) arasmda olumlu yonde anlarnh bir yukselis gori.ilmektedir.
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E-ogrenme ile derslerini alan ogrencilerin son-test sonuclanna bak1ld191
zaman ogrencilerin
karsrlastrklan

daha once bu sekilde ders islemedikleri

ve ilk defa

bu durum karsismda qoruslerinde olumlu yonde bir farkhhk

meydana qelrnistir. Bunun en onernli nedeni ise cevirirnici derslerin internet
Ozerinden qerceklesrnesi
istenildigi
yapt191

ve bu derslerin kaydedilerek

kadar tekrar edilebilmesi

calrsmada

egitimde

istenildiqi

zaman

Downes

(2004)

oldugu dusunulebilir,

Blog kullarurnmm ogrencilerin

derslere

olan

ilgisini arttrrdrqrru qostermektedir.
E-ogrenme grubunun son-test sonuclarma bak1ld191 zaman ogrenciler
hesap tablolanru iyi bilmenin calisrna olanaklanrn arttrracaqim dusunmekte
ve

hesap

tablolanru

dusunmektediner.

hayatlan

boyunca

bircok

yerde

kullanacaklarrm

Bunlann nedeni ise hedef grubu ogrencileri

ogretmen

adayi olduklan icin ileride meslek hayatlannda hesap tablolanrun onernf bir
yere sahip olduqunu dusunrneleri olabilir. Aynca kendi meslekleri dismda
hesap

tablolanru

ve

hesap

tablolanrnn

cesitli

araclanru

kullanarak

(hesaplama yapma, grafik ve tabla olusturrna gibi) farkh meslek gruplarmda
da basanh olabilecekleri dusunulebilir.
Ogrenciler
haberleri

gOnlOk gazete ve dergilerde

vb alanlarda)

(secirn sonuclan,

crkan pasta ve sutun

grafiklerinde

ekonomi
anlatrlrnak

istenenleri anladiklanru aynca verilen verilerie ilgili sutun veya 9izgi (sicakhk,
boy ve ag1rllk grafikleri gibi) cizrnekte basanli olduklanru belirtmislerdir.

4.2.2. Karma Grubun On-Test ve Son-Test Sonu~larmm Kar~1la~tmlmas1
Tabla

1 O'da karma egitim yonterniyle ogrenim

a Ian ogrencilerinin

cahsrna oncesinde ve cahsrna sonrasmda hesap tablolanna yonelik qorusleri
arasinda

anlarnh farkm olup olrnadrqrm belirlemek

arnacryla

uygulanan

paired sample t-test sonuclanyla ilgili veriler verilrnistir.
Tablo 10. Karma Ogrenme grubu ogrencilerin on-test ve son-test sonuclanrun
karsrlastmlrnast

On-test
Son-test

N

Mean

SD

sd

T

p

30
30

3.58
4.05

.277
.235

29

-6.976

.000

100

Tabla 1 O'da goruldugu gibi karma ogrenme yonterniyle ogrenim alan
ogrencilerin on-test ve son-test sonuclan arasinda anlamh bir farkm olduqu
saptanrrustrr (p<0.05). E-ogrenme ortarrunda hazirlanan ders ortarrunda ders
islenrneden onceki on-test puanlan (Mean=3.58) ile WordPress

ortarrunda

dersler i~lendikten sonraki son-test ile alman puanlar (Mean=4.05) arasmda
olumlu yonde anlarnh bir yukselis qorulmektedir.
Karma gruptaki ogrenciler, hem siruf ortarrunda ogretmenle yuz yuze
qorusrne irnkam olduqundan ve internet ortammda yaprlan dersleri istedikleri
kadar tekrar edebilme lrnkaruna sahip olduklan icin kendileri lcln daha iyi
oldugu goru~unu savundular.
Karma
sayisal

grubun

verilerin

son-test

cizelqesinl

sonuclarina
(tablosunu)

baktiqrrruz

zaman

hazrrlamakta

ogrenciler,

oldukca

basanli

olduklanru ve bunun yanmda qunluk gazete ve dergilerde (spar haberleri,
hava durumu vb gibi alanlarda yer alan) c;izelgelerde (tablolarda) anlatumak
istenenleri anlamakta zorlanmadrklanru belirtrnislerdir.
ve

cetvel

ile

elde

sutun

veya

9izgi

grafigi

Aynca milimetrik kag1t

cizerken

srkilrnadrklanru

belirtmislerdir.
Karma grupta bulunan ogrencilerin

son-test

sonuclarma

bakt1g1m1z

zaman ogreciler, ders kitaplarmda yer alan pasta, sutun ve c;izgi grafikleri eek
zevkli olduqunu ve konuya ilgilerinin arttrqrru, medyada cikan cesitli arastrrma
sonuclanrun

anlat1ld1g1 sutun, c;izgi vb gibi grafiklerin ilgilerini eek c;ektigini

bellrtrnlsterdir.

Aynca sutun veya c;izgi grafiklerini,

bilgisayar

veya grafik

tabanli hesap makineleri ile cizmek istediklerini oetirtmlslerdir.
Yukanda verilen birgiler 1~1g1nda karma grup ogrencilerinin on-test ve
son-test verilerine

bak1ld1g1 zaman grafikler ve tablolar

uzerinde olumlu

yonde antarnh bir yukselis gorulmektedir.
Karma grup ogrencilerin son-test sonuclarina
egitimi

dersinde

belirtmislerdir.
hesap

basanh

olmanm

Bunun yanmda

tablolanrun

kendileri

bak1ld1g1 zaman Excel
icin

Excel egitimi dersinden

ogretilmesi

gerekli

onemf

olduqunu

hoslarulmasa

konulardan

biri

bile

olarak

tarurnlamaktadrrlar. Aynca hesap tablolanru iyi bilmenin cahsrna olanaklariru
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artnracaqmi dusunrnekte ve hayatlan boyunca bircok yerde kullanacaklanru
bel irtmekted irler.
Karma grup ogrencilerin
zaman

on-test ve son-test

Excel egitimi ile ilgili goru~lerininde

sonuclanna

olumlu

yonde

bak1ld191

artrs olduqu

gori.ilmektedir.

4.2.3. E-Ogrenme ve Karma Egitim Yontemtyte Egitim Goren
Ogrencilerin Son-Test Sonuclartnrn

Kar~1la~tmlmas1

Tablo 11 'de karma egitim yontemiyle

ogrenim

ogrenme yonterniyle ogrenim alan ogrencilerin

alan ogrencilerle

son-test

sonuclanna

e-

gore

hesap tablolanna yonelik goru~leri arasinda anlamll farkin olup olrnadrqrru
belirlemek arnaciyla uygulanan paired sample t-test sonuclanyla

ilgili veriler

verilmistir.
Tablo 11. Karma ve E-Ogrenme gruplarmda bulunan ogrencilerin son-test
sonuclarmm kar§1la§tmlmas1

Karma
E-Ogrenme

N

Mean

SD

30

4.05

.235

30

3.80

.366

T

sd

3.216 · .003

29

Tablo 11 'de goruldugu gibi karma ogrenme yontemiyle
ogrencilerle
sonuclan

e-oqrenirn
arasmda

yonternlyle

ogrenim

anlarnh bir farkm olduqu

alan

p

ogrenim alan

ogrencilerin

saptanrrustrr

son-test

(p<0.05).

E-

ogrenme ortarrunda hazrrlanan ortamla dersler islendikten sonra yapilan sontest sonucunda

karma ogrenim

yontemiyle

ogrenim

qoren

ogrencilerin

puanlan (Mean=3.80) ile e-ogrenme yontemiyle ogrenim qoren ogrencilerin
puanlan (Mean=4.05) arasmda anlarnh bir farkllllk qorulrnektedir.
Yukanda verilen verilere gore karma egitim qoren ogrencilerin qorusleri,
s-oqrenme yonterniyle ogrenim qoren ogrencilere gore daha olumludur.
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4.2.4. E-Ogrenme ve
Ogrencilerin

Hesap

Karma Egitim
Tablolarma

Yontemiyle Egitim

Yonellk

Basan

Goren

Duzeylerinin

Kar~1la~tm_lmas1
Tabla

12'de karma egitim yonterniyle

ogrenim alan Ogrencilerle e-

ogrenme yontemiyle ogrenim alan ogrencilerin basan testi sonuclarina gore
hesap tablolanna yonehk qorusleri arasmda anlamll farkm olup olmadiqrru
belirlemek arnacryla uygulanan Independent sample t-test sonuclanyla ilgili
veriler verilmistir.

Table 12. Karma ve E-Ogrenme gruplarmda bulunan ogrencilerin basan testi
sonuclanrnn kar~1la~tmlmas1

Karma
E-Ogrenme

N

Mean

SD

sd

T

p

30
30

82.84
71.00

24.31
12.63

29

2.366

.021

Ba§an testinde (Ek - 2) toplam iki soru sorulmustur. Birinci soru verilen
veriler 1§1gmda tabla ve grafik otusturmadrr. ikinci soruda ise verilen grafigin
yorumlanrnas1 istenmistlr. iki soru 100 uzerinden degerlendi(ilmi§tir.

B_i_rinci

soru 70, ikinci soru ise 30 puan degerindedir. Her iki grup ogrencileri de ayni
ortamda

sorulan

cevaplami§lardir.

Tabla

12'de

goruldugu

gibi

karma

ogrenme yontemlyle ogrenim alan ogrencilerle e-ogrenim yonterniyle ogrenim
alan ogrencilerin
saptanrrustrr

basan testi sonuclan arasmda anlamll bir farkm olduqu

(p<0.05).

E-ogrenme

ortarrunda hazirlanan

ortamla

dersler

islendikten sonra yapilan basan testi sonucunda karma ogrenim yonterniyle
ogrenim goren ogrencilerin puanlan (Mean=82.84) ile e-ogrenme yonternlyle
ogrenim

qoren ogrencilerin

puanlan

(Mean=71.00)

arasmda

anlamli

bir

farklihk gorulmektedir.

4.2.5. Ogrencilerin E-ogrenme ve karma ogrenmeye yonelik
goru~leri
<;all§ma sonunda

iki gruptan toplam on dort ogrenci ile qorusme

yap1lm1§tir. Ogrencilerle goru§me sirasmda toplam bes soru sorulmus ve
cevap vermeleri lstenrrustir. Bu sorular 1§1gmda ogrencilerin verdikleri genel
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cevaplar asaqidak: gibidir. E-ogrenme grubunda

bulunan ogrencilerin

"e-

ogrenme ders ortarmru ve ders araclanru nasil buldunuz?" sorusuna genel
olarak verdikleri cevaplar; Ortarrun quzel, acrk, antasihr ve kuuarusu olduqunu
bellrtmtsteroir. Ortam icerisine entegre edilen araclarin da kolay ve kullarush
olduqu uzerinde durmuslardrr.

"E-ogrenmenin

sorusuna

gelmek

ise

herqun

okula

avantajlan

zorunda

sizce nelerdir?"

kalmamalan,

evlerinden

diledikleri sekilde internete baqlanarak derslerin tslenmesi, yapilan derslerin
kaydedilmesinden dolayi istedikleri kadar tekrar edebilme irnkaru saqlamasi
olarak

siralarruslardir.

sorusunada

"E-ogrenmenin

cok fazla olurnsuzluqun

luzmdan ve durumundan
karsilastrklanru

dezavantajlan

olmamasma

sizce

nelerdir?"

karsm sadece

internet

dolayr her zaman olmasa da arada sorunlarla

belirttiler. Fakat yapilan derslerin kaydedilmesinden

daha sonra tekrar ederek bu olurnsuzluqun giderilebilecegini
bazi durumlarda srruf ortarnmda olmamalanndan

dolayi

belirttiler. Aynca

dolayi ogretmenle yuz yuze

iletisirn kurulamamasmm olumsuz durumlara neden otablleceqtru ilettiler. Bu
olumsuzluklara

raqrnen ogrencilere

son olarak sorulan

sekilde lslenmesint istiyormusunuz?"
verilrnistir.

Bunun yanmda

..

sorusuna

"derslerinizin

bu

genel olarak evet yarutrm

kucumsenerneyecek

oranda

gekincelerininde

.

olduqundan bahsetmisierdir. Genel olarak uygulama dersi olduqundan dolayi
pek zorluk yasarnadiklanm

hatta normalden

daha verimli olduqunu fakat

teorik olarak i§lenmesi gereken derslerde srkmf yasanablleceqinl
Karma gruptaki ogrencilere de ayni sorular sorulmustur.
verdikleri

cevaplar;

"E-ogrenme

ders

yapilan

ortarru

belirttiler.
Ogrencilerin

nasil

buldunuz?"

sorusuna genel olarak acrk, anlasihr ve kolay cevabiru vermislerdir.

Srruf

ortammda yapilan derslerden sonra istedikleri kadar tekrar yaparak islenen
dersin pekistirilmesine olumlu yonde etki saglad191ni bellrtmislerdir.

"Ortam

araclanru nasil buldunuz?" sorusuna ise kolay kullaruslr, cok arnach ve quzel
buimuslardrr.

Ozellikle

Online

ders

sirasmda

ogretmen

ekraruru

qorebilrnelerinin ve istenildiqi zaman yazisarak hem ogretmen hemde ogrenci
arkadaslanyla iletisim kurabilmelerini on plana crkarmrslardtr. Karma grupta
bulunan

ogrencilerin

cevaplami§lardir.
nitelendirmi§lerdir.

turnu avantaj ve dezavantaj

Srrufta
"Karma

yapilan

ve

egitimde

internette
online

sorulanru
yapilan

egitimin

iki boyutta
ders

olarak

avantajlan

sizce
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nelerdir?" sorusuna ders sirasmda etkilesirnli ileti~im kurulabilmesi ve dersin
kaydedilerek

daha sonra tekrar edilebilmesi olarak belirtrnislerdir.

"Srrufta

yapilan derslerin avantajlan sizce nelerdir?" sorusuna ogretmen ile yuz yuze
tletlsim

kurabilme

irnkaru

olarak

belirtilrnistir.

"E-ogrenme

derslerin

dezavantajlan sizce nelerdir?" sorusuna internetten kaynaklanan sikmtrlar ve
farkll derslerde daha farkh sonuclar doqurablleceqin' soylemislerdir. "Srmfta
qarceklestirhen derslerin dezavantajlan sizce nelerdir?" sorusuna da herqun
okula gelinmesi,
"derslerinizin

calisanlar

icin zor olduqunu betlrtmtslerdir.

Son olarak

bu sekilde islenrnesini istermisiniz" sorusu sorulmustur.

Bu

soruya tom ogrenciler evet cevabrru verrnistir. Srrufta islenen dersler yanmda
internetten de yaptlmasi ve kaydedilmesinden delay: istenildiqi kadar tekrar
ederek daha kolay ogrenebileceklerini

savundular.

Aynca islenen dersin

uygulama olmasmdan dolayi daha avantajh oldugu fakat online derslerin
yanmda siruf icerisinde de derslerin islenrnesi farkll derslerin lstenrneslnde de
sorun yasanrnayacaklartru dusundukterlnt bildirdiler.
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BOLUM V
SONUCLAR ve ONERiLER
Bu bolumde arastrrmarun bulgularma dayall olarak ulasrlan sonuclara
ve onerilere yer verilrnistlr.

5.1. Sonuclar
Bu arastrrrna, Yakm Dogu Oniversitesi BOTE bolumu ogrencilerinin
karma egitim ve e-oqrenrne yonternlerlnin hesap tablolarma yonelik basan
duzeyine ve qoruslerine etkisini belirlemek icin qerceklestirilmistir.
Bu calrsrna iki gruplu deneysel bir cahsmadrr. Bu gruplara E-ogrenme
ve Karma egitim yontemiyle

egitim verilrnistir.

Ogretm Teknolojileri

Ogretmenligi

ogrenci

iki grup

katrlrrusttr.

Calrsrnaya

Bilgisayar

ve

Bolurnu' nde egitimine devam eden 60

ogrencilerine

karma

egitim

ve e-oqrenrne

yontemiyle hesap tablolarma yonelik basan duzeyine ve qoruslerine etkisini
belirlemek

arnaciyla

her iki grubada

on-test,

son-test

ve basan

testi

uyqulanrmstrr.
E-ogrenme
oncesinde

yonternlyle

ve cahsrna

egitim

sonrasmda

alan

BOTE

hesap

ogrencilerinin

tablolarma

yonelik

calisma
goru~leri

arasmda olumlu Y?nde anlamll bir artrs gostermektedir.
Genel olarak e-ogrenme

grubunun

on-test ve son-test

sonuclanna

bak1ld1gmda cesitli araclarla zenclnlestlrurnis WordPress ortammda derslerin
ger9ekle~tirilmesi ogrencilerin hesap tablolanna yonelik qorusterinde anlamll
bir artis oldugu qorulrnektedir.

On-test sonuclarrna bak1ld1g1 zaman daha

once bu sekilde ders islernediklerinden
yaklasrruslardrr.

delay: ortama on yarg1l1 bir sekilde

Fakat dersler islenrneye

basladrktan

sonra bu gorO~leri

degi~im qostermistir. Son-test sonuclan da bu farkm olumlu yonde degi~tigini
gostermi~tir. Bu da gosteriyor ki ogrencilerin
farkll

olarak

uzaktan

egitimle

derslerinin

geleneksel
yaptlrnasi

simf ortammdan

konusunda

olumlu

qorusler bildirrnlslerdir. Bunun nedeni de yeni ortama olan ilgi ve ortarrun
birden fazla aracla desteklenerek cesitli ilgi cekici alanlann otusturulrnasidrr.
Bunlara ornek olarak cevrimici ders esnasmda www.livestream.com

sitesinin
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eklentileri kullarutarak hem ogrencilerin kendi aralannda
ogretmen etkilesirninin

Ost duzeyde olmasi ornegi verilebilir.

ogrenciler korkmadan cekinrneden hem ogretmene
soru

sorabilir

dusunlerede

hemde ogrenci-

hemde

diger

arkadaslanmn

Bu sayede

hemde arkadaslanna

sorulanru

· qorerek

farklt

sahip olabilirler. Boylece ogrenciler derslere daha fazla ilgi

gostererek konulan daha iyi pekistirebiiirler.
Karma egitim yonterniyle egitim alan BOTE ogrencilerinin
oncesinde

ve cahsma

sonrasmda

hesap

tablolanna

yonelik

calisrna
qorusler:

arasinda olumlu yonde anlarnh bir farklrhk qostsrmektedir.
Bu grupta bulunan ogrencilere hem srruf ortammda

ders verilmistir

hemde uzaktan egitim verilmistir. Uzaktan egitim ortammda verilen derslerle
ilgili cesitli ahstirmalar siruf ortarnmda yaprlrrustrr. Bunun yanmda WordPress'
e bir 90k arac entegre edilerek hazirlanan ortamda cevirimici ve cevirim dis:
dersler

ve

aktfviteler

yaprlrrusttr.

Karma

grubun

on-test

ve

son-test

sonuclarma bak1ld191 zaman olumlu yonde bir farklilrk olduqu gorulmektedir.
E-ogrenme grubu gibi on-testte bazi on yarqilarda bulunulrnus fakat ayni
zamanda
boyutlarda

srrnf ortarrunda
olrnustur.

sonuclanna

da derslerin

Karma

baktrqmuz

grubun

zaman

isleneceqi

qene!

icin

olarak

ogrencilerin

on-test

hesap

qoruslerinde anlarnh bir artrs olduqu gorulmektedir.

biraz

daha

az

ve

son-test

tablolanna

yonelik

Hem ·geleneksel hem de

uzaktan egitimle verilen derslerde ogrencilehn daha rahat olduklan qozlenmis
ve bunu dile getirmi$1erdir. Daha once cevirimici qerceklestirilen

herhangi bir

derste bulunmarnalanndan delay: on yarqrlan olmakla birlikte siruf ortarrunda
da derslerin isleneceqint bildikleri icin diger gruba gore daha rahat olduklanru
belirtmislerdir. Her iki yoternle qerceklestlrilen derslerde diger grup ogrencileri
gibi en 90k ilgilerini ceken aracm cevirirnici ders esnasmda ogrenci-ogrenci
ve

ogrenci-ogretmen

zamanda

cevirirn

arasmdaki
i<;i

derslerin

iletisirn

olduqunu

kaydedilerek

betirtmislerdir.

istenildigi

Ayni

kadar.

tekrar

goren

BOTE

bir

farkltlrk

edilebilmesininde pekistirmelerlni kolaylastrrdrqrru belirtrnislerdir.
· E-ogrenme
ogrencilerinin
qostermektedir.

ve

hesap

karma

egitim

tablolanna

yonterniyle

yonelik

egitim

gor0$1eri anlamll
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WordPress
yapilan

ortammda

son-test

hazrrlanan

sonucunda

ortamla dersler

karma ogrenim

lslendikten

sonra

ogrenim

qoren

yonterniyle

ogrencilerin goru~leri ile e-oqrenrne yontemiyle ogrenim qoren ogrencilerin
qorusleri arasmda olumlu yonde anlamll bir farklll1k olduqu qorulrnektedir.
Karma egitim qoren ogrenciler, e-ogrenme yonterniyle ogrenim qoren
ogrencilerden

daha olumlu goru~ bildirrnislerdir.

Her iki grubun son-test

sonuclarma bakildrq: zaman karma egitim grubunun qoruslerinin daha olumlu
oldugu sonucuna vartlmrstrr. Yapilan yuzyuze qorusrne sonuclanyla

ayni

doqrultuda sonuclara ulasilrmstrr. Yuzyuze qorusrnede de e-oqrenrne grubu
ogrencilerin
yanmda

bu tarz egitimden

karma

egitim

daha fazla gekindigi qozlenrnisti.

ogrencilerinin

gekincelerinin

daha

Bunun

az

olduqu

saptanrrustr. Ogrenciler bunun en onemli nedeni olarak internet uzerinden
islenen

derslerin

srruf

ortarmnda

tekrar

edilebilecek

olrnasi

olarak

goren

BOTE

belirtmislerdir.
E-

ogrenme

ogrencilerinin

ve

karma

egitim

yonterniyle

egitim

hesap tablolanna yonelik basan duzeyleri anlarnh bir farkliuk

gostermektedir.

Bunun yarunda

bak1ld191 zaman

basan

testi sonuclanrun

ortalamalanna

karma egitim grubunun e-oqrenrne grubuna gore daha

yuksek olduqu saptanrmstrr. Bu sonucla karma egitim grubunun e-oqrenrne
grubuna gore daha basanh oldugu sonucu ortaya cikmaktadrr.
Bunun

nedeni

ise daha

oncede

belirtildiqi

gibi

karma

ogrenme

grubundaki ogrencilerin derslerde daha rahat olmasr, e-oqrenrne yontemi ile
daha once derslerinin qercekiesmernesine
da

tekrar

edilmesi

ve

daha

rahat

ragmen derslerin srruf ortammda

peklstirilmeslni

saqlarnasi

olduqu

asaqrdaki

oneriler

dusunulebilir.

5.2. Oneriler
Bu

bolumde

arastirma

sonuclarma

bakilarak

arastrrrnact tarafmdan qelistirilmistir.
•

BOTE

bolurnunde

derslerde
yapilabilir.

karma egitim yonterninin

uygulanabilir

hale

getirilmesi

icin

genel
cesitli

olarak

butun

arastrrrnalar

--
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•

Yapilan

arasnrma

bolurnunde

uygulama

bulunan

agirl1kl1 bir ders olduqu

bu .yondeki

derslerde

icin BOTE

kullarulrnas:

tesvik

edilmelidir.
•

Uzaktan egitim qerceklesrnesi icin hazirlanan
cesitli araclarm tamamen
bilgisine gereksinim

ortarrun ve kullarulan

ucretsiz olrnasi ve 90k fazla bilgisayar

duyulmamasmdan

dolayi BOTE bolurnundeki

butun ogretmenlerin kullanabileceqi dusunulebilir.
•

BOTE

bolumu

Matematik

II

dersinde

karma

egitim

yonternlnin

kutlarulrnasryla ogrencilerin daha az okula gelmeleri saqlanrrustrr. Bu
sayede calisan ogrenciler icin uygun bir yontern oldugu soylenebilir.
•

Oniversite egitiminin ilk yrhnda BOTE bolumunde uzaktan egitim dersi
verilerek ogrencilerin bu ortamlara hazrrbulunusluklan

yeterli duzeye

getirilebilir.
•

BOTE bolumu ogretmenleri uzaktan egitim ortarnmda kullarulan cesitli
araclan derslerine destek olarak kullanabilirler.

•

BOTE

bolurnundeki

ogretmenler

www.wordpress.com

adresini

kullanarak basitbir ortarn ·olu~turabilirler. Bu sayede dosya paylasrrm,
duyuru ve aktiviteler gibi bilgileri ogrencilerle paylasabilirler.
•

BOTE bolurnunde qerceklestirilecek
www.livestream.com

adresinden

olan uzaktan egitim derslerinde

almacak

bedava

Oyelikle dersler

cevlrimici ger9ekle~tirilebilir ve ayni zamanda ders kaydedilerek daha
sonra birebir ders ortarmrun tekrar edilebilmesi saqlanabilir.
•

Livestream

ortarnrnda

qercek'estlnlen

dersler

cesitli

sosyal

ag

paylasim sitelerinde (en onernlisi ve en 90k kullarularu facebook gibi)
paylasi labilir.
•

BOTE bolumu ogretmenleri mevcut ve daha farkh ortamlar hakkmda
bilgi sahibi olabilmeleri

icin bilgi ve iletisirnie

ilgili konferanslara

katrlrnaudirlar.
•

Bu tarzdaki ortamlann BOTE bolurnundeki derslerde kullarulmasma
yonelik akademik arastrrrnalar yapurnaudrr.
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EKLER
EK-1
Sevgili Ogrctmen Adayi,
Bu anket formu, Ogretmen adaylarmm hesap tablolariyla yaptrklari islemlere
ydnelik gorii~lerini belirlemek icin hazirlanrmstir. Anketin amaci sizin degerli
gorttslerinizden yararlanmaktir.
Size uygun olan secenegi isaretlemeniz ( X ) yeterli olacaktir. Bu ankette verilen
gortisler sadece arastirma icin kullamlacaktir. Bu nedenle admizi yazmamza gerek
yoktur. Ankette gostereceginiz ilgi ve vereceginiz samimi cevaplardan dolayi sizlere
tesekkur ederiz.

Doc;. Dr. Hiiseyin UZUNBOYLU
Ogr. Gor. Tahir TA VUKCU
Kisisel Bilgi Anketi

1. Cinsiyetiniz?
a. K1z b.Erkek
2. Yasrruz?

3. Rumuzunuzu yazrruz.

4. internet turunuz nedir?
a. Dial up b. ADSL c. Wireless
5. internet hrzimz nedir?
a. 56k b. 256k c.512k

d.1024k

d. 3G

e. Diqer

e.Diqer

_

_
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Anket Sorulari

=.

8
0

z~

0

...•

-..•.•..•

~

Actklama

~
~

00

1

Excel egitimi derslerinde ogrendiklerimizin
ya~antlm1z1 kol11_yla~tir<1:_cagma inamyorum

ogretmenlik

2

Sayisal verilerin
degilim

hie basanli

3

Excel egitimi dersleriyle ilgili yapilan uygulamalar, teorik
bilgilerimi pekistirmektedir

4

Secme sansim olsaydi,
ogrenmek istemezdim

5

6

cizelgesini

hazirlamakta

sutun

ve

cizgi

grafiklerini

Sayisal verilerin cizelgesini (tablosunu) hazirlamakta
oldukca basanhyim
Gunluk gazete ve dergilerde (secim sonuclan, ekonomi
haberleri vb alanlarda) cikan pasta ve sutun grafiklerinde
anlatilmak istenenleri anlam1yorum

7

Verilen verilerle ilgili sutun veya cizgi grafigi (om.
Sicakhk, boy ve agirhk grafikleri) cizmekte basanhyim

8

Giinliik gazete ve dergilerde (spor haberleri, hava durumu
vb alanlarda yer alan) cizelgelerde (tablolarda) anlatilmak
istenenleri anlamakta zorlamyorum

9

10

Pasta, sutun ve cizgi grafikleri ile daha fazla cahsma
yapmak isterdim
Verilen veriler ile ilgili sutun veya cizgi grafigi (om.
Sicakhk, boy ve agirhk grafikleri) cizmem gerektiginde
cogu zaman yapamayacag1m1 dustmuyorum

11

Yaptigim bir arastirmada gecen sayisal verileri siitun, cizgi
vb grafikler ile gostermek hosuma giderdi

12

Milimetrik kagrt ve cetvel ile elde sutun veya cizgi grafigi
cizerken sikihyorum

13

Sayisal veriler ile ilgili cizelge ( tablo) hazirlamaktan zevk
ahyorum

14

Medyada cikan cesitli arastirma sonuclannm
siitun, cizgi vb grafikler hie ilgili cekmiyor

15

Ders kitaplanmda yer alan pasta, sutun ve cizgi grafikleri
90k zevkli ve bu konuya olan ilgimi arttmyor

16

Y apugim bir arastirmada gecen sayisal verileri siitun, cizgi
vb grafikler ile gostermek istemezdim

anlanldigi
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0

Aciklama
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17

Medyada cikan cesitli arastirma sonuclanmn
siitun, cizgi vb grafikler 90k ilgimi cekiyor

18

Ders kitaplanmda yer alan pasta,
grafiklerine calisirken sikihyorum

~
~

anlatildigi

si.itun ve

cizgi

Siitun veya cizgi grafiklerini, bilgisayar veya grafik tabanh

19 hesap makineleri ile cizmek isterdim
20

Sayisal veriler ile ilgili cizelge (tablo) hazirlamak cok
gereksiz ve sikici

21

Excel egitimi
onemlidir

22

Excel egitimi dersleri,
gerekli derslerdir

23

Excel egitimi dersleri kendime olan gi.ivenimi arttmr

derslerinde

basanli

olmak

hoslamlmasa

benim

bile

icin

ogretilmesi

24 Pasta, si.itun, cizgi grafikleri hazirlamak beni korkutmuyor
25 Verilerle cahsirken gergin olurum
26 Verilerle cahsirken kendimi rahat hissederim
~

27 Pasta, si.itun, cizgi grafiklerini ogrenmek zaman kaybidir
28

Pasta, siitun, cizgi grafik problemlerini
cekici gelir

cozmek bana

Excel cahsirken sira d1~1 bir soru ile karsilasmca yamt

29 bulana kadar ugrasmm

30 Excel ogrenmek zahmete deger
31

Meslek hayatimda Excel' i kullanacagmu dusunmuyorum

32 Verilerle ilgili sorulan cozerken, kendime gi.ivenmem
33

Excel dersinden iyi not alabilirim
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34 Excel sikici bir derstir
35

8

e i..=
=.......
= ;,, ;,,..•..•
-....
..c
"' Q,I

Excel' i iyi bilmenin cahsma olanaklanmi arttiracagrm
dusunuyorum

36 Excel' i hayatim boyunca bircok yerde kullanacagim
37

Excel en korkugum derslerden biridir

38

Zorunlu olmasam Excel dersine girmezdim

39

Excel alanmda iyiyim

40

Bu derste ogrendiklerimi,
sanmiyorum

41

Excel, sevdigim dersler arasmdadir

42

Excel' i anlayamayacagmu dusunuyorum

43

Bu dersin meslegime hicbir katkisi yoktur

gunluk hayatta kullanacagmu
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EK-2

Ba!jar1 Testi

isim:
S0y1s1m:

Tarih: .. ./
Rumuz:

.
.

/2010
.

Sorn 1. Asagidaki verilere gore bir sutun grafigi olusturunuz.

isim

Numara

CEIT

EDS
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Soyisim MATH152

Hae,
Ali
20012001
20020001 Ahmet Alemdar
Salih
20102010 Fatma
Deniz
20092009 Ay$e
Kut
20112011 Kemal
ORTALAMA
Soru2. Asagidaki grafigi lutfen yorumlayimz.
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Karma Grubun Hesap Tablolarma Yonelik On-test Son-test Sonu~lan
Son-test

On-test

Soru
N

Mean

s.s

N

Mean

s.s

30

4,4333

,72793

30

4,6000

,56324

30

3,3000

,95231

30

4,1000

1,24152

30

4,2000

,88668

30

4,6333

,55605

30

3,5000 1,04221

30

3,5000

1,00858

30

3,6333

,92786

30

4,4333

,62606

30

2,·5333 1,40770

30

4,3333

,60648

30

3,5333 1,07425

30

4,0667

,69149

haberleri, hava durumu vb alanlarda yer alan)
·30
istenenleri anlamakta zorlaruyorurn

2,.6333 1, 18855

30

4,3667

,80872

,97320

30

3,9333

,90719

1. Excel egitimi derslerinde ogrendiklerimizin
ogretmenlik yasantrrruzi kolaylastiracaqma
inaruyorurn
2. Sayisal verilerin <;:izelgesini hazirlamakta
hie basanh degilim

3. Excel egitimi dersleriyle ilgili yapilan
uygulamalar, teorik bilgilerimi pekistirmektedir

4. Secrne sansim olsaydr, sutun ve <;:izgi
grafiklerini ogrenmek istemezdim

5. Sayrsal verilerin <;:izelgesini (tablosunu)
hazrrlarnakta oldukca basanhyrrn

6. Gunluk gazete ve dergilerde (seclrn
sonuclan, ekonomi haberleri vb alanlarda)
cikan pasta ve sutun grafiklerinde anlatrlmak
istenenleri anlarruyorum

7. Verilen verilerle ilgili sutun veya <;:izgi
grafigi (om. Srcaklik, boy ve ag1rl1k grafikleri)
cizrnekte basanlryrrn

8. Gunluk gazete ve dergilerde (spor
clzelqelerde (tablolarda) anlatlimak

9. Pasta, sutun ve <;:izgi grafikleri ile daha
fazla cahsma yapmak isterdim

30

3,5333

10. Verilen veriler ile ilgili sutun veya cizqi
grafigi (orn. Srcakhk, boy ve ag1rl1k grafikleri)
cizrnem gerektiginde <;:ogu zaman
yaparnayacaqrrru dusunuyorurn

30

2,9667 1,32570

30

3,2000

1,32353

11. Yaptrqim bir arastrrrnada ge<;:en sayisal
verileri sutun, <;:izgi vb grafikler ile qostermek
hosurna giderdi

30

3,8000 1,09545

30

4,1667

,87428

12. Milimetrik kag1t ve cetvel ile elde sutun
veya <;:izgi grafigi cizerken srkrhyorurn

30 2,5333 1,25212

30

4,2333

1, 13512

13. Sayrsal veriler ile ilgili cizelqe (table)
hazrrlarnaktan zevk ailyorum

30 4,2000

,88668

30

4,0333

1,06620

14. Medyada crkan cesitli arastrrrna
sonuclanrun anlatildrq: sutun, <;:izgi vb
grafikler hi<;: ilgili cekrnlyor

30

3,8000

,88668

30

4,1667

1,17688

15. Ders kitaplanmda yer alan pasta, sutun
ve <;:izgi grafikleri 90k zevkli ve bu konuya
clan ilgimi arttmyor

30

3,6000

,81368

30

4,4333

,81720

16. Yaptrqrm bir arastrrrnada qecen sayrsal
verileri sutun, cizqi vb grafikler ile gostermek
istemezdim

30

3,8333

,83391

30

4,1333

1, 19578
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17. Medyada crkan cesitli arastrrma
sonuclanrun anlatrldrq: sutun, 9izgi vb
grafikler cok ilgimi cekiyor

30

3,5333

,93710

30

4,3333

,88409

18. Ders kitaplanmda yer alan pasta, sutun
ve cizqi grafiklerine calisrrken sikrlryorum

30

3,6333

,66868

30

4,5333

,77608

19. Sutun veya c;:izgi grafiklerini, bilgisayar
veya grafik tabanh hesap makineleri ile
cizmek isterdim

30

3,8667

1,07425

30

4,6667

,54667

20. Sayisal veriler ile ilgili cizelqe (tablo)
hazrrlarnak 90k gereksiz ve srkrci

30

3,2333

,77385

30

4,4000

,77013

21. Excel egitimi derslerinde basarih olmak
benim ic;:in onernlidir

30

4,1667

,79148

30

4,2667

,78492

22. Excel egitimi dersleri, hoslarulmasa bile
ogretilmesi gerekli derslerdir

30

3,9667

,92786

30

4,2000

,88668

23. Excel egitimi dersleri kendime olan
govenimi arttmr

30

4,4000

,81368

30

4,4667

,68145

24. Pasta, sutun, 9izgi grafikleri hazrrlarnak
beni korkutmuyor

30

3,6333

1,03335

30

4,2667

,63968

25. Verilerle cahsirken gergin olurum

30

2,6000

1, 13259

30

3,8000

,96132

26. Verilerle calrsirken kendimi rahat
hissederim

30

3,7000

,95231

30

4,0333

,96431

27. Pasta, sutun, 9izgi grafiklerini ogrenmek
zaman kaybrdir

30

3,1667

1,14721

30

4,0333

,85029

28. Pasta, sutun, 9izgi grafik problemlerini
cozrnek bana cekici gelir

30

3,6667

1,18419

30

3,9333

,94443

29. Excel calrsrrken sira d1§1 bir soru ile
karsrlasrnca yarut bulana kadar ugra§mm

30

4,0000

,83045

30

4,3333

,80230

30. Excel ogrenmek zahmete deger

30

4, 1333

1,07 425

30

4,4333 -

, 72793

31. Meslek hayatimda Excel' i kutlanacaqrrm
dusunrnuyorum

30

3,9667

,76489

30

3,5667

1,45468

·32. Verilerle ilgili sorulan cozerken, kendime
guvenmem

30

3,0000

1,14470

30

3,3000

1,29055

33. Excel dersinden iyi not alabilirim

30

4,3000

,74971

30

4,3333

,95893

34. Excel sikrci bir derstir

30

1,9000

,75886

30

2,3667

1, 18855

35. Excel' i iyi bilmenin cahsrna olanaklanrru
arttrracaqrru dusunuyorurn

30

3,5667

,97143

30

4,1667

,79148

36. Excel' i hayatirn boyunca bircok yerde
kullanacaqrrn

30

4,0000

,74278

30

4,0000

,78784

_37. Excel en korkuqurn derslerden biridir

30

2,0000

,98261

30

2,6000

1,42877

38. Zorunlu olmasam Excel dersine
girmezdim

30

3,9000

,71197

30

3,8333

1,48750

39. Excel alarunda iyiyim

30

3,9667

,85029

30

4,0000

1,01710

40. Bu derste ogrendiklerimi, gOnlOk hayatta
kullanacaqrrm sanrruyorum

30

3,6333

,88992

30

3,1667

1,28877

41. Excel, sevdiqim dersler arasmdadir

30

4,3000

,74971

30

4,2000

,92476

42. Excel' i anlayarnayacaqrrru dusunuyorum

30

3,8000

,80516

30

4,0333

,80872

43. Bu dersin mesleqirne hicbir katkrsi yoktur

30

4,1667

,79148

30

4,6333

,85029
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E-Ogrenme Grubun Hesap Tablolarma Yonelik On-test Son-test Sonuclan
Son-test

On-test

Soru
N

Mean

s.s

N

Mean

·s.s

1. Excel egitimi derslerinde ogrendiklerimizin
ogretmenlik yasantrrmzi kolaylastiracaqma
inaruyorurn

30

4,5333

,62881

30

4,7333

,44978

2. Sayrsal verilerin cizelqesini hazirlamakta
hi9 basanh degilim

30

3,5667

1,19434

30

2,1000

,71197

3. Excel egitimi dersleriyle ilgili yapilan
uygulamalar, teorik bilgilerimi pekistirmektedir

30

4,1333

1,04166

30

4,7333

,44978

4. secrne sansirn olsaydi, sutun ve 9izgi
grafiklerini ogrenmek istemezdim

30

3,7667

,89763

30

2,3000

,91539

5. Sayisal verilerin cizelqesini (tablosunu)
hazirlamakta oldukca basanliyrm

30

3,7000

1,14921

30

4,1333

,89955

6. Gunluk gazete ve dergilerde (secirn
sonuclan, ekonomi haberleri vb alanlarda)
crkan pasta ve sutun grafiklerinde anlatilmak
istenenleri anlarruyorurn

30

3,2000

1,06350

30

4, 1667

,64772

7. Verilen verilerle ilgili sutun veya 9izgi
grafigi (om. Sicakhk, boy ve ag1rllk grafikleri)
cizrnekte basanlryrrn

30

3,3000

,83666

30

3,8000

1,06350

30

3,2333

1,19434

30

3,6333

1,12903

9. Pasta, sutun ve 9izgi grafikleri ile daha
fazla calisrna yapmak isterdim

30

3,8333

,94989

30

4,0000

1,05045

10. Verilen veriler ile ilgili sutun veya 9izgi
grafigi (orn. Srcakhk, boy ve ag1rl1k grafikleri)
cizrnern gerektiginde 9ogu zaman
yaparnayacaqrrru dusunuyorurn

30

2,6667

1,09334

30

3,0667

1,28475

11. Yaptrqrrn bir arastirmada qecen sayisal
verileri sutun, 9izgi vb grafikler ile gostermek
hosurna giderdi

30

3,8667

,89955

30

3,9000

,99481

12. Milimetrik kag1t ve cetvel ile elde sutun
veya 9izgi grafigi cizerken srkrhyorurn

30

2,2667

1,01483

30

3, 1333

1,45586

13. Sayisal veriler ile ilgili cizelqe (tablo)
hazrrlarnaktan zevk aliyorum

30

3,9000

,99481

30

3,9000

1,29588

14. Medyada crkan cesitli arastrrma
sonuclanrun anlat1ld1g1 sutun, 9izgi vb
grafikler hlc ilgili cekmiyor

30

3,9000

,66176

30

3,5667

1,04000

15. Ders kitaplanmda yer alan pasta, sutun
ve 9izgi grafikleri 90k zevkli ve bu konuya
olan ilgimi arttmyor

30

3,4667

,73030

30

4,0667

,98027

16. Yaptrqirn bir arastrrrnada qecen sayisal
verileri sutun, 9izgi vb grafikler ile qosterrnek
istemezdim

30

3,5333

,86037

30

3,3667

1,32570

17. Medyada crkan cesitli arastrrrna
sonuclanrun anlat1ld1g1 sutun, 9izgi vb
grafikler 90k ilgimi cekiyor

30

3,7333

1,08066

30

3,5333

1,43198

18. Ders kitaplanmda yer alan pasta, sutun
ve 9izgi grafiklerine cahsirken stkthyorurn

30

3,6333

,85029

30

3,4000

1,06997

8. Gunluk gazete ve dergilerde (spor
haberleri, hava durumu vb alanlarda yer alan)
cizelqelerde (tablolarda) anlatilmak
istenenleri anlamakta zorlaruyorurn
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19. Si.itun veya 9izgi grafiklerini, bilgisayar
veya grafik tabanll hesap makineleri ile
cizrnek isferdim
20. Sayisal veriler ile ilgili cizelqe (tablo)
hazrrlarnak 90k gereksiz ve sikrc:
21. Excel egitimi derslerinde basanh olmak
benim icin onernlidir
22. Excel egitimi dersleri, hoslarulrnasa bile
ogretilmesi gerekli derslerdir
23. Excel egitimi dersleri kendime olan
guvenimi arttmr
24. Pasta, sutun, cizqi grafikleri hazrrlarnak
beni korkutmuyor
25. Verilerle cahsirken gergin olurum
26. Verilerle calisrrken kendimi rahat

30

3,7667

,89763

30

3,8667

1,10589

30

3,2000

,80516

30

4,0000

1,14470

30

4,1333

,81931

30

4,3333

1,12444

30

3,7333

1,04826

30

4,4333

1,07265

30

4,3333

,80230

30

4,5667

,72793

30

3,7000

1,02217

30

4,2333

1,04000

30

2,5000

1,13715

30

3,4667

1,30604

30

3,6333

,88992

30

3,6333

1,27261

30

3,2667

,98027

30

3,8667

1,25212

30

3,6333

1,15917

30

4,1000

,95953

hissederim
27. Pasta, sutun, 9izgi grafiklerini ogrenmek
zaman kaybidrr
28. Pasta, sutun, 9izgi grafik problemlerini
cozrnek bana cekici gelir
29. Excel cahsirken sira d1§1 bir soru ile
karsilasmca yarut bulana kadar uqrasmrn

30

3,9333

1,04826

30

4, 1333

1,13664

30. Excel ogrenmek zahmete deqer

30

4,0667

,90719

30

4,5667

,85836

dusunmuyorurn
32. Verilerle ilgili sorulan cozerken, kendime
guvenmem

30

3,8667

,77608

30

3,6000

1,73404

30

2,5000

1,04221

30

2,2333

1,19434

33. Excel dersinden iyi not alabilirim

30

4,1333

,73030

30

4,4667

,89955

34. Excel sikrc: bir derstir

30

1,9333

,78492

30

1,5667

1,07265

30

31. Meslek hayatimda Excel' i kullanacaqrrru

-

35. Excel' i iyi bilmenin cahsrna olanaklanrru
arttrracaqrru dusunuyorurn
36. Excel' i hayatrrn boyunca bircok yerde
kullanacaqirn

3,1667

1,44039

30

4,4333

,77385

30 · 3,6000

1,52225

30

4,3333

,92227

37. Excel en korkuqurn derslerden biridir

30

1,5667

,85836

30

1,7333

1,28475

38. Zorunlu olmasam Excel dersine
girmezdim

30

3,7667

1,47819

30

4,3000

1,34293

39. Excel alarunda iyiyim

30

3,8667

1,50249

30

4,2000

1,06350

kullanacaqrrru sanrruyorurn

30

3,4333

1,43078

30

4,2000

1, 15669

41. Excel, sevdiqirn dersler arasmdadrr

30

3,8333

1,48750

30

4,6000

,67466

42. Excel' i anlayarnayacaqrrrudusunuyorum

30

3,8000

1,47157

30

4,4667

,62881

43. Bu dersin rnesleqirne hlcbir katkrsi yoktur . 30

3,7667

1,54659

30

4,8333

,37905

40. Bu derste ogrendiklerimi, gunluk hayatta
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Gorusme Sonlan
E-ogrenme grubundaki ogrencilere sorulan sorular:
1. E-ogrenme ders ortarruru nasu buldunuz?
2. E-ogrenme ders araclanru nasil buldunuz?
3. E-ogrenmenin avantajlan sizce nelerdir?
4. E-ogrenmenin dezavantajlan sizce nelerdir?
5. Derslerinizin bu sekilde islenrnesini istiyormusunuz?

Karma gruptaki ogrencilere sorulan sorular:
1. Karma egitim ders ortarnlanm nasil buldunuz?
2. Karma egitim ders araclanru nasrl buldunuz?
3. Karma egitimin avantajlan sizce nelerdir?
4. Karma egitimin dezavantajlan sizce nelerdir?
5. Derslerinizin bu sekilde rslenrnesini istiyormusunuz?

