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“İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve milletin her bireyinin kafasına 
koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”
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TEŞEKKÜR
Değerli Bilim İnsanlarımız,
JSGA  bünyesinde icra ettiğimiz Uzaktan 

Eğitim Çalıştayı’na katılım sağlayan çeşitli 
kurum/kuruluş temsilcilerimiz ile üniversitelerden 
akademisyenlerimizi JSGA’da ağırlamaktan büyük 
gurur duyduğumu belirtmek isterim. 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, hem bireysel 
hem de kurumsal anlamda her geçen gün hızla artan 
internet ve internet tabanlı teknoloji kullanımına 
bağlı olarak hızlı bir dijital dönüşüm yaşandığını 

görmekteyiz. Yaşanan bu hızlı dijital dönüşümde, internete bağlı cep telefonları, 
tabletler ve bilgisayarlar ile internet üzerindeki bir içeriğe zaman ve mekandan 
bağımsız olarak, istenilen yer ve zamanda ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Zaman ve mekana bağlı yüz yüze eğitim ve öğretim yöntemlerinin 
sınırlılıklarını göz önünde bulundurduğumuzda, internet üzerindeki bir içeriğe 
belirli bir zaman ve mekana bağlı kalmaksızın ulaşma imkanı sağlayan uzaktan 
eğitim yöntemlerinin eğitim süreçlerine dahil edilmesi artık zorunludur.

Bu bağlamda, icra edilen Uzaktan Eğitim Çalıştayı’nın, konunun teorisi 
yanında pratiğini de tartışmak ve tecrübeleri paylaşmak bakımından önemli 
bir fırsat olduğu inancındayım. Çalıştayda, Türkiye’de ve dünyada kullanılan 
uzaktan eğitim modelleri hakkında bilgiler verilmesinin yanında,  uzaktan 
eğitim sistemlerinin planlanması, uygulanması ve tarihsel gelişimi irdelenmiş 
ve konuya farklı yaklaşımlar ile uzaktan eğitim sisteminin yönetimi, 
sürdürülebilirliği ve konuyla ilgili kurum içi mevzuat tartışmaları da gündeme 
getirilerek konu çok boyutlu olarak ele alınmıştır. 

Bu vesileyle, çalıştayın hayata geçirilmesinde üstün bir gayretle çalışan 
kurulların sayın üyelerine, katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, bildiri 
sunan ve katılım sağlayan tüm akademisyen ve kurum/kuruluş temsilcilerine, 
büyük bir özveri ile çalışan personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür 
eder, çalışma sonuçlarının kurumumuza, alandaki diğer araştırmacılara ve 
konuya ilgi duyan tüm okurlara faydalı olmasını diler, bundan sonraki akademik 
faaliyetlerimizde buluşmak üzere saygılarımı sunarım.

Hüseyin KURTOĞLU
Tümgeneral                                                                                                    

Akademi Başkanı
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SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI

SONUÇ RAPORU

1. GİRİŞ:
Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı “Millî Teknoloji Hamlesi ve Dijital 

Türkiye” süreci kapsamında, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığında (JSGA) uzaktan eğitim faaliyetlerine hız verilerek Uzaktan 
Yabancı Dil Eğitimi ile Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika 
Programı’na başlanmıştır. Uzaktan eğitim ve açık öğretim konusunda ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile uzmanların tecrübelerinden istifade etmek, JSGA 
tarafından yürütülen çalışmaları gözden geçirmek ve eksik hususları tespit 
etmek maksadıyla, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde “Uzaktan Eğitim 
Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay faaliyetine; İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Akademisi 
Başkanlığı ve JSGA personeli ile Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 
BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Avez Elektronik 
İletişim Eğitim Danışmanlığı Tic. A.Ş. (Enocta) ve ETGİ Grup A.Ş.’de 
görevli çeşitli unvanlarda akademik personel ve temsilciler katılmıştır. İki 
günlük çalışma faaliyetini kapsayan çalıştay; tek salonda birinci gün iki 
oturum, ikinci gün iki oturum olmak üzere toplam dört oturum olarak icra 
edilmiştir. 
2. FAALİYETİN İCRASI:

a. JSGA Başkanı Tümg. Hüseyin KURTOĞLU tarafından yapılan açılış 
konuşmasında öncelikle JSGA’nın teşkilat yapısı ile JSGA bünyesinde 
gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetlere değinilmiştir. Akademinin vazifesi  
“J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığının ihtiyacı olan personelin en güncel eğitim 
yöntemleriyle; hedeflenen mesleki, ahlaki ve genel kültür seviyelerine 
ulaşmalarını sağlamak” şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitim 
faaliyetleri, fiziki olarak belli bir sınıf ortamına bağlı kalmadan eğitim 
alınmasına imkân sağlamasının yanında bazı alanlarda yüz yüze eğitimin 
önüne geçen yeteneklere sahip olması sebebiyle son yıllarda eğitim 
teknolojileri içinde giderek arttığı hususunu vurgulamıştır.
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b. Sürekli Eğitim Merkezi Komutanı Dr.J.Alb. Engin AVCI tarafından 
yapılan konuşmada ise Sürekli Eğitim Merkezi Komutanlığının kuruluş 
amacı, faaliyet alanı ve teşkilat yapısı ve bugüne kadar icra edilen 
faaliyetler açıklanmıştır. Çalıştayın amacının; Akademi tarafından yürütülen 
çalışmaları gözden geçirmek ve geliştirilebilecek hususlar konusunda 
görüş alışverişinde bulunmak, uzaktan eğitim ve açık öğretim konusunda 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile uzmanların tecrübelerinden istifade ederek 
Akademinin bu konudaki yol haritasına katkı sağlamak olduğu belirtilmiştir.

c. Çalıştayın birinci oturumunda, “Türkiye’deki Uzaktan Eğitim 
ve Güncel Tartışmalar” konusu Prof.Dr. Cengiz Hakan Aydın (Anadolu 
Üniversitesi)  başkanlığında aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmuştur.

(1) Türkiye’de Uzaktan Eğitim (J.Bnb. Ünal YAĞMURKAYA-
JSGA)

 Sunumda, uzaktan eğitim ile ilgili kavramsal bir çerçeve çizilerek, 
Türkiye’de ve dünyada uygulanan uzaktan eğitim modelleri hakkında 
bilgiler verilmiştir. Uzaktan eğitimin tanımı yapılarak, zaman ve mekândan 
bağımsız bir öğretim şekli olduğu vurgulanmış, yüz yüze eğitimin, uzaktan 
eğitim ile arasındaki eş zaman ve eş mekân farkı ve devamlılık olgusu 
vurgulanmıştır.

Uzaktan eğitimin yaygınlaşması; kapasite sorunu olmaması nedeniyle 
geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunması, eğitimde fırsat eşitliği 
sağlaması, belirli bir zamana bağlı kalmaksızın eğitim alma imkânı sunması, 
gelişmiş araçlarla ders işleme imkânı sağlaması, öğrencilere hızlı ve etkili 
geri bildirim yapılabilmesi gibi nedenlerle açıklanmıştır. Uzaktan eğitimin 
neden gerekli olduğu ise;  kolay güncellenebilir ölçme-değerlendirme 
yöntemleri sunması, canlı oturumlarda öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve 
aktif bir öğrenme süreci sunması, her bir öğrencinin kişisel öğrenme hızına 
göre öğrenim görmesine imkân sağlaması, bilgiye hızlı ve istendiği anda 
kolay erişim imkânı sağlaması gibi özelliklerle vurgulanmıştır. Uzaktan 
eğitimin dezavantajları; teknoloji tabanlı aksaklıklar ve yüz yüze eğitim kadar 
öğreticiye hızlı ulaşım kolaylığı bulunmaması olarak değerlendirilmiştir.

“Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci” başlıklı bölümde, devlet tarafından kamu 
kurumlarının ağlar üzerinden işlerini yürütmesi ve küresel boyutta bir veri 
sisteminin kurulmasına yönelik yapılan süreli ve günümüze kadar devam 
eden çalışmalar anlatılmıştır. Bunlar içerisinde; bilgi toplumuna geçişte yapı 
taşlarını oluşturan e-Türkiye Girişimi Eylem Planı, 58. Hükûmet tarafından 
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“Acil Eylem Planı” çerçevesinde hazırlanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi, 
dönemin Kalkınma Bakanlığının hazırladığı Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planı önemli aşamalar olarak vurgulanmış, bu gelişmelere ilave 
olarak Endüstri 4.0 teriminin ortaya atılmasıyla birlikte, kurumlardaki 
web tabanlı eğitimde hızlı bir artış meydana geldiği, bilişim teknolojileri 
ile endüstri faaliyetlerini bir araya getirmiş, yeni nesil yazılım/donanım ve 
cihaz tabanlı internet ile bilgi alış-verişinin hız kazandığı belirtilmiştir.

Diğer kurumlarda uzaktan eğitim çalışmaları incelendiğinde; kişisel 
gelişim programları, rütbe terfi programları, meslek içi eğitim programları 
ve sertifikalı eğitim programlarının ağırlıklı olarak verildiği anlatılmıştır. 

Türkiye’de bulunan 201 üniversiteden, 98’inin uzaktan eğitim sistemine 
sahip olduğu ve bu sistemler üzerinden derslerini yürüttükleri aktarılmıştır. 
Sırasıyla; üniversitelerin uzaktan eğitim programına başlama tarihlerinin 
dağılımı, üniversitelerin Uzaktan Eğitim Program Dağılımı, Uzaktan 
Yüksek Lisans Eğitim Programı, Uzaktan Lisans Eğitim Programı, Uzaktan 
Lisans Tamamlama Eğitim Programı, Uzaktan Ön Lisans Eğitim Programı, 
Uzaktan Sertifika Eğitim Programı, Açık ve Uzaktan Eğitim İle Örgün 
Eğitim Öğrenci Mukayesesi başlıklı grafikler incelenmiştir.

Sonuç kısmında ise, günümüz dijital dünyasında uzaktan eğitimin birçok 
alanda kullanıldığı belirtilerek, bağımsız öğrenme, anlık bilgiye ulaşma, 
düşük maliyet ve esnek zaman gibi birçok avantaj bir araya geldiğinde 
uzaktan eğitimin etkin bir eğitim yöntemi hâline geldiği değerlendirilmiş, 
bireylerin sürekli, kendi kendilerine ve yaşam boyu öğrenmelerine katkı 
sağlayan uzaktan eğitimin, doğru ve etkin bir biçimde yapılandırılması, 
planlanması ve uygulanmasının önem arz ettiği vurgulanmıştır.

(2) Uzaktan Eğitimin Tasarımı ve Güncel Sorunlar (Prof.Dr. 
Cengiz Hakan AYDIN-Anadolu Üniversitesi)

Sunumda, açık eğitim, uzaktan eğitim, açık ve uzaktan öğrenme, 
çevrimiçi öğrenme, hibrit öğrenme, harmanlanmış öğrenme, açık eğitim 
kaynakları, açık eğitim uygulamaları, kitlesel açık çevrimiçi dersler gibi 
kavramlar açıklanmış ve bunların Türkiye dışındaki tanımları yapılmıştır. 
Uzaktan eğitim yerine “uzaktan öğrenme” ifadesinin daha doğru olduğu 
vurgulanmıştır. Örgün eğitim ifadesinin, yüz yüze eğitim kavramının eş 
anlamlısı olmadığı açıklanmış ve buna gerekçe olarak da uzaktan eğitimin, 
örgün eğitim gibi yapılandırılmış (biçimsel) bir eğitim türü olduğu 
belirtilmiştir.
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“Ölçülemeyen şey yönetilemez” ifadesinden yola çıkılarak, sistemin ve 
başarının ölçme-değerlendirilmesinin yapılmasının önemli olduğu ifade 
edilmiştir. Çevrimiçi sınavlar yapılarak, kablolu ağ tabanlı internet erişiminin 
zor olduğu noktalarda, mobil eğitim gibi farklı yöntemlerin düşünülmesi 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Türkiye’de yasa gereği, açık öğretim ve 
uzaktan öğretim türlerinin fakülte düzeyinde verildiği belirtilmiştir.

Teknolojik altyapı, yazılı süreçler ve insan kaynağı aşamalarının birlikte 
düşünülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Başarı için; idari personeli 
iyi belirlemenin, öğretim görevlilerinin kalitesini arttırmanın, öğrenciler 
üzerinde yoğunlaşmanın, tüm süreçleri yazılı hâle getirmenin, kişilere 
bağlı kalmadan öğretimi başarılı bir şekilde tamamlamanın gerekliliği 
vurgulanmıştır. Klasik temel öğretim tasarımı modelinden (ADDIE) 
bahsedilmiş ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, ölçme-değerlendirme 
evrelerinin önemi vurgulanmıştır. Çalıştay katılımcılarına önceden dağıtılan 
bir çıktı üzerinden uzaktan eğitim sisteminin tüm parçaları özetlenerek ifade 
edilmiştir.

Uzaktan Eğitim Program Tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken 
hususlar değerlendirilmiş; program, öğretim stratejisi, öğretim ortamları 
ve teknolojileri, destek hizmetleri, değerlendirme stratejileri, kaynaklar, 
yönetim, hedef kitle ve hedef (mezun yeterlikleri, eğitim amaçları) gibi 
sürecin parçaları üzerinde durulmuştur.

Etkileşimin çok önemli olduğu değerlendirilerek 3 farklı etkileşim 
biçiminden bahsedilmiştir. Bunların; öğrencinin içerikle etkileşime girdiği 
ve hocanın pasif, izleyen konumunda olduğu “kendi kendine” etkileşim; 
öğretim görevlisinin kontrolü elinde bulundurduğu, rehberlik ettiği, 
öğrencinin içerikle ve diğer öğrencilerle etkileşime girdiği “rehber gözetimli” 
etkileşim; çoğunlukla yüksek lisans ve diğer yükseköğretim programlarında 
tercih edilen, öğretim görevlilerinin öğrencilerle sık etkileşimde bulunduğu 
“yoğun etkileşim modeli” olduğu belirtilmiştir. JSGA için ise rehber 
gözetimli etkileşimin en uygun etkileşim modeli olarak kurum içerisinde 
yaygınlaşması gerektiği değerlendirilmiştir.

(3) Davranış Bilimi Perspektifinden Uzaktan Eğitim (Doç.Dr. 
Salih Börteçine AVCİ-Atatürk Üniversitesi)

Sunumda uzaktan eğitim teknolojisi, uzaktan eğitim modelleri, 
davranış bilimi ve uzaktan eğitim, uzaktan eğitimde başarıya etki eden 
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psikolojik ve sosyolojik faktörler,  davranış bilimi perspektifinden uzaktan 
eğitim ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri başlıkları üzerinde durulmuştur.

Moore, Kearsley ve Alkan’ın uzaktan eğitim için yaptıkları tanımlar 
aktarılmıştır. Ardından eşzamanlı (senkron) ve eşzamanlı olmayan 
(asenkron) eğitim modellerinden bahsedilerek, detaylandırılmıştır. İki başlık 
da tek yönlü ve çift yönlü olmaları üzerinden değerlendirilmiştir. Moore ve 
Kearsley’in (2012) ortaya koyduğu “Uzaktan Eğitim Yaklaşım Modeli” 
üzerinden uzaktan eğitim sisteminin dinamikleri anlatılmıştır. Akabinde 
uzaktan eğitim yaklaşım modeline göre bulunması gereken alt sistemler olan, 
öğretilecek içerik kaynağı ve öğretim programında nelerin öğretileceğine 
ilişkin verilecek olan kararın sorumluları, öğretim içeriğini öğrenciler 
için öğretim materyalleri ve öğrenme etkinlikleri olarak yapılandıran ders 
tasarım alt sistemi, öğrencilerle etkileşim hâlinde olan öğretmenler ve 
destek personeli, farklı ortamlardaki öğrenciler, politikaları, ihtiyaç analizini 
ve kaynak dağıtımını organize eden, çıktıları değerlendiren ve diğer alt 
sistemleri koordine eden yönetim alt sistemlerinin gerekliliği vurgulanmıştır. 
Davranışların; uyarıcıların etki ettiği organizma ve organizma tarafından 
verilen tepkiler şeklinde ortaya çıktığı belirtilmiştir. Davranış bilimleri ise; 
kişilerin ortaya koyduğu her türlü tepkinin nasıl meydana geldiğini, hangi 
sonuçlara yol açtığı gibi hususları bilimsel olarak analiz eden bir sosyal bilim 
olarak tanımlanmıştır. Duygusal bileşenler, davranışsal bileşenler ve bilişsel 
bileşenler, uzaktan eğitimin davranışsal bileşenleri olarak vurgulanmıştır. 

Uzaktan eğitimde başarıya etki eden psikolojik ve sosyolojik faktörler 
içerisinde; demografik faktörler, kişilik yapısı, endişe ve psikolojik 
rahatsızlıklar ve beklenti seviyesi vurgulanmıştır. Davranış bilimi 
perspektifinden uzaktan eğitim ile ilgili sorunlar belirtilmiş ve ardından 
çözüm önerileri sunulmuştur.

(4) Uzaktan Eğitimde Ders Materyallerinin Üretimi (Dr.Öğr.
Üyesi Güler ERKAL KARAMAN-Atatürk Üniversitesi)

Sunumda, uzaktan eğitimde görsel ve işitsel unsurlar barındıran 
çeşitli öğrenme içeriklerinin tasarlanmasının; öğrenen-içerik etkileşimini 
artırmayı, bireysel hızda öğrenmeyi sağlamayı, içerik çeşitliği sunmayı, 
ortamdan bağımsız öğrenme imkânı sağlamayı ve öğrenenlere içerikler 
arasında tercih yapma imkânı sağlamayı mümkün hâle getirdiği belirtilmiştir. 

Materyal çeşitleri temel materyaller ve dersi destekleyici materyaller 
olarak sınıflandırılmıştır. Temel materyaller “haftalık okumalar” başlığı 
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altında öğrenme süreci için hazırlanmış ders kitapları olarak belirtilerek; 
dersin belirlenmesi, ders koordinatörünün belirlenmesi, alanında 
uzman editörlerin belirlenmesi, kitap bölümlerinin ve kitap yazarlarının 
belirlenmesi, editöryal süreç, dil ve şekilsel düzenlemelerin yapılması, 
okuma materyalinin sunulması şeklinde hazırlanma süreci sıralanmıştır. 
Dersi destekleyici materyaller bölümü ise canlı sınıf uygulamaları, ders 
anlatım videoları, etkileşimli e-kitap, sesli dokümanlar, deneme testleri, 
görsel materyaller (kavram ağı, infografik) ve sözlük başlıkları altında 
açıklanmıştır.

Farklı öğrenenlerin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik çeşitli öğrenme 
materyali hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Uzaktan eğitim 
materyallerinin hazırlanma sürecinin titizlikle yürütülmesi gerekliliği 
belirtilmiştir.  

(5) Tartışma ve Soru-Cevap Bölümü
Uzaktan eğitimin verimliliği konusunda uygulayıcıların ve 

öğrencilerin düşüncelerinin sorulduğu soruya cevaben verimliliğin eş 
biçimsellik ve meşrulaşma üzerinden bir süreç içerisinde oluşacağı ve buna 
en yakın kurumların İstanbul, Anadolu ve Atatürk üniversitelerinin olduğu; 
oransal olarak da %60 yetkinlik bulunduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de açık 
ve uzaktan eğitim imajının çok iyi olmadığı ve eğitim sisteminin sorunlu 
olduğu belirtilmiştir. Yurt dışında, özellikle Amerika’da bulunan kurumların 
açık ve uzaktan eğitim alanında uzun yıllardır çalıştığı ve Türkiye’nin bu 
noktada eksiklerinin bulunduğu belirtilmiştir.

Öğretimin verimliliği konusunda etkileşimin doğru yapılması, ölçme-
değerlendirmenin ise tüm öğretim sürecinde bulunması gerekliliği, 
akreditasyonun bir araç olduğu ve amaç olarak değerlendirilmesinin yanlış 
olduğu üzerinde durulmuştur. Kurumların akreditasyon sürecini iyi yöneterek, 
kendi meselelerini kaynağında çözmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Uzaktan eğitimin gizli amacının öğrenciye kendi kendine öğrenmeyi 
öğretmek olduğu belirtilmiştir. Uzaktan eğitim modeli olarak iki eğitim süreci 
üzerinde durulmuş ve bunların; ana eğitim modeli ve destek eğitim modeli 
olduğu aktarılmıştır. Bu süreçlerde oryantasyonun önemi vurgulanmıştır.

Davranış bilimleri noktasında ise uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaların 
yeterli olmadığı ve uzaktan eğitim parçalarını bütünleyebilecek bir 
çalışmanın henüz ortaya konmadığı değerlendirilmiştir. Algı yönetim 
sistemlerinin ise öğrenci merkezli olduğu ve öğrencinin yönelimine bağlı 
olarak fayda sağlayabildiği ifade edilmiştir.
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ç. Çalıştayın ikinci oturumunda, “Uzaktan Eğitimde Örnek 
Uygulamalar” konusu Doç.Dr. Salih Börteçine AVCİ (Atatürk Üniversitesi) 
başkanlığında aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmuştur.

(1) İçişleri Bakanlığı Uzaktan Eğitim Sistemi (İçişleri e-Akademi) 
(İbrahim DÜNDAR–İçişleri Bakanlığı)

Sunumda, öncellikle İçişleri Bakanlığı Uzaktan Eğitim Sistemi 
faaliyetlerinin 1983 tarihli mevzuat ile Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütüldüğü belirtilmiştir. 2015 yılında yapılan çalıştay ve anketlerde 
uzaktan eğitim konusunun da incelendiği ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
“Uzaktan Eğitim Sistemi” ile personele ulaştırılması amacıyla İçişleri 
Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında 30 Mayıs 2018 tarihinde 
protokol imzalanarak bu eğitimlerin verilebilmesi için İçişleri e-Akademi 
Sistemi’nin kurulduğu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İçişleri e-Akademi’nin 
kurum genelinde hizmet içi eğitimde fırsat eşitliği, eğitimlere 7/24 erişim 
avantajı ve mâliyette tasarruf amaçları doğrultusunda kurulduğu anlatılmıştır.  
İçişleri e-Akademi’de eğitim yöntemleri olarak video konferans, etkileşimli 
eğitim, video eğitim ve doküman paylaşımı kullanıldığı belirtilmiştir. İçişleri 
e-Akademi ile özellikle yüz yüze eğitimlerin ve aday memur eğitimlerinin 
büyük kısmının verilmek istediğinin amaçlandığı belirtilmiştir. 21 Mayıs-8 
Haziran 2018 tarihleri arasında e-İçişleri sistemi üzerinden “İçişleri 
Bakanlığı Personeli Eğitim İhtiyaç Analiz Anketi” uygulandığı, bu ankette 
“Uzaktan Eğitim Sistemi” hakkında sorular yöneltildiği ve anket sonucunda 
İçişleri e-Akademi’nin bakanlık için faydalı olduğu kanısına varıldığı ifade 
edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Uzaktan Eğitim (İçişleri e-Akademi) Yönergesi’nin 
hazırlandığı, bakanlığa bağlı hizmet birimlerine ve 81 valiliğe gönderildiği, 
e-Akademi sorumlularının sistem yöneticisi olarak atandığı belirtilmiştir. 
İçişleri e-Akademi ile verilecek eğitimlerin merkez ve taşra teşkilatındaki 
birimlere tanıtım faaliyetleri kapsamında eğitim kataloğu hazırlandığı 
ifade edilmiştir. Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Uzaktan Eğitim 
Sistemi faaliyetlerinde kullanılmak üzere çok amaçlı bir stüdyo kurulduğu 
belirtilmiştir. İçişleri e-Akademi sistemine bakanlık personeline tanımlanan 
kullanıcı adı ve şifre ile web sayfası üzerinden giriş yapılabildiği, sistemde 
bulunan nitelikli eğitimler için unvan tanımlaması yapıldığı, diğer eğitimlerin 
tüm personele açık olduğu ve bu eğitimlere isteyen kişilerin kendilerini 
kaydedebilme imkânı sunulduğu belirtilmiştir. Sistem üzerinden eğitim için 
gerekli dokümanlara nasıl ulaşılabildiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
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İçişleri e-Akademi üzerinden tamamlanan altı (6), devam eden on 
(10) eğitim faaliyeti olduğu ifade edilmiştir. İçişleri e-Akademi’de 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İçişleri Bakanlığı, Krizde Değer 
Yaratmak, Etkili İletişim ve Beden Dili eğitimlerinin 2019 yılında yapılması 
planlandığından bahsedilmiştir.

(2) UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi (Şevket GÜNEY–Adalet 
Bakanlığı)

Sunumun başlangıcında Adalet Bakanlığı tarafından 2005 yılında 
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi)’ın kurulduğu ve 2013 yılından 
itibaren de canlı sanal sınıf eğitimleri verilmeye başlandığı belirtilmiştir. 
UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının ve Yüksek 
Yargı Organlarının tüm personeli, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığının ilgili personeli, üniversitelerdeki ilgili öğretim 
görevlileri, meslek liselerindeki ilgili öğretmenler olmak üzere toplam 
209.280 kullanıcı olduğu ifade edilmiştir. UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi 
Sistemi’nde kullanıcılara kurum içi ve kurum dışı olmak üzere rollerin 
tanımlandığı ve bu rollere uygun eğitimlerin sistem tarafından otomatik 
olarak atandığı anlatılmıştır.

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’ne https://uyapegitim.adalet.gov.tr 
adresi üzerinden uzaktan eğitim kullanıcı kodu ve parola ile kullanıcıların 
hem internet hem de intranet üzerinden eğitimlere ulaşabildiği ifade 
edilmiştir. Kurum içi kullanıcıların ise UYAP Portal sayfasına e-imza veya 
UYAP şifresi ile intranet üzerinden sisteme giriş yapabildikleri anlatılmıştır. 
UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nin temelini oluşturan Öğrenme 
Yönetim Sistemi (ÖYS-LMS) hakkında bilgi verilmiştir. Eğitim geliştirme 
programları olarak sanal sınıf uygulamaları için Adobe Connect, içerik 
geliştirmeleri için Adobe Captivate yazılımlarının kullanıldığı belirtilmiştir.

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde 34 farklı alanda eğitim verildiği 
belirtilmiş ve bunlardan Ceza Mahkemeleri Eğitimi, Hukuk Mahkemeleri 
Eğitimi, İcra Daireleri Eğitimi, Savcılık Eğitimi, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimleri’ne kısaca değinilmiştir. UYAP 
Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nin faydaları arasında mâliyet, zaman-mekân 
ve ölçme-değerlendirme konuları üzerinde durulmuştur. 2005-2019 yılları 
arasında UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi sayesinde toplam 402.649.276 
TL tasarruf sağlandığı belirtilmiştir. 
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(3) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri 
(Topçu Yb. Levent AKSOY–K.K.K.lığı)

Sunumda Uzaktan Eğitim Merkezi Amirliği’nin görevinin; 
mevcut konsept, direktif, yönerge, emir ve talimatlara uygun olarak, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının uzaktan eğitim faaliyetlerini, ana ast ve ast birlik 
komutanlıkları ile koordineli olarak yönetmek ve icra etmek olduğu ifade 
edilmiştir. Uzaktan Eğitim Merkezinin teşkilat yapısından bahsedilmiştir. 
Uzaktan Eğitim Merkezi ana faaliyet alanlarının, UZEM forum ve ders 
portalı, elektronik kütüphane, eğitim filmi üretme ve Mehmetçik İçin 
Yurttaşlık Eğitimi’nden oluştuğu ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Uzaktan 
Eğitim Merkezi Amirliğinin yeni bir yazılım ile öğrenmenin sürekli hâle 
getirilmesi ve e-Eğitim ile desteklenen kurs/eğitim konularının daha iyi 
kavranabilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. 

Dövizle askerlik hizmetinin Uzaktan Eğitim Sistemi ile verilebilmesi 
için eğitim içeriklerinin hazırlandığından ve söz konusu eğitimin ODTÜ 
uzaktan eğitim altyapısı üzerinden sunulabilmesi maksadıyla K.K.K. 
EDOK K.lığı ve ODTÜ arasında protokol imzalandığı ifade edilmiştir. Kara 
Kuvvetleri personelinin çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunabileceği 
UZEMFORUM örün sitesinin UZEM Amirliği tarafından Karanet ağı 
üzerinden işletildiği belirtilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ana sayfası 
üzerinden ders portalı, eğitim filmleri ve elektronik kütüphaneye erişim 
yapıldığı anlatılmıştır.

(4) Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri 
(Hv.Öğ.Alb. Ahmet Hicri DİNCEROL-Hv.K.K.lığı)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uzaktan eğitim sisteminin amacı, 
yönetici ve liderlerin sürekli ve güncel bilgilerle donatılarak eğitilmesi 
olarak ifade edilmiştir. Sürekli Eğitim Modeli (SEM)’nin tasarım aşaması 
detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Sürekli Eğitim Modeli (SEM); etki alanı, 
ilgi alanı ve seviye olmak üzere 3 boyuttan oluştuğu ve 190 farklı eğitimin 
planlandığı belirtilmiştir.

Uzaktan Eğitim Merkez Komutanlığının teşkilat yapısının, 08 Mart 2005 
tarihinde oluşturulduğu ve 06 Aralık 2006 tarihinde faaliyete başladığı ifade 
edilmiştir. Uzaktan Eğitim Merkez Komutanlığının vazifesi ve teşkilat yapısı 
ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığında uygulanmakta 
olan Uzaktan Eğitim Sistemi ve uygulama akışı belirtilmiş ve uzaktan eğitim 
faaliyetlerine akademik destek veren birimlerden Hv.İkm. ve İd.Okl.K.lığı, 
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Hv.Ulş.Okl.K.lığı ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Mayıs 2007 tarihinden 
itibaren personele hizmet vermekte olan Öğrenim Yönetim Sistemi’nde 
e-kitap, eğitim filmi, sunu, deneme sınavı, raporlama, geri besleme ve 
not bildirimi gibi birçok fonksiyon yer aldığı ve eğitim modüllerine nasıl 
erişilebileceği anlatılmıştır.

Uzaktan Eğitim Merkez Komutanlığının Öğrenim Yönetim Sistemi 
(ÖYS), e-Sınav, UZEM TV, film ve görsel materyal üretim ve sunucu 
sistemlerinde hangi yazılım teknolojilerinin kullanıldığı anlatılmıştır.

(5) Telekonferans ve Online Eğitim (Pol.Me. Yüksel ZEYREK–
Polis Akademisi Başkanlığı)

Sunumda öncelikle Uzaktan Eğitim Projesi’nin hazırlanma 
amacının personelin görev yaptığı birimden ayrılmadan akıllı sınıflar 
üzerinden hizmet içi eğitim alması, kişi başı eğitim saatlerinin artırılması ve 
tasarruf sağlanması olduğundan bahsedilmiştir. Akıllı Sınıfların 2005 yılında 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yapılan protokol sonucunda 81 
il ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Anıttepe Yerleşkesinde kurulduğu 
belirtilmiştir. Akıllı Sınıf Projesi’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 20 
Ekim 2011 tarihinde tamamlandığı ve 22 Ocak 2018 tarihi itibari ile de 
telekonferans sistemine geçildiği anlatılmıştır.

Akıllı Sınıfın (Uzaktan Eğitim) özellikleri; sınıfların 20-25 kişilik 
olduğu ve aynı anda 2.000 kişiye eğitim verildiği, eğitimlerin dijital olarak 
kaydedildiği, 7/24 erişim sağlandığı, her sınıf tavanında hassas mikrofon 
bulunduğu ve merkez sınıfla iletişim sağlandığı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Sistemlerin yenilenme ve güncellenme mâliyetlerinin fazla olması nedeniyle 
sistemi sıfırdan satın almanın, mevcut sistemi yenilemeden daha mâliyet etkin 
olduğu değerlendirilmiştir. Akıllı Sınıflarda kullanılan teknik ekipmanlar, 
Cisco Meeting Server, Cisco TelePresence, Speaker Track (Eğitim Takip 
Kameraları), Plycom ve Cisco 10” Eğitim Yönetim Paneli detaylı bir şekilde 
belirtilmiştir.

Telekonferans sisteminden farklı olarak, rütbe terfi sınavlarında 
kullanılmak üzere çevrimiçi uzaktan eğitim verilmesi için Adobe Connect 
yazılımı satın alındığı ve hâlen test aşamasında olduğu belirtilmiştir. 

(6) Tartışma ve Soru-Cevap Bölümü
Sistemlerin mâliyeti konusundaki bir soru üzerine uzaktan eğitim 

sistemlerinin kurulum mâliyetlerinin sağlanan tasarruflarla kıyaslandığında 
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yüksek olmadığı ve sistemin devamlılığının sağlanabilmesi için güvenlik ve 
insan kaynağının çok önemli olduğu, özellikle içerik geliştirme uzmanlarının 
eğitilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Uzaktan eğitim sisteminde en çok yaşanan sorunların; mali konular, 
programların güncellenmesi, insan kaynağı ve uzaktan eğitime gerekli 
farkındalığın hâlâ oluşmaması olduğu belirtilmiştir. Kara, Hava, Deniz ve 
Jandarma Kuvvetlerinin bir arada uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütebileceği 
bir merkez oluşturulabileceğinden bahsedilmiştir. Uzaktan eğitim sisteminin 
kullanıcılara faydalı olup olmadığı anketler ve sınavlar sonucunda 
değerlendirildiği ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı, personelinin UYAP 
Uzaktan Eğitim Sistemi’nde verilen eğitimlere teşvik için eğitim sonunda 
sertifika verildiği ve bu sertifikaların görevde yükselme sınavlarında etkili 
bir rol aldığından bahsedilmiştir.  

Personeli bir araya toplayarak akıllı sınıf kullanma tercihi ve bu sistemin 
ferdi olarak yürütülememesi sebebiyle ilgili sorulan soruya cevaben 
Polis Akademisi bünyesinde bulunan Akıllı Sınıf Sistemi’nin sadece 81 
ilde kurulan sınıf ortamında verilmesinin sebebinin gizlilik ve güvenlik 
konuları olduğu ifade edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 
üslerde bulunan akıllı sınıfların ise bağlantı sorunu ve güncellenme mâliyeti 
nedeniyle kullanılamadığı belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı, üniversitelerin 
ve diğer kurumların ders içeriklerinin incelenememesi nedeniyle kurum 
dışında yapılan eğitimlere kendi personelinin katılmasını uygun bulmadığı; 
ancak bakanlığın kendi sistemi üzerinden Jandarma, Sahil Güvenlik, lise 
ve üniversitelere eğitim verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, Akıllı Sınıf veya 
video konferans sisteminin günümüz teknolojisinde uzaktan eğitim olarak 
adlandırılamayacağı, sistemlerin artık web üzerinden işletildiği belirtilmiştir.

d. Çalıştayın üçüncü oturumunda, “Jandarma Genel Komutanlığı 
Uzaktan Eğitim Faaliyetleri” konusu Doç.Dr.J.Alb. Cenker Korhan DEMİR 
başkanlığında aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmuştur.

(1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uzaktan Eğitim 
Faaliyetleri (J.Yb.Murat ERDİL-JSGA)

Sunumda öncelikle Sürekli Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın 
teşkilat şeması üzerinde Açık ve Uzaktan Eğitim Şube Müdürlüğü’nün yeri 
ve kısımları gösterilmiştir. Açık ve Uzaktan Eğitim Şube Müdürlüğü’nün 
amacının; elektronik araçlar ve diğer teknolojiler yoluyla, personeli görev 



Uzaktan Eğitim Çalıştayı Uzaktan Eğitim Çalıştayı

20

yerinden ayırmadan meslek içi eğitimlerin alınmasını sağlamak olduğu 
ifade edilmiştir.

Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerden Güvenlik Yönetimi 
Uzaktan Eğitim Sertifika Programı, tasarlanmakta olan mesleki gelişim 
eğitim sisteminin bilimsel hazırlık safhası olarak kurgulandığı ifade edilmiştir. 
Programın 6 dersten oluştuğu, lisans düzeyinde personele verildiği, 14 hafta 
süre ile Jandarma e-Akademi dijital platformunda yayımlandığı ve diğer 
detaylardan ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Eğitimi tamamlayan personele 
katılım belgesi verileceği belirtilmiştir. Katılım belgesi almaya hak kazanan 
personelden istekli olanlara sınav yapılarak başarılı olanlara sertifika 
verileceği ve bu sertifikanın müteakip dönemlerde yapılacak mesleki gelişim 
eğitimlerine giriş için ön koşul olarak aranacağı ifade edilmiştir.

Devam eden faaliyetler kapsamında; Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim 
Sertifika Programı’nın, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile 
Anadolu Üniversitesi ortaklığında bir çalışma yürütülerek Jandarma Genel 
Komutanlığı personeline verilmek üzere oluşturulduğu ifade edilmiştir. 
Sertifika programının içeriğinin Akademide kurulan bir komisyon tarafından 
“Açık Öğretim Sistemi Program ve Alan Bazlı Ders Kılavuzu”ndan 24 ünite 
seçildiği belirtilmiştir. Anadolu Üniversitesi ile Akademi arasında eğitim 
işbirliği protokolü yapılmasının kararlaştırıldığı, protokolün iki yıl süreyle 
geçerli olacağı ifade edilmiştir.

İçişleri e-Akademi eğitim modülleri; yapılan görüşmeler sonucunda 
eğitimlerin jandarma personeline açılmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir. 
Eğitim modüllerine personel seçiminin J.Gn.K.lığı tarafından yapılacağı, 
MEBS Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
arasında gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığı ifade edilmiştir.

Uzaktan eğitim uygulamalarının gelişen teknoloji ile birlikte birçok 
konuda kullanım alanı bulunduğu, internet çağında uzaktan eğitimin arz 
ettiği önemin ve sunduğu potansiyel imkânların bilincinde olup, konuyla 
ilgili her boyutta kapasiteyi geliştirmek için çalışmalara devam edileceği 
ifade edilmiştir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı Uzaktan Eğitim Konsepti 
(Dr.J.Bnb.Alper BİLGİÇ–JSGA)

Sunumda, Jandarma Genel Komutanlığının yürürlükte bulunan 
ve 2006 yılında “Silahlı Kuvvetler Uzaktan Eğitim Konsepti” temel alınarak 
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hazırlanıp yayımlanan “JGKS 172-1: Jandarma Genel Komutanlığı Uzaktan 
Eğitim Konsepti” adlı iç mevzuatın uzaktan eğitim konusunda yaşanan 
uygulama ve teknoloji alanlarındaki değişimlere koşut yapılan incelemesi 
ve buna ilişkin değerlendirmeler ortaya konulmuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Uzaktan Eğitim Konseptinin, Jandarma 
Genel Komutanlığının eğitim ve öğretim sistemine uzaktan eğitim boyutunu 
kazandırma amacını güttüğü dile getirilmiştir. Mevcut konseptin temel olarak: 
Genel Esaslar, Konsepti Etkileyen Ana Faktörler, Konseptin Uygulanacağı 
Ortam, Konseptin Uygulama Esasları ve Projeler ile Konseptin Öngördüğü 
İhtiyaçlar, İmkân ve Kabiliyetler başlıkları altındaki 5 bölümden oluştuğu 
ifade edilmiştir. “Genel Esaslar” başlıklı bölümde konseptin amacı ve 
kapsamı ile konseptin gereklerini yerine getirmede sorumluluk yüklenen 
birimler ve eğitimde izlenecek yöntemin; “Konsepti Etkileyen Ana 
Faktörler” başlıklı bölümde konseptin dayandığı temel ilkelerin; “Konseptin 
Uygulanacağı Ortam” başlıklı bölümde Jandarma Genel Komutanlığı 
meslekî gelişim eğitimi kapsamında açılacak kursların belirlenme esasları ve 
konseptin uygulanacağı ortamın taşıdığı özelliklerin; “Konseptin Uygulama 
Esasları ve Projeler” başlıklı bölümde uzaktan eğitim teknolojilerinin eğitim 
sistemine dâhil edilmesi konusunun ve oluşturulacak sistemin bileşenlerinin; 
“Konseptin Öngördüğü İhtiyaçlar, İmkân ve Kabiliyetler” başlıklı bölümde 
ise uzaktan eğitim sisteminde kullanılan teşkilat, teçhizat ve malzeme, 
personel ile işletici personelin eğitim ve öğretimine ilişkin özelliklerin 
anlatıldığı belirtilmiştir.

Silahlı Kuvvetlerdeki yapı göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade 
edilen bahse konu konseptin; Jandarma Genel Komutanlığı (J.Gn.K.lığı)’nın 
ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)’nin teşkilat yapılarındaki 
değişiklikler ve yaşanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde, gözden 
geçirilmesi gerektiği ileri sürülmekle beraber, Sürekli Eğitim Merkezi 
Komutanlığının kurulmasıyla birlikte konseptin güncelleme çalışmalarının 
da başlatıldığı ifade edilmiştir. Konsepte göre J.Gn.K.lığında; iletişim ve 
bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin izlenmesi, değişen görev 
ihtiyaçlarına uyum sağlanması, personelin görevlerini aksatmaksızın eğitim 
alması, personelin görev alanına yönelik gerekli bilgiye hızlı bir şekilde 
ulaşması ihtiyacının, yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitimin de 
uygulanmasını gerektiği ifade edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığınca 
uzaktan eğitim sistemine geçişte, yükseköğretim kurumları başta olmak 
üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği hedeflendiği belirtilmiştir.
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Mevcut konseptte ön görüldüğü gibi uzaktan eğitim kapasitesine ihtiyaç 
duyulduğu, ancak konseptte yer alan uzaktan eğitime ilişkin ilkelerin 
geçerliliğini korumakla birlikte, kullanılması öngörülen teknoloji ve süreç 
bakımından konseptin güncellenmesine ihtiyaç olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
bağlamda, yapılan incelemeye göre mevcut konseptin; teşkilat yapısındaki 
değişikliklere ve gelişen kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmesi,  
metninden gereğinden fazla uygulamaya yönelik ve hızlı değişime tabi 
teknik ayrıntıların kaldırılması, uzaktan eğitimde değişen teknolojiye 
uygun yapılanmaya imkân yaratılması, ağ tabanlı uygulamaların, internet 
bant genişliği ve bağlantı hızına bağımlılığı da göz önünde bulundurularak, 
eğitim materyallerine ve uzaktan eğitim araçlarına kolay erişim ve 
mobilite imkânı da yaratılması, öğrenme ortamı açısından esnek öğrenme 
modeline uygun (görsel-işitsel) karma sunum teknolojilerinin kullanılması, 
uzaktan eğitimde kullanmak için ağ tabanlı sanal bir ortamda üç boyutlu 
sanal kampüs oluşturulması, uzaktan eğitimde sanal gerçeklik araçlarının 
kullanılması, uzaktan eğitimin yapay zekâ ve insan zekâsının etkileşimli 
olarak kullanılmasına uygun olarak yeniden tasarlanması gerektiğinin 
değerlendirildiği belirtilmiştir. Sunum sonunda Akademi Başkanı Tümg.
Hüseyin KURTOĞLU tarafından konsept ve doktrin ilişkisine değinilmiş, 
doktrinin esnekliği engellediği hususu vurgulanmıştır.

(3) Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi (BİDEP) (J.Mu.
Kd.Yzb.(OBİ) Gürkan TARHAN-JSGA)

BİDEP’in JSGA’daki öğrenci, kursiyer ve öğretim elemanlarının 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çağdaş teknolojilerle desteklenmesi 
için başlatılmış bir eğitim projesi olduğundan bahsedilmiştir. Projenin 
hedeflerinin; teknolojik imkânları kullanabilen nitelikli Jandarma ve Sahil 
Güvenlik personeli yetiştirmek, Akademinin güvenlik politikaları kapsamında 
ULAKNET üzerinden internete erişim ve “edu.tr” uzantılı elektronik posta 
kullanımı, bilimsel makalelere kolay ve hızlı erişim, JSGA’daki iş süreçleri 
ve eğitim faaliyetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, eşdeğer eğitim 
kurumları (TSK ve Sivil) ile eşit teknolojik seviyeye gelinerek eğitimde 
fırsat eşitliği sağlanması, Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning Management 
System-LMS) ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitimi her zaman her yerde 
prensibiyle alabilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması, e-Sınav 
sistemi geliştirilerek sınavların elektronik ortamda yapılması ile mâliyet, 
etkinlik ve zaman tasarrufu sağlanarak ve iş gücü kaybının önlenmesi olduğu 
ifade edilmiştir.
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BİDEP’in öğretim görevlilerine; kaynak paylaşımı, ödev, performans 
takibi kolaylığı, öğrenci ve kursiyerlere; derse önceden hazırlık, ödev, 
sunum, e-kütüphane ve idari birimlere; akademik takvim planlama, ölçme-
değerlendirme, öğrenci bilgilerinin elektronik ortamdan takip edilip 
arşivlenmesi gibi kolaylıklarla eğitimde bilişim teknolojileri ağırlıklı bir 
yapıya kavuşacağından ve sağlayacağı faydalardan bahsedilmiştir.

Projenin teorik çalışmaları yükseköğretim ve askerî eğitim kurumları 
baz alınarak 2011-2016 yılları arasında tamamlandığı, 2015 yılında Eğitim 
Sistem ve Teknolojileri Geliştirme Daire Başkanlığı kurularak uygulama 
aşamasına geçildiği ve gerekli çalışmalar başladığı ifade edilmiştir. Bütçe 
kısıtlamaları, teknik personel yetersizliği ve teşkilat değişiklikleri nedeniyle 
proje takviminde aksamalar olduğu, JSGA’nın faaliyete başlamasından 
sonra 2018 yılında çalışmalara hız verildiği ifade edilmiştir.

Projenin üç aşamadan oluştuğu belirtilmiştir; birinci aşamasının fiziksel 
ağ (network) altyapısının yenilenmesi olduğu ve 18 Haziran 2019 tarihinde 
tamamlandığı, ikinci aşamasının JSGA sunucu sistemleri, siber güvenlik 
cihazları ve kablosuz ağ altyapısının ihale aşamasında olup 2019 yılında 
tamamlanmasının planlandığı ve üçüncü aşamasının Akademi Bilgi 
Sistemi ve Öğrenim Yönetim Sistemi yazılımı olduğu ve teknik şartname 
çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.

Nitelikli Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin yetiştirilmesini 
sağlamak maksadıyla başlatılan BİDEP kapsamında, bilgi sistem altyapı 
ve donanım tedarikinin Ekim 2019’da sonuçlandırılması ve sistemlerin faal 
hâle getirilmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

Akademi Bilgi Sistemi ve Akademi Öğrenim Yönetim Sistemi 
yazılımlarının tedarik çalışmalarının J.Gn.K.lığı ile eşgüdüm içinde devam 
ettiği ifade edilmiştir.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı Yurt İçi  Mesleki Gelişim Planı 
(J.Per.Kd.Yzb. Selçuk EFE– J.Gn.K.lığı)

Jandarma Genel Komutanlığının temel eğitim safhası ve meslek 
içi eğitim safhası açıklanarak sunuma başlanmıştır. Genel komutanlık 
bünyesinde verilen yurt içi kurslar kapsamında; temel kurslar, ihtisas kursları, 
temel intibak kursları, yetki veren kurslardan bahsedilmiştir. Kişisel ve 
mesleki gelişim kurs başlığı altında; e-sertifika, uzaktan lisansüstü eğitim, 
yabancı dil eğitimi, statü değişikliği eğitim ve sınavları, ihtisas eğitim ve 
sınavlarından bahsedilmiştir.
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2018 ve 2019 yılları arasında alınan kursların kurumlara ve kuvvetlere 
göre dağılımı tablo üzerinde detaylı anlatılmış; 2018 yılında 15.866 
personelin kursa katıldığı, 2019 yılında 22.176 personelin katılmasının 
planlandığı belirtilmiştir. Belirtilen sayılarda icra edilen kurslar yurt içi 
geçici görev yolluklarından harcanan paranın 2018 yılında 20.676.092 TL 
iken 2019 yılında 22.515.786 TL olacağının beklendiği ifade edilmiştir.

2018-2019 yıllarında planlanan yurt içi kurs durumu; kursiyer ve mâliyet 
başlıkları altında anlatılmıştır. 2019 yılı tahmini mâliyet hesaplanarak 2018 
yılı ile karşılaştırılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle yurt içi kurslara katılacak 
personel sayısının 22.176 yurt içi geçici görev yolluklarından harcanacak 
paranın 22,515 milyon TL olacağı değerlendirilmiştir.

2019 yılı için Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifika Programı, Güvenlik 
Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı ve Olay Yeri İnceleme Temel 
Kurslarının uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin planlandığı belirtilmiştir.

Uzaktan eğitimin; mâliyet, esneklik, teknolojiden faydalanarak eğitim 
kalitesini artırma, daha fazla kişiye ulaşma gibi artılarından; gizlilik dereceli 
konuların işlenememesi, uygulama ağırlıklı konuların işlenme sınırlılığı gibi 
eksilerinden bahsedilmiştir.

(5) Tartışma ve Soru-Cevap Bölümü
Jandarma Genel Komutanlığının mevcut uzaktan eğitim 

konseptinin güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda teknolojik 
gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiği ve çağa ayak uydurmak 
adına esnek kurallar konulması hususu vurgulanmıştır. 

Tüm dünyada eğitimin internet üzerine taşındığı, her yerden ulaşılabilen,  
güvenilir, mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabilen bir altyapı üzerinden 
eğitim verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. BİDEP kapsamında 
gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kablosuz ağ ile internet erişimi 
sağlanmasının bu amaca uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yerinde verilmesi 
gereken eğitimler dışında teorik eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde 
verilmesinin kurs mâliyetini önemli ölçüde düşüreceği vurgulanmıştır. 

Uzaktan eğitim konusunda ölçme değerlendirme, personel takibi ve 
motivasyonunun devamlılık açısından önemli olduğu dile getirilmiştir. 
Eğitimler için içerik hazırlama konusunun önemine değinilmiş ve kurumların 
kendi bünyesinde bulunan öğretim üyelerine içerik hazırlatması konusu 
gündeme gelmiştir.
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e. Çalıştayın dördüncü oturumunda, “Bilişim Teknolojileri ve 
Eğitim” konusu Dr.Öğr.Üyesi Güler KARAMAN (Atatürk Üniversitesi) 
başkanlığında aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmuştur.

(1) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Teknoloji Kabulü ve 
Benimsenmesi Kapsamında Değerlendirilmesi (Dr.J.Mu.Yb.(OBİ) 
Güray ARIK-J.Gn.K.lığı)

Sunumda; uzaktan eğitim teknoloji kabulü ve benimsenmesi, 
meta-analiz çalışması olarak Web of Science makale veri tabanından alınan 
bulgular çerçevesinde ele alınmıştır. Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi 5 
aşamada incelenmiştir.

Teknoloji kabulü, teknolojinin niçin ve nasıl benimsendiği ve teknolojinin 
kabul ve benimseme sürecine ilişkin farklı yöntem ve bakış açıları ile çeşitli 
modeller üzerinde durulmuştur. Bu modeller arasında Yeniliğin Yayılımı 
Kuramı (Rogers, 1983), Teknoloji Kabul Modeli (Davis, 1989) ve Teknoloji 
Kabul Modeli 3 (Venkatesh & Bala, 2008)’ün önemli model ve teorilerden 
olduğu belirtilmiştir. 

Rogers’ın Yeniliğin Benimsenmesi Kuramı bilgilenme, ikna olma, 
karar verme, uygulama ve onaylama olmak üzere 5 aşamada incelenmiştir. 
Teknoloji Kabul Modeli algılanan fayda ve kullanım kolaylığı değişkenleri 
üzerinden kişilerin teknolojiyi kabul etme durumunu açıkladığını ortaya 
koymuştur.

Bulgular bölümünde; teknoloji kabulü ile ilgili 12.350 yayınlanmış 
çalışma olduğu ifade edilmiştir. Bu çalışmaların %10’unun Uzaktan Eğitim 
ile ilgili 68 makale, 39 bildiri, 17 kitap bölümü ve diğer yayınlardan oluştuğu 
belirtilmiştir. Teknoloji kabulü ve uzaktan eğitim üzerine yapılan çalışmalar 
incelendiğinde en fazla çalışmanın 23 çalışma ile Tayvan’da yapıldığı ve 
Türkiye’de konu ile ilgili 4 çalışmanın yapıldığı belirtilmiştir. Yıllara göre 
dağılıma bakıldığında ise artan bir eğilim olduğu ve özellikle 2007 yılında 
Moodle Sistemi’nin ortaya çıkmasıyla artış gösterdiği ifade edilmiştir. 
Hedef kitlenin üniversite öğrencileri olduğu, örneklem büyüklüğünün 102-
1.085 katılımcı olduğu, en çok kullanılan modelin teknoloji kabul modeli 
olduğu, deneysel çalışma yapıldığı, veri toplama aracı olarak anket ve ölçek 
kullanıldığı, analiz yönteminin SPSS ve SEM olduğu belirtilmiştir.

Sonuçlar bölümünde; algılanan fayda, kullanım kolaylığı, özel norm, 
motivasyon, öz yeterlilik, bilgisayar kaygısı, teknik destek, içerik kalitesi, 
öğrenme içeriğinin tasarımı, eğitmen faktörü, teknik problem azlığı 
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kavramları incelenmiş ve uzaktan eğitim ortamından algılanan faydanın, 
teknoloji kabulünün en güçlü göstergesi olduğu ifade edilmiştir.

Öneriler bölümünde; uzaktan eğitim ortamının kullanıcı dostu olması, 
kullanışlı içerikler sağlanması, öğrencilerin bilgisayar yeteneklerini 
arttırmanın sistemin başarısını arttıracağı, e-öğrenme hizmetleri sağlayarak 
algılanan faydanın arttırılabileceği, uygulama öncesinde katılımcıların 
uzaktan eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi gerektiği, öğretmen 
ve öğrencinin ders dışında da iletişim kurabilmesi ve öğretmenlerin 
eğitilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

(2) Artırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik Teknolojilerinin 
Eğitim Teknolojilerindeki Uygulamaları ve Etkisi (Uğur COŞKUN-
BİTES Gn.Md.)

Sunumda; artırılmış gerçekliğin, gerçek dünyadaki çevrenin 
ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve 
GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı 
fiziksel görünümü olduğu belirtilmiş ve pek çok alanda uygulandığı 
ifade edilmiştir. Artırılmış gerçekliğin askerî alanda birçok kullanım 
yerinin olduğu ve bu alanların piyade üzerinde, kara araçlarında, deniz 
sistemlerinde, hava sistemlerinde, komuta kontrol sistemlerinde, askerî 
eğitim sistemlerinde, bakım-onarım alanında artırılmış gerçeklik kullanımı 
olarak sınıflandırılabileceği ifade edilmiştir.

Modern harekât gereksinimleri ve kullanılan yeni nesil teknolojiler, 
platformlar ve savunma sistemleri ile birlikte askerî harekâtın gerçekleştiği 
ortamların karmaşık bir hâl aldığı ve yürütülmesinin güç hâle geldiği 
belirtilmiştir. Askerî harekâtlarda bu güçlüğün üstesinden gelebilmek 
amacıyla askerlerin durumsal farkındalığının artırılmış gerçeklik teknolojisi 
kullanılarak daha başarılı hâle getirildiği ifade edilmiştir. Hollanda Ordusu 
ve Amerikan Ordusu’nun artırılmış gerçeklik konusunda ileri seviyede 
olduğu belirtilmiştir. Yine Amerikan Ordusu kara birliklerindeki bazı 
piyadelerin, sahip olduğu savaş kasklarına bağlı bulunan artırılmış gerçeklik 
ekipmanları sayesinde sahada bulunan ekiplere anlık olarak veri aktarıldığı 
ifade edilmiştir.

Kara araçlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin özellikle zırhlı 
araçlarda kullanılmakta olduğu belirtilmiştir. Operasyonlarda kullanılan 
zırhlı araçlarda tank içerisinde kısıtlı görüş alanı, düşük durumsal 
farkındalık, araç komutanı ve maiyetinin farklı görüş açısına sahip olması ve 
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tankın çevresindeki tehditlerin geç algılanması gibi yaşanan problemlerden 
bahsedilmiştir. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla artırılmış 
gerçeklik sisteminin kullanıldığı belirtilmiştir.

Bakım-onarım alanında artırılmış gerçekliğin uygulanmasının sanal 
gözlüklerle gerçekleştirildiği ve arızanın gözlüklere yansıyarak gerekli 
onarımın yapılabildiği ifade edilmiştir. Yine bu gözlüklerin sağlık alanındaki 
kullanımında da operasyon sırasında meydana gelen herhangi bir sağlık 
sorununda kişiyi yönlendirerek müdahale edilmesini sağladığı belirtilmiştir.

(3) Geleceğin Öğrenme Deneyimleri ve Öğrenme Anları (Ahmet 
HANÇER-Enocta Gn.Md.)

Sunumda; öncelikle insan ile makine arasındaki işbölümü 
incelenmiş ve bilgi işleme faktörünün %47’den %62’ye artacağının tahmin 
edildiği ifade edilmiştir. 2022 yılında şirketlerin hangi teknolojiyi ne 
oranda entegre edeceğini gösteren grafik incelenerek büyük veri analizi ve 
bulut bilişim üzerinde durulmuştur. Küresel yetenek açığının son 12 yılın 
zirvesinde olduğu ve Türkiye’nin en çok yetenek açığı çeken 6. ülke olduğu 
ifade edilmiştir.

Mobil teknolojilerin hayatımızı değiştirmesi, mobilin etkisini gösteren 
grafiklerle incelenmiştir. Mobil öğrenmenin kişileri konum ve platformdan 
bağımsız hâle getirerek öğrenmenin etkisini arttırdığı, öğrenme için 
bir yere toplanma ihtiyacının giderek azaldığı belirtilmiştir. İnsanların 
insanlarla, makinelerin makinelerle, insanların makinelerle bağlandığı ve 
bu bağlanmaların öğrenmeyi daha sosyal hâle getirdiği ifade edilmiştir. 
Bireylerin kendi ihtiyaçlarına göre en uygun öğrenme içeriklerini çekmesi 
eğiliminin, artış gösterdiği belirtilmiştir. İhtiyaç olan yerde istediğimiz 
bilgiye cepten, lokasyon tanıma, yüz tanıma, nesne tanıma, karekod gibi 
teknolojilerinden yararlanılarak ulaşmanın mümkün olduğu konusuna 
değinilmiştir.

Yapay zekânın öğrenme ve gelişimde önemli bir aktör hâline geleceği ve 
gelişim süreçlerine ciddi anlamda destek vereceğinin öngörüldüğü üzerinde 
durulmuştur. Yapay zekâ destekli veri analizi araçları ile büyük veriler içinde 
var olan örüntüleri ve ilişkileri çözümleyerek birey ve kurumların öğrenme 
durumu ve ihtiyacının daha iyi analiz edilebildiğinden bahsedilmiştir. Mikro 
öğrenmenin, bireysel olarak öğrenme ve gelişim yolları hazırlamayı mümkün 
kıldığı ve eğitimcilerin değil, herkesin, tüm çalışanların kendi uzmanlığını 
başkalarına aktarabilmesi için de en uygun yaklaşım olduğu ifade edilmiştir.
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(4) Öğrenim Yönetim Sistemi (VEDUBOX) (Bilgin YAZAR-
ETGİ Grup Gn.Md.)

Sunumda; e-eğitim sisteminin özellikleri incelenerek videolu 
eğitim ve içerik paylaşımı, ölçme ve değerlendirme, bulut tabanlı sistem, 
canlı eğitim, seminer/webinar, sertifika ve raporlama özelliklerinden ayrıntılı 
olarak bahsedilmiştir. Çevrimiçi eğitim eğilimlerinin sosyal öğrenme, mikro 
öğrenme ve anlık öğrenmeden oluştuğu ifade edilmiştir.

Sistemin zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırdığı, eğitim 
mâliyetini düşürdüğü, bilgiye ihtiyaç anında ulaşmayı sağladığı, takip ve 
yönetimde kolaylık sağladığı, farklı öğrenme stillerine uygunluğu, içerik 
güncellemede hız kolaylığı sunduğu, video konferans ve webinar sayesinde 
yüz yüze canlı eğitim ve toplantı yapılmasına olanak sağladığı belirtilmiştir.

Kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkezden yönetmelerini 
ve takip etmelerini sağladığı, öğrencilerin uygun oldukları zamanlarda ve 
bulundukları yerlerden eğitimlere ulaşmalarına olanak verdiği, kurumların 
yol, konaklama ve sınıf kirası gibi masraflarını azalttığı, masrafların 
tekrarlanmasına izin vermediği, her yıl ortaya çıkan eğitim masrafları, bir 
defalık yatırım ile sonlandırdığı ve yapılan yatırıma karşılık ciddi bir kârlılık 
sağladığı, eğitim süresini kısaltarak mesai süresini optimize ettiği sistemin 
faydaları içinde sayılmıştır.

(5) Tartışma ve Soru-Cevap Bölümü
Uzaktan eğitim içeriklerinin nasıl yazılması ve geliştirilmesi 

gerektiğiyle ilgili sorulan soruya cevaben Atatürk Üniversitesinde içerik 
yazımıyla ilgili eğiticilerin eğitiminin verildiği bir program olmadığı 
belirtilmiştir. Anadolu Üniversitesi’nde ise eğiticilerin eğitimine yönelik 
hem tezli hem tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans programı olduğu ve yine 
eğiticilerin eğitimine yönelik sertifika programının hazırlanma aşamasında 
olduğu belirtilmiştir.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinde kurgulanan sistemlerde 
canlandırmaların ve animasyonların tüm objeleri canlandıracak şekilde 
eğitim teknoloji uzmanları tarafından kitaplara, dokümanlara bağlı 
kalınarak gerçekliği yansıtarak uygulandığı ifade edilmiştir. Kullanıcıların 
davranışlarının ise yine artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak 
ölçümleyerek kontrol edilebildiği ve deneyimlerin izlenerek veri haline 
getirilip daha sonra kullanılabildiği belirtilmiştir.
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Kurumların uzaktan verilen derslere bakış açısı ve geçerlilik konusu 
ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. Konuyla ilgili başka kurumlardan alınan 
belgelerin akredite konusu gündeme gelmiştir. Kurum içinde bir öğrenme 
kültürü yaratabilmenin önemi vurgulanmıştır. Uzaktan eğitimle ile ilgili 
akademik olarak geçerli çalışmalar yapıldığı ve yapılan bu çalışmaların 
daha fazla kişiye ulaşması için farklı kurumlarla işbirliği yapılarak bir dergi 
çıkarılabileceği önerisinde bulunulmuştur.

Simülasyon eğitimleriyle ilgili Bütünleşik Simülasyon Sistemi hakkında 
bilgi verilmiş ve zırhlı araçların eğitiminin bu simülasyon sistemi ve 
artırılmış gerçeklik ile verilebilmesi üzerinde durulmuştur.
3. SONUÇ:

a. Sürekli Eğitim Merkezi Komutanlığı Uzaktan Eğitim Çalıştayı, 
alanında yetkin, çeşitli unvanlarda akademik personel ile kamu kurum 
ve kuruluşların temsilcilerinin aktif katılımıyla planlandığı şekilde icra 
edilmiştir. 

b. Çalıştay sonunda aşağıda belirtilen hususlar ön plana çıkmıştır.
(1) Uzaktan eğitim yerine “açık ve uzaktan öğrenme” ifadesinin 

daha doğru olduğu; örgün eğitim ifadesinin, yüz yüze eğitim kavramının 
eş anlamlısı olmadığı açıklanmış ve buna gerekçe olarak da uzaktan 
eğitimin, örgün eğitim gibi yapılandırılmış (biçimsel) bir eğitim türü olduğu 
belirtilmiştir.

(2) “Ölçülemeyen şey yönetilemez” ifadesinden yola çıkılarak, 
sistemin ve başarının ölçme-değerlendirilmesinin yapılmasının önemli 
olduğu ifade edilmiştir.

(3) Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim imajının çok iyi olmadığı ve 
eğitim sisteminin sorunlu olduğu belirtilmiş; ABD başta olmak üzere yurt 
dışındaki eğitim kurumlarının yıllardır bu konuda çalışmalar yürüttükleri, 
Türkiye’nin bu noktada eksiklerinin bulunduğu değerlendirilmiştir.

(4)   Akreditasyonun bir araç olduğu ve amaç olarak 
değerlendirilmesinin yanlış olduğu belirtilmiş, kurumların akreditasyon 
sürecini iyi yöneterek, kendi meselelerini kaynağında çözmeleri gerektiği 
vurgulanmıştır. Uzaktan eğitimin gizli amacının öğrenciye kendi kendine 
öğrenmeyi öğretmek olduğu ifade edilmiş, Uzaktan Eğitim Sistemi’nde en 
çok yaşanan sorunların; mali konular, programların güncellenmesi ve insan 
kaynağı olduğu belirtilmiştir.

(5) İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
Uzaktan Eğitim Sistemi faaliyetlerinde kullanılmak üzere çok amaçlı bir 
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stüdyo kurulduğu, JSGA’nın uzaktan eğitim faaliyetleri için bu stüdyoyu 
kullanabileceği belirtilmiştir.

(6) UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının 
ve Yüksek Yargı Organlarının tüm personelinin yanında, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ayrıca 
üniversitelerdeki öğretim görevlileri, meslek liselerindeki öğretmenlere de 
eğitim verildiği belirtilmiştir.

(7) Adalet Bakanlığının 2005-2019 tarihleri arasında UYAP 
Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi sayesinde meslek içi eğitim kapsamında 
toplam 402.649.276 TL tasarruf sağladığı belirtilmiştir. Uzaktan Eğitim 
Sistemlerinin kurulum mâliyetlerinin sağlanan tasarruflarla kıyaslandığında 
yüksek olmadığı ve sistemin devamlılığının sağlanabilmesi için güvenlik ve 
insan kaynağının çok önemli olduğu, özellikle içerik geliştirme uzmanlarının 
eğitilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

(8) Akademisyenler tarafından Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile 
Jandarma Gn.K.lığının uzaktan eğitim faaliyetlerini bir arada yürütebileceği 
bir merkez oluşturulabileceği hususu önerilmiştir.

(9) Uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik kurulan bazı sistemlerin 
güncellemeleri zamanında yapılmadığı için kullanım dışı kalabildiği 
belirtilmiş; Hava Kuvvetleri K.lığına bağlı üslere yüksek mâliyetlerle kurulan 
akıllı sınıfların güncellemelerinin mâliyetli olması nedeniyle yapılmadığı, 
bağlantı sorunları yaşandığı ve daha sonra kullanılmayarak atıl vaziyette 
kaldığı belirtilmiştir.

(10) Uzaktan eğitim konusunda ölçme değerlendirme, personel takibi 
ve motivasyonunun devamlılık açısından önemli olduğu, eğitimler için 
içerik hazırlama konusunun önemli olduğu belirtilmiştir.

(11) Jandarma Genel Komutanlığının mevcut uzaktan eğitim 
konseptinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve İçişleri Bakanlığı 
prensipleri çerçevesinde güncellenmesi ve geliştirilmesi gerektiği konusu 
ifade edilmiştir.

(12) Uzaktan eğitim içeriklerinin nasıl hazırlanacağı konusunda 
Anadolu Üniversitesinde eğiticilerin eğitimine yönelik tezli ve tezsiz 
uzaktan eğitim yüksek lisans programı bulunduğu; eğiticilerin eğitimine 
yönelik sertifika programının hazırlanma aşamasında olduğu belirtilmiştir.

(13) Uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmaları duyurmak ve daha 
fazla kişiye ulaşmak için diğer kurumlarla da işbirliği yapılarak bir dergi 
çıkarılabileceği önerisi sunulmuştur.
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(14) Sanal ve/veya artırılmış gerçeklik teknolojisinde kurgulanan 
sistemlerde canlandırmaların ve animasyonların tüm objeleri canlandıracak 
şekilde eğitim teknoloji uzmanları tarafından kitaplara, dokümana bağlı 
kalınarak yapıldığı ve uygulandığı belirtilmiştir. 

c. Çalıştaya katılan akademisyenler ile kurum temsilcilerinin yapmış 
olduğu sunumlar çerçevesinde, JSGA Başkanlığınca “Açık ve Uzaktan 
Öğrenme” kapsamında yürütülen faaliyetlerin diğer kurumlar tarafından 
icra edilen faaliyetlerle mukayeseli olarak gözden geçirilmesi sağlanmış, 
önümüzdeki dönem izlenecek yol haritasının ana hatları ortaya çıkmıştır. 

ç. İcra edilen çalıştayın, JSGA Başkanlığınca yürütülen “Açık ve 
Uzaktan Öğrenme” çalışmalarına sağladığı katkının yanında, eğitimde 
çağdaş, bilimsel metotları benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda saygın 
bir eğitim kurumu olma vizyonuna sahip JSGA’nın tanıtımına katkı sağladığı 
değerlendirilmektedir.
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TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM
Ünal YAĞMURKAYA*

Öz

Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte birçok alanın yanı sıra eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine ilişkin uygulamalarda da önemli değişimler yaşanmıştır. 
Eğitim–öğretim uygulamalarına ilişkin gerçekleşen en önemli değişimlerden 
birisi şüphesiz ki geleneksel örgün eğitim uygulamalarının yanında “uzaktan 
eğitim” kavramının ortaya çıkışıdır. Uzaktan eğitim metodolojisi ile birlikte 
istenilen yer ve zamanda, belirlenen konularda öğrencilere eğitim-öğretim 
olanağı sağlanabilmektedir. Bu çalışma ile uzaktan eğitim kavramının 
ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, uzaktan eğitim uygulamalarının örgün eğitim 
karşısındaki avantajları ve kolaylıkları, dünyada ve ülkemizde uzaktan 
eğitim faaliyetine yönelik uygulamaların ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Uluslararası anlamda ve yerel düzeyde uzaktan eğitim uygulamalarının 
karşılaştırmalı analizleri yapılarak, uzaktan eğitim sistemine ilişkin 
uygulanan farklı yöntemler ortaya konulmuş, kurumsal anlamda bilgi ve 
farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik düşünceler paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Web, Web Tabanlı Eğitim, Uzaktan Eğitim,  Yüz Yüze 
Eğitim, Bilgi Toplumu.

1. GİRİŞ
Bilginin ve teknolojinin hızla gelişmesi ve değişmesi özellikle bilginin 

dağılması konusunda maliyet, zaman ve iş gücü açısından tasarruf sağlama 
gibi birçok paydaşları da bir araya getirmiştir. Gelişen koşullar ve artan 
personel ihtiyaçları, jandarmanın teşkilatı bünyesinde de teknolojiyi verimli 
kullanma konusunda bir ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. 

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak ve öğretim faaliyetinin eşit şartlarda gerçekleştirilebilmesi 
amacı ile uzaktan eğitime ağırlık verilmiştir. Jandarma teşkilatının yanı sıra 
dünyada gelişen uzaktan eğitim faaliyetleri geçmişten günümüze ülkemizde 
de gelişerek devam etmektedir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan 
eğitim, günümüzde web tabanlı olarak faaliyetlerin yürütülmesine olanak 
sağlamaktadır. 
* J.Bnb., JSGA Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, Ankara, u.yagmurkaya@jandarma.gov.tr
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2. İNCELEME

a. Tanımlar 
Uzaktan Eğitim: İletişim teknolojilerini kullanarak zamandan ve 

mekândan bağımsız, öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin farklı mekânlarda 
yürütüldüğü eğitim sistemidir.

Yüz Yüze Eğitim: Zaman ve mekân olarak, belirli sınırlar içerisinde 
faaliyet gösteren, öğrencilerin genel ve özel bilgilerle donatıldığı, 
öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etmek 
zorunda oldukları, eğitim öğretim türüdür.

Bilgi Toplumu: “Bilgi toplumu” son yıllarda sık sık kullanılan kavramlardan 
birisidir. Bu kavram ile iletişim ve enformasyon teknolojilerindeki 
gelişmelerin biçimlendirdiği yeni bir toplumsal yapı ifade edilmektedir. 
Bilgisayarın bu yeni toplumun/çağın habercisi olduğu kabul edilmektedir. 
Ancak “bilgi toplumu” kavramı yeterince sorgulanmadan kullanılmaktadır. 
İnsanlığın sağlık, eğitim, gıda, toplumsal güvenlik, düşünce özgürlüğü, 
demokrasi gibi temel sorunları doğru bir yaklaşımla değerlendirilirse, yeni 
bir çağa girdiğimizi söylemek zor olacaktır. Bu çalışmada, “bilgi toplumu”, 
öncelikle bir kavram olarak irdelenecek ve daha sonra terminolojik boyut ve 
insanlığın bugünkü durumu temelinde tartışılacaktır.

Web Tabanlı Eğitim (WTE): Zamandan ve mekândan bağımsız olarak 
erişim olanakları sunan, öğrenci-öğretmen-ders buluşmasını sağlayan, 
birey ve grupların bilgisayarlar yoluyla bağlanarak metin, veri ve grafik 
gibi öğelerin paylaşıldığı bir ağ üzerinden eş zamanlı ya da farklı zamanlı 
düzenlenebilen bir eğitim sistemidir.

b. Uzaktan Eğitimin Tarihçesi
1728 yılında Boston Gazetesi’nde mektup ile stenografi dersleri 

verildiğine ilişkin reklamlar bulunmuştur. 1890’lı yıllarda Avustralya’daki 
Queensland Üniversitesi kampüs dışına açık olan bir eğitim programı 
yürütmüştür. Benzer bir programı da 1920’lerde Columbia Üniversitesi 
gerçekleştirmiştir. 1930’lara gelindiğinde radyo, artık pek çok okul tarafından 
bir uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1950’lerde ise 
Amerika’da özellikle askerî amaçlı olarak kullanılan uzaktan eğitim için 
kâğıt tabanlı iletişim ortamı kullanılmıştır (NEA, 2000).
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Uzaktan eğitim teriminden ilk defa Wisconsin Üniversitesinin 1892 Yılı 
Kataloğu’nda bahsedilmiş olup yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi 
William Lighty tarafından 1906 yılında yazılan bir yazıda bu terim 
kullanılmıştır (Uşun, 2006). Uzaktan eğitim için 1980’li yıllar strateji, 
1990’lı yıllar kalite, 2000’li yıllar ise iletişim ve bilgi temelli girişimler 
olarak adlandırılmıştır (Karaağaçlı ve Erden, 2008). Williams ve Pabrock’a 
göre uzaktan eğitim üç evreden oluşmaktadır: 

•	 1860-1960: Basılı materyal, radyo yayınları ve videokasetlerle, 
•	 1960-1990: Çift yönlü ses ve video yayınları, eğitim amaçlı bilgisayar 
diskleri ile, 
•	 1990-........: Hibrit teknolojiler, sanal sınıflar ve internet teknolojileri 
ile (Williams ve Pabrock, 1999).

(1) Dünyada Uzaktan Eğitim Örnekleri
Uzaktan eğitim uygulamalarının köklü bir geçmişe sahip olduğu 

ve 1700’lü yıllarda başladığı kabul edilmektedir. İlk olarak 20 Mart 1728’de 
Boston Gazetesi’nde mektupla “steno” dersleri verileceği ilan edilmiştir 
(Holmberg, 1995). 1833’te ise bir İsveç gazetesinde mektupla “yazılı 
anlatım” dersi verileceği ilanına rastlanmıştır. Ancak bu gazetelerde yer 
alan ilanlarda, karşılıklı iletişimden ve derslerin nasıl ölçüleceğinden söz 
edilmemiştir. Bundan dolayı dünyadaki ilk uzaktan eğitim uygulamasının 
1840’ta Isaac Pitman tarafından İngiltere’de başlatıldığı kabul edilmektedir 
(Mshvidobadze ve Gogoladze, 2012). İngiltere’de bir stenograf olan Pitman 
mektupla steno dersleri vermeye başlamıştır. Pitman, uzaktan eğitim 
uygulamalarında öğrencilere İncil’deki küçük parçaları steno ile yazmayı 
öğretmiş ve öğrenci başarılarını notla değerlendirmiştir. 

1856’da ise Charles Toussaint ve Gustav Langenscheidt tarafından 
Almanya’da öğretim malzemeleri yayınlayan ve uzaktan eğitim veren bir 
dil okulu kurulmuştur (Schlosser ve Simonson, 2009). Bu, uzaktan eğitim 
uygulamalarında ilk kurumsal girişim olarak kabul edilmektedir. 1884’te 
yine Almanya’da, öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan “Rustinches 
Uzaktan Öğretim Okulu” açılmıştır (Abazaoğlu ve Umurhan, 2015). 1898’te 
Hans Hermod tarafından İsveç’te, uzaktan eğitim veren bir lise kurulmuştur. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde uzaktan eğitimin Anna Eliot Ticknor 
tarafından 1873’te kurulan “Evde Çalışmayı Destekleme Derneğine” 
dayandığı kabul edilmektedir (Bergmann, 2001). 

ABD’deki ilk kurumsal uzaktan eğitim çalışmaları ise 1874’te hem lisans 
hem de yüksek lisans dereceleri veren, “Illinois Wesleyan” üniversitesinde 
başlamış, 36 yıl sürmüş ve 1910 yılında sona erdirilmiştir (Yalçınkaya, 
2006). ABD’de 1883’te New York Ithaca’da “Mektupla Eğitim Üniversitesi” 
kurulmuş ancak bu kurum da bir süre sonra kapatılmıştır (Antalyalı, 2004). 
1891’de ise Pennsylvania’da bir gazete tarafından madencilik yöntemleri ve 
maden ocaklarında kazalara karşı alınması gereken önlemler öğretilmeye 
başlanmıştır (Kaya, 2002). 1891’de Wisconsin Üniversitesi tarafından 
uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda kararlar 
alınmıştır (Antalyalı, 2004). 

Avustralya’da ise ilk uzaktan eğitim uygulamaları 1910’da yükseköğretim 
basamağında başlatılmış ve 1949’da uzaktan eğitim öğrencilerinin ders 
programları, yönetim işleri gibi faaliyetlerini takip etmek için “Üniversite 
Dışı Öğretim Fakültesi” kurulmuştur (Kaya, 2002). Ayrıca Avustralya 
uzaktan eğitim uygulamalarını ilköğretim ve ortaöğretim basamağında ilk 
uygulayan ülkedir (Alkan, 1996). 

Yeni Zelanda’da uzaktan eğitim uygulamaları 1922’de “Yeni Zelanda 
Mektupla Öğretim Okulu” ile başlanmıştır. Japonya’da 1948’de eğitim yasası 
kapsamında askerlere ve okullara devam edemeyenlere öğretim imkânı 
sağlamak üzere uzaktan eğitim uygulamaları orta, lise ve yükseköğretim 
kademelerinde kullanılmıştır (Kırık, 2014). Polonya’da 1966-1968 yılları 
arasında deneme amaçlı uzaktan eğitim uygulamalarına başlanmış ve 
teknik üniversite programlarına uygun programlarının hazırlanmasıyla 
yükseköğretimde uzaktan eğitime geçilmiştir. 1972’de ise İspanya’da “Ulusal 
Uzaktan Öğretim Üniversitesi” kurulmuştur (Kaya, 1998). Merkezi Madrid 
olan bu üniversite 1973 yılında uzaktan eğitim uygulamalarına başlamıştır.    
Dünyada Uzaktan Eğitimin tarihi gelişimi Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Dünyada Uzaktan Eğitimin Tarihi Gelişimi

Uzaktan eğitimin kronolojisine bakıldığında;
•	 1870’li yıllarda gazete ve mektup aracılığıyla eğitim, 
•	 1930-1950’li yıllarda basılı materyaller ile eğitim, 
•	 1950-1980’li yıllarda radyo, televizyon ve video ile eğitim, 
•	 1980-1995’li yıllarda bilgisayar destekli eğitim ve 
•	 1995’ten sonra daha yaygın olarak web tabanlı eğitimin kullanıldığını 

söyleyebiliriz (Ozan, 2010). 
Uzaktan eğitimin dünya genelinde algılanışında değişiklik yaratan üç 

temel eğilim ve kırılma noktası ise 1700’lü yıllarda mektupla öğretim, 1920’lı 
yıllarda elektronik teknolojisinin gelişmesi ile elektronik ders materyalleri 
ile öğrenimin başlaması ve 1960’larda uzaktan eğitim üniversitelerinin 
kurulmasıdır (Simonson ve diğerleri, 2003). Bir diğer kırılma noktasının ise 
internet teknolojilerinin gelişmesi ile günümüzde yaşandığını söyleyebiliriz. 

(2) Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dönem ve Evreleri

Uzaktan eğitime yönelik yapılan sınıflamalarda teknolojinin 
belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Yapılan bu sınıflamalarda ortaya 
çıkan her dönem, bir önceki dönemi kapsayarak ilerlemektedir (Moore 
ve Kearsley, 2011).Eğitsel yaklaşımlar da birbirlerinin üzerine yığılarak 
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ilerlemiş, her pedagojik yaklaşım bir öncekinden beslenmiştir (Anderson 
ve Dron, 2011).Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişim dönem ve evreleri 
belirlenirken uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan yaygın teknolojiler ve 
alanı etkileyen önemli olaylar dikkate alınmıştır. Buna göre ülkemizde dört 
dönemin yaşandığı söylenebilir:

•	 I. Dönem -Tartışma ve öneriler: Kavramsal (1923-1955). 
•	 II. Dönem -Yazışarak: Mektupla (1956-1975).
•	 III. Dönem - Görsel-işitsel araçlarla: Radyo-Televizyon (1976-1995). 
•	 IV. Dönem - Bilişim tabanlı: İnternet-Web (1996-…)
Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişim dönem ve evreleri Şekil 2’de 

verilmiştir;

Şekil 2. Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Gelişim Dönemleri ve Evreleri

1978’e gelindiğinde yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının 
geliştirilmesine yönelik ise MEB tarafından “Açık Üniversite” kurulması 
önerilmiştir. MEB tarafından 1978’de yapılan bu öneri ancak 1981’de 2547 
sayılı kanun ile hayata geçirilebilmiş ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde 
üniversite düzeyinde ilk Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur (Gelişli, 2015).

c. Uzaktan Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları
     Uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Uzaktan Eğitiminin Avantaj ve Dezavantajları 
(Kaya,Uzaktan Eğitim, 2002)
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ç. Türkiye’de Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci
 Geçmiş yıllarda, farklı isimler altında yürütülen çalışmalar, genellikle 

birbirinden bağımsız ve ülkenin öncelik ve ihtiyaçları yerine, kurumsal 
öncelik ve ihtiyaçlara dayalı olarak ön plana çıkmış ve çoğunlukla ekonomik 
ve sosyal istikrarsızlık ortamında uygulama imkânı bulamamıştır. Bilgi 
toplumu olma yolundaki çalışmaların daha bütüncül, ülkeye ekonomik 
katma değer kazandırmayı ve toplumsal refahı artırmayı öncelikli gören, 
somut hedefleri olan ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınarak yürütülmesi 
ihtiyacı, yeni bir kurumsal yapının oluşturulması gereğini ortaya çıkarmıştır.

58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı’nda e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi’ne yer verilmiş, söz konusu projenin koordinasyonu, 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT 
Müsteşarlığı görevlendirilmiştir. Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 
2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin 
amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi’nin koordinasyonunu yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve 
iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu 
olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejileri belirlemek üzere 
2003 yılı Mart ayında DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) 
kurulmuştur.

Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından bu yana hazırlanan 
“Küresel Bilgi Teknolojisi” raporlarında, ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki 
hazırlıkları ve bu konudaki çeşitli göstergeleri dikkate alarak bir sıralama 
yapılmaktadır. Bu sıralamanın yapılmasında, teknik altyapı göstergeleri 
kadar, ülkelerin hizmetlerin sunumu ve geliştirilmesindeki durumu, teknoloji 
üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok 
kriter değerlendirilmektedir (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/
e-donusum projesi/, 2014).

(1) Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu (1993)
Türkiye ile Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanarak 1993 
yılında yayınlanan raporda Türkiye’de bilgi toplumuna yönelik 
bilgisayar kullanımı, yazılım pazarı, bilgi ekonomisinde insan 
kaynağı, iletişim ağları ve yasal altyapı alanında tespitlere yer 
verilerek bir eylem planı önerisi getirilmiştir. Ancak Dünya 
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Bankası ile kredi anlaşması tamamlanamamış ve rapor önerileri 
uygulanamamıştır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu e-donusum 
-projesi/, 2014).

(2) Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı  (TUENA) 
(1999)

Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 1999 yılında 
tamamlanan çalışma ile Türkiye’nin enformasyon 
politikalarının belirlenmesi amacıyla enformasyon teknolojileri 
altyapı ve kullanımı, bu alandaki düzenlemeler ve yönelimler 
gibi alanlarda dünyadaki genel eğilimler, Türkiye’deki mevcut 

durum, geleceğe dönük vizyon ve hedefler ile kurumsal yapılanma önerileri 
ortaya konmuştur (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum 
-projesi/, 2014).

(3) Kamu Net (1998-2002) 
Başbakanlığın 19.03.1998 tarih ve B.02.0.PPG. 0.12.320-
04993 (1998/13) sayılı genelgesi ile kamu bilgisayar ağları 
konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, 
koordinasyonu, izlenmesi ve finansmanı konusunda karşılaşılan 

darboğazların aşılması amacıyla Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında 
kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-
Net Teknik Kurulu oluşturulmuştur. Kurul çalışmaları kapsamında 1998 
yılında Kamu Bilgisayar Ağları Konferansı düzenlenmiş ve bir eylem planı 
önerisi getirilmiştir. Kurul, varlığını 2002/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
ile “e-Türkiye” ile ilgili çalışmaların koordinasyonu, yürütülmesi ve 
kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik tüm faaliyetlerin Devlet 
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı bünyesinde toplanmasına kadar 
sürdürmüştür (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum 
-projesi/, 2014).

(4) e-Türkiye Girişimi (2001)
Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması 
ve bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması ve e-Avrupa + Eylem 
Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak Başbakanlığın 09.10.2001 tarihli ve 352 sayılı 
Genelgesi ile e-Türkiye Girişimi başlatılmıştır. Girişim kapsamında 

13 adet çalışma grubunun katkısıyla bir adet taslak eylem planı hazırlanmıştır 
(http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu /e-donusum-projesi/, 2014).
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(5) e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2002)
Yukarıda özetlenen çalışmalar, genellikle birbirinden bağımsız 
ve ülkenin öncelik ve ihtiyaçları yerine, kurumsal öncelik ve 
ihtiyaçlara dayalı olarak ön plana çıkmış ve çoğunlukla 
ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ortamında uygulama imkânı 

bulamamıştır. Bilgi toplumu olma yolundaki çalışmaların daha bütüncül, 
ülkeye ekonomik katma değer kazandırmayı ve toplumsal refahı artırmayı 
öncelikli gören, somut hedefleri olan ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınarak 
yürütülmesi ihtiyacı, yeni bir kurumsal yapının oluşturulması gereğini ortaya 
çıkarmıştır.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Amaçları ve Yapılan Çalışmalar 
2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde belirtildiği üzere, e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi’nin başlıca hedefi; vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı 
kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş 
süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların 
hazırlanmasıdır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum-
projesi/, 2014). 

(6) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı  (2014-2018) 
Kalkınma Bakanlığının strateji ve eylem planı hazırlama 
görevi kapsamında yürütülen son çalışma 2014-2018 Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı olmuştur. 2012 yılından 
itibaren hazırlık çalışmaları yürütülen bir sürecin sonucunda 

oluşturulan Strateji ve Eylem Planı yayımlanma aşamasına gelmiştir. 2014-
2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı büyüme ve istihdamı odak 
noktası olarak almakta ve 8 eksende 73 eyleme yer vermektedir.

Strateji ve Eylem Planı aşağıdaki 8 ana eksende yürütülmüştür:
•	 Bilgi Teknolojileri Sektörü
•	 Geniş Bant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
•	 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam
•	 Toplumsal Dönüşüm
•	 Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet
•	 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler
•	 İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret
•	 Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik (http://www.

bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum-projesi/, 2014).
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d. Endüstri 4.0
Endüstri 4.0 teriminin ortaya atılmasıyla birlikte, kurumlardaki 
web tabanlı eğitimde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Endüstri 
4.0, bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya 
getirmiş, yeni nesil yazılım/donanım ve cihaz tabanlı internet 
ile bilgi alış verişi hız kazanmıştır.

Endüstri 4.0; makine gücünün, insan gücünün yerini alarak üretim 
süreçlerini kendiliğinden yönetebilir hale gelmesi olarak tanımlanabilir. 
Makinelerin bilgisayarlar ve internet teknolojilerindeki yeni gelişimler 
sayesinde koordine edilebilir hale gelmesi yeni sanayi devrimini ortaya 
çıkarmıştır. “Nesnelerin İnterneti” kavramı olarak bilinen bu yeni sistem 
sayesinde üretimde ileri seviyeye atlanmış ve fabrikaların kendini yönetebilir 
olması ile ileri düzey teknolojiye geçilmektedir (EBSO, 2015: 7). 

Endüstri 4.0, Alman Hükümetinin desteklediği ve geleneksel üretim 
yönteminden bilgisayar ve internet destekli yeni üretim modeline geçişi 
sağlayan bir teknoloji projesi olarak başlamıştır. Projenin amacı; kaynak 
verimliliğinde artışı sağlamak ve müşterilerinde üretim sürecine dâhil 
olabileceği bir entegrasyonun sağlanabilmesidir (www.elektrikport.com, 
2016: 1).

e. Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Programı Dağılımı
Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin sayısı 201’dir. 

Bu üniversitelerin 98’inde uzaktan eğitim programı bulunmaktadır. Uzaktan 
eğitim programı dâhilindeki 3 üniversitede de Açık Öğretim Fakültesi 
mevcuttur. Bu üniversiteler; Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi şeklindedir.

Uzaktan eğitim programı olan 98 üniversitenin;
•	 44’ünde Uzaktan Yüksek Lisans Programı,
•	 4’ünde Uzaktan Lisans Programı,
•	 20’sinde Uzaktan Lisans Tamamlama Programı,
•	 25’inde Uzaktan Önlisans Programı,
•	 24’ünde Uzaktan Sertifika Eğitim Programı mevcuttur.
f. Yıllara Göre Uzaktan Eğitimine Dâhil Olan Üniversite Sayıları

Üniversitelerde uzaktan eğitim programlarının başlangıcını ise 1981 
yılına dayandırabiliriz. Yıllara göre uzaktan eğitim programına dâhil olan 
üniversite sayıları Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Yıllara Göre Uzaktan Eğitim Programına Dâhil Olan Üniversite Sayıları

2011 yılına kadar çeşitli çalışmalar görülmüş ise de 2011 yılından sonra 
Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte büyük bir artış olmuştur. Bu süreçte 70 
üniversitenin uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptığı görülmektedir.

g. Diğer Kurumlarda Uzaktan Eğitim 
 11 bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlarda tespit edebildiğimiz 

uzaktan eğitim programları incelendiğinde; kişisel gelişim programları, 
rütbe terfi programları, meslek içi eğitim programları ve sertifikalı eğitim 
programlarının ağırlıklı olarak verildiği görülmektedir.
3. SONUÇ

Günümüz dijital dünyasında uzaktan eğitimin birçok alanda kullanıldığı 
göz önüne alındığında, bağımsız öğrenme, anlık bilgiye ulaşma, düşük 
maliyet ve esnek zaman gibi birçok avantaj bir araya geldiğinde uzaktan 
eğitimin etkin bir eğitim yöntemi haline geldiği değerlendirilmektedir.

Jandarma teşkilatında da gerek personel artışı gerekse anlık bilgi dağıtım 
ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda uzaktan eğitimin önemi her geçen 
gün artmaktadır. Teşkilat içerisinde uzaktan yabancı dil eğitimi ve daha 
birçok alanda kullanılan uzaktan eğitim, zamanda ve iş yükünde oldukça 
tasarruf sağlayarak iş yükünü hafifletmektedir. Bireylere kendi kendilerine, 
kendi hızında ve zaman sınırlaması olmadan öğrenim sağlama imkânı olan 
bu sistem, eğitim kapsamında önemli bir yer teşkil etmektedir.
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Bu açıdan bakıldığında, bireylerin sürekli, kendi kendilerine ve yaşam 
boyu öğrenmelerine katkı sağlayan uzaktan eğitimin, doğru ve etkin bir 
biçimde yapılandırılması, planlanması ve uygulanması önem taşımaktadır.
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UZAKTAN EĞİTİMİN TASARIMI VE GÜNCEL SORUNLAR
Cengiz Hakan AYDIN*

Öz
Bu bildirinin temel amacı, uzaktan eğitim sistemlerinin, programlarının ve 
uzaktan eğitim derslerinin tasarım süreçleri, bu süreçlerde dikkat edilmesi 
gereken noktalar ve uzaktan eğitim alanında yaşanan güncel sorunlar 
konularında katılımcılarda bir farkındalık oluşturmaktır. Bildiri, alandaki 
güncel literatür ve konuşmacının otuz yılı aşkın ulusal, uluslararası 
deneyimine dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma bir 
derleme ya da fikir sunumu (opinion paper) niteliğindedir. Bildiri kapsamında 
önce alandaki kavram kargaşasına son verilmeye çalışılmış, temel kavramlar 
ve Türkiye’deki uygulamalar ortaya konulmuştur. Çalışmanın ilerleyen 
bölümlerinde uzaktan eğitim sistemleri kurulurken dikkat edilmesi gereken 
noktalar ile uzaktan eğitim sistemlerinin temel bileşenlerine yer verilmiş ve 
uzaktan eğitim sistemlerinin, programlarının ve derslerinin tasarım süreci 
tanıtılmıştır. Son olarak da özellikle ülkemizde uzaktan eğitim uygulamalarına 
dönük olarak yapılan yanlışlar sıralanmıştır.    
Anahtar Kelime: Açık Eğitim, Uzaktan Eğitim, Açık ve Uzaktan Öğrenme, 
Çevrimiçi Öğrenme, Hibrit Öğrenme, Harmanlanmış Öğrenme, Açık Eğitim 
Kaynakları, Açık Eğitim Uygulamaları.

1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
Kökeni daha eski olmasına karşın uzaktan öğretim, özellikle 1990’larda 

bilgisayar ağları teknolojisindeki gelişmelerle birlikte yaygınlaşmış ve 
yaygınlaşmaya devam eden bir eğitim-öğretim uygulamasıdır. Daha önce 
yalnız açık üniversite ya da türevi yükseköğretim kurumları bünyesinde 
yürütülen uzaktan eğitim, artık her türde ve yerdeki eğitim ortamlarında 
uygulanmaktadır. Kurum ve kuruluşların insan kaynakları geliştirme 
çalışmaları, uzaktan eğitimin yoğun olarak uygulandığı alanlardan biridir. 
Daha geniş kitlelere, ekonomik ve esnek öğrenme imkânı sağlıyor olması 
hemen her alanda uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır 
(Hochholdinger ve Beinicke, 2012; MMB, 2010).  

Öte yanda, alanyazın incelendiğinde kavramlarda bir karmaşanın olduğu 
söylenebilir. Literatürde açık eğitim (open education), açık öğretim ya da 
* Prof.Dr., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, chaydin@anadolu.edu.tr
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açıköğretim, uzaktan eğitim (distance education), uzaktan öğretim, açık 
ve uzaktan öğrenme (open and distance learning), çevrimiçi eğitim (online 
education), çevrimiçi öğrenme (online learning), e-öğrenme (e-learning), 
hibrit öğrenme (hybrid learning), harmanlanmış öğrenme (blended learning), 
açık eğitim kaynakları (open education resources - OER), açık eğitim 
uygulamaları (open education practices - OEP), kitlesel açık çevrimiçi 
dersler (massive open online courses - MOOCs), açık ders malzemeleri 
(open courseware) ve benzeri birçok kavramın bu alanı tanımlamak için 
kullanıldığı görülebilir. Bu farklılaşmanın temel nedeni sosyal bilimlerin 
doğasında olduğu gibi farklı alanlardan gelen uzmanların gerçekleştirdikleri 
uygulamalara ve çalışmalara kendi bakış açılarını getirmeleridir. 

Bu kavramlar arasında son yıllarda açık ve uzaktan öğrenme (open and 
distance learning) kavramı daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bilimsel 
bir çalışma alanı olarak bu kavram alanda yerleşmiş durumdadır. Bu kavram 
ve çalışma alanı aşağıdaki biçimde tanımlanmaktadır: 

Açık ve uzaktan öğrenme, öğrenenlerin birbirlerinden ve öğrenme 
kaynaklarından zaman ve/veya mekân bağlamında uzaktan olduğu, 
aralarındaki etkileşimin uzaktan iletişim teknolojileri aracılığıyla 
gerçekleştirildiği yapılandırılmış (formal, örgün), yarı-yapılandırılmış 
(informal) ve yapılandırılmamış (non-formal) öğrenme süreçleriyle ilgilenen 
bilim dalıdır (Aydın, 2011; Simonson, Smaldino, & Zvacek, 2015). 

Öte yanda hem açık hem de uzaktan kavramlarının kullanılma nedeni 
aralarında fark olmasıdır. Açık öğrenme (ya da eğitim) (Open Education) 
eğitime erişimde ve öğrenme-değerlendirme süreçlerinde (yer, zaman, 
öğrenme süresi, ölçme-değerlendirme, vb.) esnekliği içerir. Bir başka 
deyişle açıklık = esneklik şeklinde yorumlanmaktadır. Uzaktan, yüz yüze 
ya da harmanlanmış olabilir. Uzaktan öğrenme (ya da eğitim) (Distance 
Education) ise öğrencilerin birbirlerinden ve öğreticiden mekân ve zaman 
bağlamında uzakta olduğu yapılandırılmış eğitim-öğretim süreçleri üzerine 
odaklanır (Moore, 2013). Şekil 1 yukarıda sözü edilen bazı kavramların 
aralarındaki ilişkileri göstermekte; Şekil 2 ise yüz yüze öğrenmeden uzaktan 
eğitime doğru geçişte mevcut uygulamaları ifade etmektedir. 
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Şekil 1. Alana İlişkin Temel Kavramlar ve Aralarındaki İlişki

Şekil 2. Yüz Yüze – Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Spektrum

Türkiye’de ise daha çok ‘açık öğretim’, ‘uzaktan öğretim’ ve ‘e-öğrenme’ 
kavramları ön plana çıkmaktadır. Bunlardan e-öğrenme daha çok kurumlardaki 
insan kaynakları geliştirme uygulamalarında gerçekleştirilen çevrimiçi ya 
da çevrimdışı teknoloji-tabanlı öğrenme uygulamaları için kullanılmaktadır. 
Daha çok bireylerin kendi kendilerine etkileşimli malzemelerle (çoklu 
ortam, e-kitap, vb.) öğrenmesini içeren uygulamalar e-öğrenme olarak 
adlandırılmaktadır. Açık öğretim ise 6.11.1982 tarihli 17860 numaralı Resmi 
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Gazetede yayınlanan “Açık Yükseköğretim Yönetmeliği” ile ülkemizde 
resmi nitelik kazanmış uzaktan eğitim uygulamalarını ifade etmektedir. Bu 
yönetmelikte açık öğretim görevi Anadolu Üniversitesine verilmiştir. Ancak 
daha sonra İstanbul Üniversitesinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi adı 
altında ve Erzurum Atatürk Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi adı 
altında bu tür öğretim faaliyetleri yürütmesine izin verilmiştir. Süreç içinde 
farklı kurumlar açık öğretim fakültesi kurmak için başvuruda bulunmuşlar 
ancak YÖK izin vermemiştir. Açık öğretim kavramı ayrı yazılırken Anadolu 
Üniversitesinde özel isim olduğu için bitişik yazılmaktadır. Bir başka deyişle 
Açıköğretim, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim faaliyetlerine verdiği 
özel bir isimdir. Örneğim MEB bünyesindeki uzaktan eğitim faaliyetleri için 
“açık” ve “öğretim” kavramları ayrı yazılmaktadır. Uzaktan öğretim ise 
ilki 2012 yılında kabul edilen daha sonra 20.02.2014 yılında güncellenen 
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar 
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha çok internete dayalı uzaktan eğitim 
uygulamalarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi, aslında 
öğretim süreçleri bağlamında açık öğretim ve uzaktan öğretim programları 
arasında pek bir fark bulunmamakla birlikte ilgili mevzuatlar bağlamında 
aşağıdaki farklar mevcuttur:

•	 Açık öğretim programları daha fazla sayıda (yüzlerce ve binlerce) 
öğrenci kabul edebilirken uzaktan öğretim programlarına daha sınırlı sayıda 
(150, 50, 250) kontenjan tanınmaktadır.

•	 Açık öğretim programları öğrencilerin kendi kendilerine basılı 
(kitap, ders notu, vb.) malzemelerden, televizyon ve radyo gibi geleneksel 
öğrenme ortamlarından çalışarak merkezi yüz yüze sınavlara girmelerini 
gerektirmektedir. Öte yanda, uzaktan öğretimde her dersin bir öğretim 
elemanının olması ve öğrencilerle haftada 3 saat eşzamanlı (senkron) internet 
oturumu gerçekleştirmeleri zorunludur. Uzaktan öğretimde de sınavlar yüz 
yüze yapılmak durumundadır.

•	 Açık öğretim programlarına sadece önlisans ve lisans düzeyinde izin 
verilirken uzaktan öğretim yoluyla hem lisans, önlisans hem de yüksek 
lisans eğitimi verilebilmektedir.

•	 Açık öğretim programlarında kurumlar elde ettikleri gelirleri döner 
sermayelerine aktararak buradan harcama yapabilirken uzaktan öğretim 
programlarındaki gelirler kurum bütçesine girmekte ve harcamalar da Usul 
ve Esaslarda belirtilen kalemler doğrultusunda yapılabilmektedir. 
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•	 Açık öğretim programları ücretleri çok düşükken uzaktan özellikle 
yüksek lisans programlarında herhangi bir limit bulunmamakta ve çok daha 
yüksek ücretler alınmaktadır.

•	 Açık öğretim programları, sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Erzurum Açıköğretim 
Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde 
açılabilir. Uzaktan öğretim programları ise hemen her üniversite açabilir. Şu 
an için yukarıda sözü edilen 3 üniversite ve diğer 77 üniversitede uzaktan 
öğretim programları sunulmaktadır. Ayrıca tüm üniversitelerin yaklaşık 
%85’inde “5i” olarak kısaltılan zorunlu dersler uzaktan öğretim yoluyla 
verilmektedir. Ancak etkilikleri konusunda kuşkular vardır.

Özetle, açık ve uzaktan öğrenme uygulamaları tüm dünyada ve ülkemizde 
yaygınlaşmaktadır. Esnek öğrenme imkânları üzerinde odaklanan bu bilimsel 
çalışma alanını isimlendirmek için daha kapsayıcı bir kavram olan “açık ve 
uzaktan öğrenme” tercih edilmektedir. Türkiye’de ise mevzuatta uzaktan 
öğretim ve açık öğretim şeklinde iki farklı yasal uygulama biçimi vardır.
2. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN TASARIMINDA    
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Uzaktan eğitim sistemlerinin tasarımında genelde sistem kuramı 
ve yaklaşımı temel alınmaktadır (Brown ve Green, 2016). Her sistem 
gibi uzaktan eğitim sistemlerinin tasarımı da analiz aşaması ile başlar. 
Bu aşamada, teknoloji kullanımı gerektiren her girişim gibi üç temel 
unsura dikkat etmek gerekir: altyapı, süreçler ve insan kaynağı (Şekil 3). 
Günümüzde teknolojinin işe koşulmadığı herhangi bir alan kalmamıştır 
ve hemen tüm eğitim ortamlarında da yoğun biçimde kullanılmaktadır. 
Teknolojik altyapının oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken temel 
yaklaşım bütünleşik bir yapı oluşturabilmektir. Bir uzaktan eğitim sistemi 
için kullanılacak olan katılımcı (öğrenci) bilgi sisteminden personel (idari ve 
akademik) sistemine, kütüphane sisteminden ölçme-değerlendirme sistemine 
tüm alt sistemlerin birbiriyle kolay etkileşim kurabilecek yapıda olması 
gerekir. Doğası gereği birçok kurumda bu sistemler zaman içinde ortaya 
çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu tür bir durumda dahi tüm sistemlerin birbiriyle konuşmasını (etkileşim 
kurmasını = veri alışverişi yapmasını) sağlayacak teknolojiler mevcuttur. 
Ancak bu sistemlerin birbiriyle etkileşime girmesi yeterli olmayacaktır. Bu 
sistemin aynı zamanda kendi kendine öğrenmesi (makine öğrenmesi) ve elde 
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edilen verilere dayalı olarak kendi kendine kararlar alarak uygulaması (yapay 
zekâ) da gerekir. Daha önce bilimkurgu olarak görülen bu tür bir yapının 
düşünülmediği teknolojik altyapılara sahip uzaktan eğitim sistemlerinin 
sınırlı süre ayakta kalacağı ve sonra yavaşça (aslında çok hızlı biçimde) 
kaybolacağı ileri sürülebilir.

       

Şekil 3. Uzaktan Eğitim Sistemleri Tasarımındaki Temel Yaklaşım

Öte yanda, sadece teknolojik altyapıya sahip olmak yeterli değildir. Aynı 
zamanda bu sistemin işletilmesinde gerekli olan süreçlerin tasarımlanması ve 
mutlaka yazılı hale getirilmesi gerekir. Süreçlerin tasarımında işletmecilerin 
sık kullanılan görev ve iş analizlerinin, tanımlarının, iş akışlarının yazılı ve 
görsel hale getirilmesi son derece önemlidir. Süreçler, öğrenci kabulünden 
malzeme üretimine, eşzamanlı oturumların zaman çizelgelerinden öğrenme 
yönetim sisteminde (ÖYS) derslerin arşivlenmesine kadar hemen her 
işlemin bir süreç haline dönüştürülmesi; her süreçte neyin, neden, nasıl ve 
kim (rol bağlamında kim) tarafından yapılacağının açık biçimde yazılması, 
görselleştirmesi ve mümkün olduğunca açık biçimde paylaşılması gerekir.

Teknolojik altyapı ve süreçler kadar önemli bir diğer konu insan 
kaynağının düşünülmesidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hemen 
istihdama geçmemek ve daha önce belirtildiği gibi hangi süreçte kimin yer 
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alacağının, bir başka deyişle rollerin belirlenmesine öncelik verilmesidir. 
Rolleri (örneğin; video çekim ve kurgulama, soru denetimi, ders yürütme, 
ÖYS yöneticisi, vb.) belirlemenin yanı sıra o rolleri üstlenenlerin yetkilerinin, 
sorumluluk ve görevlerinin de açık biçimde saptanması gerekir. Bunların 
yanı sıra, o rolleri üstlenecek kişilerin hangi yeterliklere sahip olmaları 
gerektiği de istihdam öncesi mutlaka belirlenmelidir. Ancak böyle bir 
yaklaşımla doğru işe doğru kişi bulunabilir, liyakata dayalı ve sürdürülebilir 
bir sistem kurulabilir.

Son olarak, bu üç sacayağının birbirlerinden kopuk ya da ardışık (sıralı 
biçimde) değil aynı anda, eşzamanlı düşünülmesinde ve planlanmasında 
yarar olduğu vurgulanmalıdır. 
3. UZAKTAN EĞİTİMİN TASARIMI: TEMEL TASARIM SÜRECİ

İster bir uzaktan eğitim sistemi isterse bir uzaktan eğitim programı, dersi 
ve hatta bir öğrenme malzemesi olsun (makro, meso ve mikro düzeylerde) 
tasarımlanırken, temeli yine sitem kuramına (von Bertalanffy, 1968) dayalı 
olan ve kısaca ADDIE olarak tüm dünyada tanınan yaklaşımın kullanılması 
önerilmektedir. Bu yaklaşım -ki temel öğretim tasarım modeli olarak da 
tanınmaktadır (Dick, Carey ve Carey, 2014)- öncelikle analiz aşaması ile 
başlar. Analiz sürecinde ihtiyaçların, görevlerin, öğrenenlerin (Brown ve 
Green, 2016), hedeflerin, kaynakların ve içeriğin (Smith ve Ragan, 2012) 
ayrıntılı analiz edilerek ele alınan öğrenme sorunu ve ekosisteminin iyi 
tanınması gerekir. Analiz süreci ne derecede başarılı geçirilirse ne ölçüde 
nitelikli ve yeterli veri toplanırsa o ölçüde tasarım süreci başarılı olacaktır.

Analiz sonucu elde ettiğimiz verileri tasarım aşamasında artık kararlara 
çeviririz (Kurt, 2017). Bir başka deyişle, uzaktan eğitim sistemimize ilişkin 
temel kararları tasarım aşamasında alırız. Bu aşamada, öncelikle yeterlikler 
üzerinde odaklanılması gerekir. Yeterlikler, kısaca öğrenme süreci sonunda 
öğrenenlerin sahip olması gereken bilgileri, becerileri ve tutumları içerir. 
Son yıllarda, özellikle yaygınlaşan yeterliğe dayalı öğrenme (competence-
based learning) ve akreditasyon uygulamaları, yeterliklerin belirlenmesinin 
ne ölçüde önemli olduğunu pekiştirmiştir. Tasarım aşamasında ayrıca 
öğrenme sürecinde kullanılacak öğretim stratejileri ve etkinlikleri, öğrenme 
malzemeleri ve ortamları, destek hizmetleri ile ölçme-değerlendirme 
stratejilerine ilişkin kararlar da alınır. Çoğu öğretim tasarım modeli (Dick, 
Carey ve Carey, 2014; Papan ve Sompong, 2012; Smaldino vd., 2004) 
karar alma süreci için ardışık bir yapı önermektedir. Oysa uygulamalar 
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göstermiştir ki birçok karar birbiriyle çok yakın ilişkiye sahip olduğu için 
aynı anda düşünülmelidir.

Şekil 4. Temel Öğretim Tasarım Modeli

Tasarım aşamasından sonra gelen geliştirmede ise artık verilen kararlar 
ürüne dönüştürülür (Kurt, 2017). Bu aşamada öğrenme etkinliklerinde 
kullanılacak malzemeler ve yardımcı materyaller üretilir, öğrenme ortamı 
düzenlenir (örneğin; ÖYS içinde ders ortamı hazırlanıp malzemelerin 
yüklenmesi), ölçme-değerlendirme araçları geliştirilir, eğitimi yürütecek 
öğretim elemanlarına gerekli yönlendirme ve eğitimler verilir. Böylece 
öğrenme süreci başlamaya hazır hale gelinir. Geliştirme aşamasından sonra 
ise uygulama aşaması gelir.

Aslında buradaki uygulama ile kast edilen gerçek uygulama değil, 
tasarımın ve hazırlanan ürünlerin sınanmasıdır. Pilot uygulama niteliğinde 
uygulamalar bu aşamada gerçekleştirilir. Bazı durumlarda doğrudan 
gerçek uygulamanın bu aşamada gerçekleştirildiği de olmaktadır ancak 
önerilmemektedir. Bu aşamanın amacı kâğıt üzerinde yapılan tasarımın 
ne ölçüde doğru yapıldığının saptanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak 
öğrenenlere gerçekten yardımcı olacak sistemlerin hazırlanmasıdır. Bu 
bağlamda ayrı bir aşama gibi görülse de aslında hemen her aşamanın içinde 
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var olan değerlendirme, genel öğretim tasarım modelinin (ADDIE) son 
aşamasıdır (bileşenidir). Bu aşamada hem öğrenmenin hem de gerçekleştirilen 
tasarımın etkililiği (hedeflere ne ölçüde eriştirdiği), verimliliği (harcanan 
emek, zaman ve bütçenin ne ölçüde performansa dönüştüğü), çekiciliği 
(öğrenen ve öğretenleri ne ölçüde motive ettiği) ve sürdürülebilirliği test 
edilir. Özellikle öğrenmenin değerlendirilmesi boyutunda sonuçlar kadar 
sürecin değerlendirilmesine de dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda, sonuç 
istenen gibi olmasa da süreçte elde edilen gelişim çok daha değerli kabul 
edilmektedir.

4. UZAKTAN EĞİTİMİN SİSTEMLERİNİN, PROGRAMLARININ,   
DERSLERİNİN TASARIMI: TEMEL BİLEŞENLER

Herhangi bir uzaktan eğitim sisteminin tasarımında da ADDIE 
modelindeki gibi analiz (araştırma), tasarım (karar alma), geliştirme (üretme), 
uygulama (sınama) ve değerlendirme (sürekli iyileştirme) unsurlarını içeren 
bir süreç izlenmesi gerekir. Bildirinin bu kısmında analiz yapıldıktan sonra 
sistemin tasarımı aşamasında hangi bileşenlere yönelik kararlar alınması 
gerektiği üzerinde durulmaktadır. Şekil 5 bir uzaktan eğitim sistemi 
tasarımlanırken düşünülmesi gereken noktaları göstermektedir. Görüldüğü 
gibi teknolojik altyapı, malzeme tasarımı ve üretimi, ölçme değerlendirme, 
eğitimin yürütülmesi, yönetim süreçleri ile araştırma ve geliştirme bu temel 
noktalar olarak dikkat çekmektedir. Teknolojik altyapı daha önce belirtildiği 
gibi bütünleşik bir yapıda olmalıdır. Hem öğrenme süreçlerinin sunumu ve 
yönetimi hem de bütün yönetim süreçlerinde kullanılacak sistemler birbiri 
ile etkileşim kuracak biçimde kurulmalıdır. Teknolojik altyapı tasarımında 
aynı zamanda öğrenen ve öğretenlerin sistemlere erişimi de dikkate alınması 
gereken bir noktadır. 

Bazı durumlarda sistem genelinde standart malzemeler kullanılması 
öngörülebilir. Örneğin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi genelinde 
kitaplar elektronik olarak sunulması öngörülmektedir. Hangi program olursa 
olsun ders kitapları kullanılır. Çoğu durumda ise bu tür standart kararlar 
program bazında ya da ders bazında olabilmektedir. 
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Benzer bir durum ölçme-değerlendirme bileşeni için de geçerlidir. Bir 
başka deyişle, çoğu sistemde standart ölçme-değerlendirme kullanılmazken 
özellikle ülkemizdeki birçok açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemlerinde 
standart ölçme-değerlendirme araçları ve yöntemleri kullanılmaktadır. 
Örneğin, Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları belgesine dayalı olarak hemen 
hemen bütün uzaktan öğretim programlarında yüz yüze gözetimli sınav dönem 
sonu ölçme-değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Öte yanda, sistemin 
tasarımı sırasında öğrenen başarısının yanı sıra sistemin ve programların 
nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kararlar da verilmelidir. Ayrıca, 
son yıllarda önem kazanan akreditasyon ve iç kalite güvence sistemlerinin 
tasarımı da sürdürülebilir bir sistemin oluşturulmasında dikkat edilmesi 
gereken konulardır. Bunların yanı sıra, öğrenci işleri, destek hizmetleri 
ve öğrencilerin katılımını sağlama gibi eğitimlerin yürütülmesiyle ilgili 
konular ile kaynak yönetimi konularındaki kararlar da tasarım yapılırken 
düşünülmesi gereken temel konular arasındadır. Bunlar arasında özellikle 
destek hizmetleri en fazla üzerinde düşünülmesi gereken ve sistem tasarımı 
düzeyinde önem verilmesi gereken karar noktalarıdır. Sosyal ve akademik 
öğrenen-öğrenen etkileşimi ile akademik öğrenen-öğreten etkileşimi daha 
farklı düzeylere (program ve ders tasarımı) bırakılabilir; ancak teknik ve 
sosyal desteğin sistem genelinde standart uygulamalara dönüştürülmesi 
verimlilik ve çekicilik açısından daha faydalı olacaktır. Ayrıca, kurumsal 
aidiyetin arttırılmasına da daha fazla katkı sağlayacaktır. 

Şekil 6. Uzaktan Eğitim Programının Bileşenleri
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Uzaktan eğitim programlarının tasarımında ise önceliğin, programın kim 
için neden sunulduğunun ve program boyunca öğrenenlere kazandırılacak 
yeterlikler (mezun yeterlikleri) ile programın hedeflerinin (programın hangi 
boşluğu dolduracağı, nasıl bir misyon üstleneceği) belirlenmesine verilmesi 
gerekir (Şekil 6). Özellikle mezun yeterlikleri (programın öğrenme 
çıktıları/program çıktıları) hangi derslerin yer alması gerektiğine ilişkin 
bir karar altyapısı oluşturacaktır. Mezun yeterlikleri ne ölçüde doğru ve 
ölçülebilir biçimde belirlenirse programın başarısı da o ölçüde artacaktır. 
Bu ilk adımdan sonra, öğretim stratejisi, eğitim ortamları (malzeme ve 
sunum teknolojileri), destek hizmetleri, değerlendirme stratejisi, yönetim, 
kaynakların kullanımına yönelik kararlar verilir. Eğer sistem genelinde bu 
kararlardan bazıları standart verilmişse program tasarımında bu adımlar 
atlanır. Verilmemişse üzerinde düşünülmesi ve mutlaka karar verilmesi 
gerekir. Bir programın da kimliği ve kişiliği olması gerekir. Örneğin, Purdue 
Üniversitesi Eğitim Teknoloji Yüksek Lisans Programı genelinde yeterliğe 
dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Program kapsamındaki bütün 
dersler ve ders dışı etkinlikler bu yaklaşım doğrultusunda tasarımlanmıştır. 
Programın bu tür bir kimlik sergilemesi, programın pazarlanması ve öğrenci 
başarısı üzerinde çok daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Uzaktan eğitim 
programlarının tasarımında bu tür bir kimlik oluşturulması da önerilmektedir. 

Son olarak bir uzaktan eğitim dersinin tasarımında da sistem yaklaşımına 
bağlı olarak analiz sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kararlar 
alınır. Bu kararların başında, dersin, yer aldığı öğretim programının mezun 
yeterliklerinden hangisine ya da hangilerine ne ölçüde yönelik olacağının 
belirlenmesidir. Doğrudan bir mezun yeterliğine hizmet etmeyen derslerin 
olması önerilmemektedir. Mezun yeterliği ya da yeterlikleri aynı zamanda 
dersin öğrenme amaçlarının (learning objectives) belirlenmesine de temel 
oluşturmalıdır. Bir başka deyişle, hedeflenen mezun yeterliği dersin nihai 
amacı gibi ele alınmalı ve belirlenecek öğrenme amaçları bu yeterliği 
kazandıracak bilgi, beceri ve tutumlara odaklanmalıdır.  
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Öğrenme amaçlarının belirlenmesinden sonra, eğer sistem ya da program 
genelinde öğretim stratejisi belirlenmemişse bu noktada kararlar alınması 
gerekir. Eğer daha önce bu kararlar alınmışsa, bu aşamada öğrenme 
etkinliklerin tasarımına geçilmelidir. Öğrenme etkinlikleri, uzaktan eğitim 
uygulamalarında yüz yüze uygulamalara göre farklılaşmaktadır. Doğası 
gereği uzaktan eğitim öğrenen odaklı bir öğretim yaklaşımıdır ve öğrenenin 
aktif olmasını gerektirir. Bu bağlamda, öğrenenin öğrenme ortamında 
her yaptığı bir öğrenme etkinliği olarak algılanmalıdır. Bir video izleme, 
kitap bölümü ya da makale okuma, mesaj yazma, yüz yüze oturuma 
katılma, kendini tanıtan bir video yayınlama vb. hemen her faaliyet bir 
öğrenme etkinliğidir. Farklı biçimlerde sınıflandırılmasına karşın öğrenme 
etkinlikleri amaçları bağlamında dört grupta değerlendirilebilir. Bir grup 
etkinlik öğrenenin öğrenme ortamına ve sürecine ısınması, kendini bir 
sınıfın ve aynı hedefi olan bir grubun içinde hissetmesi, karşısında gerçek 
bir öğreticinin olduğunu hissetmesi amaçlarına yöneliktir. Diğer grup 
etkinlikler ise bilgiye erişim etkinlikleridir. Bu etkinlikler ile öğrenenlerin 
yeni bilgileri almaları sağlanır. Üçüncü tür etkinlikler ise öğrenenlerin diğer 
öğrenenler ve öğretenlerle etkileşime girmesini sağlamak amacını taşır. Son 
grupta ise öğrenenlerin izlenmesi ve öğrenme sürecinin değerlendirilmesine 
yönelik etkinlikler yer alır. Bu etkinliklere karar verilirken temel alınan 
değişkenlerin başında öğrenme amaçlarına doğrudan hizmet etmeleri 
gelmektedir. Öğrenme amaçlarının yanı sıra grubun büyüklüğü, uzaktan 
eğitime uygunluk, öğrenme ortamının imkânları gibi farklı değişkenler de 
göz önüne alınmalıdır. 

Uzaktan eğitimde amaçlar ve bu amaçlara ulaştıracak öğrenme 
etkinliklerinin tasarımı ile birlikte değerlendirme araç ve yöntemlerinin 
de kararlaştırılması gerekir. Genelde sınav tek ölçme-değerlendirme aracı 
olarak kullanılmaktadır; ancak özellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
sınavların tek geçerli ve güvenilir sonuçlar vermediği gözlemlenmektedir. 
Bu bağlamda farklı araçların hem süreci izleme hem de çıktıların kalitesini 
gözlemlemede kullanılması gerekir. Ölçme-değerlendirme araçlarının ve 
yöntemlerinin seçiminde de temel ölçütlerden biri öğrenme amaçlarıdır. 
Dersin amaçlarında belirtilen yeterliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
gerekir.
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5. TÜRKİYE’DEKİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARINDAKİ   
GÜNCEL SORUNLAR

Ülkemizdeki uzaktan öğretim programlarında gözlemlenen güncel 
sorunlar aşağıda sıralanmıştır:

•	 Farklı bir süreç gibi ele alınması 
•	 Yüz yüze eğitim-öğretim uygulamalarının taklit edilmesi
•	 Teknolojik altyapıya vurgu yapılırken, yeterli özenin gösterilmemesi 

ve bütüncül düşünülmemesi
•	 Farklı öğretim modellerinden, stratejilerinden yararlanılmaması
•	 Uygulamaların kuramsal altyapıdan eksik olması (sorgulayıcı 

öğrenme, etkileşim eşitliği, topluluk olma, sosyal öğrenme, transaksiyonel 
uzaklık vb.) 

•	 Basit, sade olması ve öğrenmeye odaklanmasındansa gösterişe 
gidilmesi

•	 Gelişime kapalı sistemler kurulması
•	 Mobile yeterince önem verilmemesi
•	 İnsan kaynağına yeterli yatırımın yapılmaması
Bunlar arasında, özellikle yüz yüze öğretim stratejilerinin uzaktan 

uygulanmaya çalışılmasının en önemli sorun olduğu ileri sürülebilir. Uzaktan 
eğitim, adı ne olursa olsun, esnek öğrenme imkânları sunan bir öğretim 
modelidir. Doğası gereği yüz yüze öğretimden farklılaşmaktadır. Yüz yüze 
de etkili olan uygulamaların uzaktan eğitimde aynı etkiyi oluşturması 
beklenmemelidir. Bu durumun oluşmasındaki en önemli nedenler arasında 
uzaktan eğitimde sadece teknoloji boyutuna önem verilmesi insan kaynağı 
ve süreçler üzerine yeterince yatırım yapılmaması; böylece, kurumsal 
altyapıdan yoksun sadece farklı yerlerde görülen uygulamaların her yere 
uyarlanmaya çalışılması gösterilebilir. Ayrıca, uzaktan eğitimin, dijital 
dönüşümün bir parçası gibi görülmeyip sadece yüz yüze eğitimin yanı sıra 
sadece verimlilik açısında bir alternatif gibi düşünülmesi de en dikkat çeken 
sorunlardan biridir. 
6. SONUÇ

Uzaktan eğitim, daha doğru bir kavramla, açık ve uzaktan öğrenme, 
öğrenenlerin birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya 
mekân bağlamında uzaktan olduğu, aralarındaki etkileşimin uzaktan 
iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirildiği yapılandırılmış (formal, 
örgün), yarı-yapılandırılmış (informal) ve yapılandırılmamış (non-formal) 
öğrenme süreçleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Uzaktan eğitim sistemlerinin, 
programlarının, derslerinin ve malzemelerinin tasarımında genel öğretim 
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tasarım modeli aşamalarının (bileşenlerinin) işe koşulması önerilmektedir. 
Analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve sürekli değerlendirme bu 
aşamalardır. Sistem tasarımı sırasında analiz aşaması sonunda teknolojik 
altyapı, malzeme tasarımı ve üretimi, ölçme değerlendirme, eğitimin 
yürütülmesi, yönetim süreçleri ile araştırma ve geliştirme temel karar 
noktalardır. Program tasarımında ise mezun yeterliklerinin ve program 
amaçlarının öncelikle belirlenmesi, derslerin yapılandırılması, öğretim 
stratejilerinin, eğitim ortam ve teknolojilerinin, ölçme-değerlendirme 
stratejilerinin, destek hizmetlerinin ve yönetim süreçlerinin kararlaştırılması 
önemli unsurlardır. Ders tasarımında ise öğrenme amaçlarının belirlenerek 
bunlar doğrultusunda öğrenme ve ölçme-değerlendirme etkinliklerine karar 
verilmesi gerekir.
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DAVRANIŞ BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN UZAKTAN EĞİTİM
Salih Börteçine AVCİ*

Öz
Bu çalışma, uzaktan eğitim modeli ile yürütülen eğitim sistemini davranış 
bilimleri perspektifinden değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Günümüzde uzaktan eğitimin teknolojik bir yapılanma olarak değerlendirildiği 
ve yüz yüze eğitim gibi olamayacağı ile ilgili tartışmaların devam ettiği 
görülmektedir. Bu tartışmalara rağmen yalnızca teknolojik açıdan değil, 
psikolojik ve sosyolojik açıdan da değerlendirilmesi gereken uzaktan eğitim 
modelinin gelecekte kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme için 
vazgeçilmez hale geleceği unutulmamalıdır. Yapılan tartışmaların ardındaki 
gerçeklere bakıldığında gerek öğrenci gerekse akademisyenler açısından 
uzaktan eğitimin meşruiyetini kazanamadığı anlaşılmaktadır. Bilişim 
teknolojisinin gelişmesi ile uzaktan eğitimin git gide daha fazla insana 
ulaşabilme fırsatları vermesi, bireyler nezdindeki meşruiyeti için yeterli 
olmamaktadır. Davranış bilimi perspektifinden uzaktan eğitim modelinin 
yeniden gözden geçirilmesinin bu meşruiyet sorununu ortadan kaldırarak 
eğitim kalitesinin ve istenen hedeflere ulaşılmasının mümkün olacağı bu 
çalışmada iddia edilmektedir. Hazırlanan bu çalışmada; bilişsel, duygusal 
ve davranışsal boyuttan tüm uzaktan eğitim tasarımlarının yapılandırılması 
gerekliliği tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Davranış Bilimi, Uzaktan Eğitim, Meşruiyet Sorunu.

1. GİRİŞ
Günümüzde eğitim sektöründe hizmet veren pek çok kamu ve özel 

üniversite kuruluşları gerek öğrenim gören gerekse de kendini yetiştirmek 
isteyen herkese uzaktan eğitim imkânı sunmaktadır. Buna yönelik olarak 
son yıllarda yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim teknolojisi ile ilgili 
altyapı yatırımlarını arttırdıkları görülmektedir. Açık öğretim fakültelerinin 
yanında uzaktan eğitim merkezleri yoluyla hızla artan bu eğitim modeline 
talebin artmasının ardında yatan etmenler zaman ve mekân bağımlılığı 
olmaksızın verilen eğitim biçimi olmasıdır. Bilişim teknolojilerine dayalı 
uzaktan eğitim seçeneği öncelikle istediği üniversitede eğitim alma şansı 
bulamayanların, ardından da kendini geliştirmek isteyen herkes için işlevsel 
bir yere sahiptir. Özellikle kendi kendine öğrenmeyi teşvik eden uzaktan 
eğitim sistemi sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme politikalarını da 
desteklemektedir.
*   Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, savci@atauni.edu.tr
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Yaygınlığının artması ile birlikte insanların nezdinde soru işaretleri de 
artmakta ve farklı düzeyde tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Yalnızca teknolojik 
yapılanma uzaktan eğitim için yeterli değildir. Bilindiği gibi eğitim dendiğinde 
ardında yatan sosyolojik, psikolojik ve pedagojik etmenlerin ön plana çıktığı 
bir yapılanma akla gelmektedir. Maalesef bu konuları dikkate almadan 
hazırlanan uzaktan eğitim modelleri bu eğitim tarzına yönelik tartışmaları da 
beraberinde getirmektedir. Uzaktan eğitimde öğrenciler ile akademisyenler 
arasında meydana gelebilecek psikolojik boşluğun bir yanlış anlaşılmaya 
neden olabileceği ve akademisyenlerin anlatmak istediği ile öğrencilerin 
yorumlarının çakışabilme ihtimalinin yüksek olduğu ile ilgili araştırmalar 
(Erturgut, 2008) bu hususu daha net bir biçimde açıklamaktadır. Bugün 
bakıldığında uzaktan eğitim yoluyla verilen eğitimlerin 10 yıldan fazladır 
sürdürülüyor olmasına rağmen gerek akademisyenler gerekse de öğrenciler 
nezdinde tartışmalara konu olmaya devam etmektedir. Özellikle eğitimin 
yüz yüze olması gerekliliği ve uzaktan eğitimin yalnızca teknolojiden ibaret 
olduğu ile ilgili kabuller bu tartışmaları daha da arttırmaktadır. Bu tartışmalar 
hazırlanan uzaktan eğitim tasarımlarının meşruiyetinin sorgulanmasına 
neden olmakta ve bu sorgulamaların öğrenciler ve akademisyenler nezdinde 
uzaktan eğitime ilişkin beklentilerin azalmasını tetiklemektedir. 

Uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalara bakıldığında bu çalışmaların 
çoğunun uzaktan eğitim teknolojisi ile ilgili olduğu sınırlı bir kısmının 
ise diğer konularla ilgili olduğu görülmüştür. Özellikle davranış bilimi 
perspektifinden bu konuya bakılan çalışmaların sayısı ise yok denecek 
kadar azdır. Kendi kendine öğrenme, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme 
felsefelerinde büyük rol üstlenmiş olan uzaktan eğitim modelinin davranış 
bilimi perspektifinden değerlendirilmesi bu alandaki çoğu yanlış anlaşılmayı 
ve boşluğu gidereceği düşünülmektedir. Bu çalışma ile bilişsel, duygusal 
ve davranışsal boyutlardan, uzaktan eğitim değerlendirilerek gerek politika 
yapıcılara gerekse de uzaktan eğitimde ders veren öğreticilere yönelik 
önerilerde bulunulmuştur. 
2. UZAKTAN EĞİTİM VE UYGULAMA MODELLERİ 

Uzaktan eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda çok farklı tanımların 
yapıldığı görülmektedir. Alkan (1987), uzaktan eğitimi; sınıf içi etkinliklerin 
yürütülme olanağının bulunmadığı durum ve yerlerde, eğitimlerin 
uygulayıcılar ile öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimli yollarla özel 
olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yardımıyla belirli 
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bir merkezden sağlandığı öğretim yöntemi olarak açıklamıştır. Uşun (2006), 
uzaktan eğitimi; öğretim yaşı, amaçları, zamanı, yeri ve yöntemi gibi 
konularda bireyselliğin, esnekliğin ve bağımsızlık olanaklarının tanındığı, 
yazılı ve basılı materyaller, radyo ve telefon gibi işitsel araçlar, televizyon ve 
video gibi görsel teknolojiler kullanılarak iletişim ve etkileşimin televizyon 
ve bilgisayara dayalı teknolojilerle sağlandığı planlı ve sistemli bir uygulama 
olarak kabul etmiştir. Moore ve Kearsley (2012) ise, farklı mekânlardan, özel 
ders tasarımları ile öğretim yöntemlerinin uygulanarak çeşitli teknolojilerin 
kullanıldığı planlı, kurumsal ve yönetsel bir düzenleme olarak uzaktan 
eğitimi tanımlamıştır. Kısacası uzaktan eğitim, eğitim şeklinin bilgisayar ve 
çoklu ortam teknolojileri yardımıyla mekândan bağımsız ve bazı durumlarda 
da zamandan bağımsız olarak verildiği bir eğitim yapılanmasıdır.

Uzaktan eğitim modellerine bakıldığında genel itibariyle eş zamanlı 
(senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) şekillerde uygulandığı 
görülmektedir. Eş zamanlı modeller, gerçek zamanlı olarak yürütülür ve 
öğrenciler aynı zamanda online olurlar. Eş zamanlı olmayan modellerde, 
gerçek zamanlı olmayan, öğrencinin kendine uygun zamanlarda derse 
katılabileceği şekilde online olduğu bir durum söz konusudur. Eş zamanlı 
modellerde öğrencinin eş zamanlı olarak derse katılabildiği ancak ders 
sırasında soru soramadığı tek yönlü pasif uygulamalar olduğu gibi, 
öğrencinin eş zamanlı olarak derse katılabildiği ve soru sorabildiği çift yönlü 
etkileşimli uygulamalar da bulunmaktadır. Eş zamanlı olmayan modellerde 
ise yukarıdakine benzer şekilde öğrencilerin ders içeriklerine istediği zaman 
ulaşabildiği ancak soru soramadığı tek yönlü pasif uygulamalar olduğu 
gibi, öğrencinin ders içeriklerine istediği zaman ulaşabildiği ve sorularını 
forum ya da mail gibi ortamlar yardımıyla sorabildiği çift yönlü etkileşimli 
uygulamalar da bulunmaktadır (Romiszowski, 2004). 

Uzaktan eğitimde her bir modelin kendine özgü avantaj ve dezavantajının 
bulunduğu dikkate alınarak kullanılması gerekir. Eş zamanlı modeller 
gerçek zamanlı tartışma ve beyin fırtınası oluşturabilme kabiliyetine 
sahiptir. Herhangi bir sorun karşısında tam zamanlı geri bildirim alınabilir. 
Öğrenci kendini grup içerisinde hissetme şansı bulur ve bu model mekâna 
bağlı engelleri ortadan kaldırır. Eş zamanlı modellerin bu avantajlarına 
rağmen dezavantajları ise, ders zamanının öğrenciye uymaması ve anlık veri 
alışverişine uygun donanım yapılarının bulunamaması durumunda öğrencinin 
derse katılamamasıdır. Ayrıca öğrencinin, kalabalık derslerde kolay kolay 
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katılım gösterememesi ve teknoloji ile barışık olmayan öğrencinin pasif 
kalması da yine bu modelin dezavantajlarındandır. Eş zamanlı olmayan 
modele bakıldığında ise en önemli avantajının zaman ve mekân engelinin 
bulunmamasıdır. Herkesin verilen eğitime katılım imkânının olması, 
çekingen ve iletişim yönü zayıf olan öğrencinin katılımının sağlanması bu 
modelin avantajlarındandır. Eş zamanlı olmayan modelin dezavantajları 
ise, daha dağınık bir öğrenim şekli oluşturur, öğrencinin kendini izole 
edilmiş hissetmesine neden olabilir, uygulamalı dersler için uygun değildir, 
öğrencinin kendine özgü bir disiplin ve olgunluğa ihtiyacı vardır ve anında 
geri dönüt alınamaz (Taylor, 2002).
3. DAVRANIŞ BİLİMİ VE UZAKTAN EĞİTİM 

Davranış bilimleri, bireyi fert olarak ya da toplum içerisindeki yeri 
bakımından davranışlarını sebep sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen 
bir bilim dalıdır (Eroğlu, 2017). Eğitim süreçlerinin değişmez niteliğini 
oluşturan yapıları davranış biliminin temel olgularından yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Çünkü öğrenme bilgi ve tecrübeler sonucu davranışlarda 
meydana gelen kalıcı değişimler olarak kabul edilmektedir. Davranışlarda 
değişim yaratılamadığında öğrenmeden de bahsedilemez. Öğrenmenin 
davranışsal yönünü oluşturan farklı bileşenlerin etkisi ile öğrenciler; daha 
önce bilmediği bir fikir ve düşünceyi anlayabilme, yapamadığı davranışları 
yapabilme, bilinen kavramları sentez haline getirerek yeni kavramlar 
türetebilme, öğrendiği bilgi ve yetenekleri kullanıp uygulayarak davranış ve 
yeteneklerini anlayarak değerlendirme imkânına kavuşurlar (Eren, 2015).

Davranış bilimine ilişkin hususlar, uzaktan eğitimin tasarlanması ve 
uygulanmasında etkin olan teknoloji dışındaki parametreleri oluşturmaktadır. 
Uzaktan Eğitim’de teknolojik altyapının yanında sosyal, örgütsel, pedagojik 
ve etik boyutların da bulunduğu gerçeğinden hareketle bu boyutların hesaba 
katılarak yapılandırılan bir uzaktan eğitim uygulamasının daha üstün bir 
performans göstereceği değerlendirilmektedir. Uzaktan eğitimde öğrenci 
ile öğretici arasında meydana gelebilecek psikolojik boşluğun bir yanlış 
anlaşılmaya neden olabileceği ve öğreticinin anlatmak istediği ile öğrencinin 
yorumlarının çakışabilme ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir (Erturgut, 
2008). Yüz yüze eğitimde bu tarz yanlış anlaşılmayı engelleyebilecek 
unsurlar bulunurken uzaktan eğitimde bu söz konusu olamayabilir. Örneğin 
yüz yüze eğitimde öğretici öğrencinin davranışlarını anlık takip etme 
imkânına sahip olduğu için gerekli düzeltmeleri ve uyarıları yapabilme 
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imkânına sahiptir, ancak uzaktan eğitimde öğrencinin bilgisayar ekranında 
olması ve öğreticinin öğrencinin yüzünü görememesi bu müdahalelerde 
yetersiz kalmasına yol açmaktadır. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında uzaktan eğitim ile ders alan öğrencinin 
beklenti seviyesinin de yüz yüze eğitim alan bir öğrenciye göre düşük 
olduğu görülmüştür. Uzaktan eğitimin bilgisayar teknolojisine dayalı olması 
ve öğrencinin bilgisayarla ilgili tutum ve davranışları eğitime yönelik duygu 
ve düşüncelerin farklılaşmasına neden olabilmektedir (Erturgut, 2008). 
Davranışsal faktörlerin iyi yönetilemediği durumlarda verilen uzaktan 
eğitim programının istenilen düzeye erişmesi mümkün değildir. Hem öğrenci 
hem de öğreticinin tutumları, algıları, duyguları ve kişilik yapıları uzaktan 
eğitimin başarısında önemli bir yere sahiptir. Örneğin, Irani ve arkadaşları 
(2003) yaptıkları çalışmada kişilik yapısının uzaktan eğitim başarısı ile 
ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Yine yapılan çalışmalarda öğrencilerin 
uzaktan eğitim algılarının performansları ile yakın ilişkili olduğu sonucuna 
da ulaşılmıştır (Zhang vd., 1994; Petracchi, 2000; Petrides, 2002; Offir vd., 
2003). Bu tür çalışmalar olmasına rağmen davranış bilimi perspektifinden 
uzaktan eğitimi değerlendiren çalışmalar yok denecek kadar azdır. 

Uzaktan eğitim temelde, bireyi önceleyen ve onu bilgiye ulaşma 
yönünde yönlendiren bir modeldir. Uzaktan eğitimin davranışsal yönü ile 
ilgilenildiğinde eğitim tasarımından, ders içeriklerine, canlı derslerden sınav 
tasarımına kadar üç boyutlu hazırlığın yapılması gerekir. Bilişsel, duygusal 
ve davranışsal boyut olarak kabul edebileceğimiz bu üç boyut uzaktan 
eğitim programlarının tasarlanmasında ilgili temel düşünceler, öğrencilerin 
programa hazırlanması ve içeriklerin kavranmasını kesin bir biçimde 
etkileyebilecek niteliktedir.  Amerika Birleşik Devletlerinde uzaktan eğitime 
yönelik çalışmalar yürüten, SLOAN konsorsiyumu olarak da bilinen, 
çevrimiçi öğrenme konsorsiyumuna göre öğretici ve öğrencinin doyumu 
kalitenin temel faktörlerinden biridir. Bu anlamda uzaktan eğitimde, gerek 
öğretici gerekse de öğrencinin bilişsel, duygusal ve davranışsal yönden 
doyumu başarıyı belirleyen önemli dinamiklerdir.

Bilişsel boyut; uzaktan eğitim programı için bireyin düşünce süreçlerinde 
kullandığı bir sınıflama olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişsel boyut, 
uzaktan eğitimde tanımlı süreçlere ilişkin bilgi, fikir veya inanç ile ilgili 
konuları kapsar (Güney, 2008). İnanılırlığın ve güvenin temeli bu boyut 
kapsamında hazırlanan bilgilendirme süreçlerinden oluşur. Öğrencilerin 
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bilgisayar ve internet teknolojileri ile teorik derslerden yararlanabilmeleri 
bu konudaki bilinçlilik seviyelerine bağlıdır. Ders öncesinde ya da ders 
sırasında bu konuda farkındalığın oluşturulması uzaktan eğitimin öğrenci 
nezdindeki başarısı açısından önemli bir koşuldur. Çünkü bu bilinç seviyesi, 
öğrencilerin ele alınan konu, ya da meslekleri ile ilgili olumlu bir tutum 
oluşturmalarına katkıda bulunur. Özellikle askeri nitelikte verilen ya da 
verilmesi planlanan eğitimlerde öğreticinin ve öğrencinin meslek alanı ile 
ilgili bilgilerde asla taviz verilmeyecek eğitim tasarımlarına ihtiyaç vardır. 
Bilişsel boyut bu bilinçlilik seviyesinin oluşturulmasına katkı sağlayarak 
uzaktan eğitime yönelik oluşabilecek yanlış bir algının verilecek teorik 
bilginin meşruiyetinin sorgulanmasına da fırsat verilmemesine neden 
olacaktır. Bilişsel boyut kapsamında oluşturulacak her tür hazırlık bu 
eğitimi ister karakolda, ister evde isterse de arazi de öğrencinin ciddiyetle 
derslere yönelimini sağlayacaktır. Aslında uzaktan eğitimin amaçlarından 
biri olan “kendi kendine öğrenme” becerisinin öğrenciye kazandırılmasında 
da bilişsel boyut bağlamında hazırlıkların yapılması gerekir. Bu sayede 
öğrenme yalnızca canlı sınıf ortamında kalmaz farklı süreçlerle desteklenen 
bir niteliğe bürünmüş olur.

Duygusal boyut; davranışsal sürecin duygular ve değerlendirmelerle 
ilgili kısmını ifade etmektedir. Kısacası, duygusal boyut, öğrenci ya da 
öğreticilerin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin heyecanlarını ifade etmektedir 
(Güney, 2008). Uzaktan eğitim ile ders alan öğrencilerin beklentilerinin 
yüz yüze ders alan öğrencilerden düşük olması ve öğrenci ile öğretici 
arasında yaşanabilecek psikolojik boşlukların uzaktan eğitim performansını 
etkilediği ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır (Erturgut, 2008). Bu boşluğun 
nedenlerinden en önemlisi duygusal hazırlıkların yapılmamasıdır. Yüz yüze 
eğitimde bu boşlukların giderilmesinde anlık müdahalelerin yapılması söz 
konusu iken yüz yüze olmayan uzaktan eğitim derslerinde bu boşluğun fark 
edilmesi bazen imkânsız hale gelebilir. Öğrenci ya da öğretici uzaktan eğitim 
süreçlerinden hoşlanır ya da hoşlanmaz ve bunun dereceleri de olabilir. 
Duygusal yönden geliştirilecek olumlu ya da olumsuz her tutum, uzaktan 
eğitimin performansını etkileyecektir. Bireylerin bilgisayar teknolojisi 
ile arasında kurduğu ilişkilerin niteliği bazen hazırlanan uzaktan eğitim 
paketinin kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun hedeflenen performans 
beklentilerinde sapmalara neden olabilir. Çünkü bu ilişki bilgisayara yönelik 
duygu ve düşüncelerin farklılaşmasından kaynaklanır. Ya da öğrencinin 
öğretici ile kurduğu hissi bağların olumlu ya da olumsuz olması canlı ders 
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katılımlarını etkileyebilecek düzeye gelebilir. Bu bağlamda uzaktan eğitim 
program tasarımlarında bu boyutun her hazırlıkta değerlendirilmesi gerekir. 
Özellikle materyal tasarımlarından, canlı derslerde öğreticilerin öğrencilerle 
ilgilenme düzeylerine kadar duygusal boyutta hazırlıklar gerekmektedir. 

Davranışsal boyut; bireylerin uzaktan eğitim ürünlerine yönelik 
duygu ve kanılarına uygun olarak hareket etme eğilimlerini ifade eder 
(Güney, 2008). Burada aslında davranışsal bir niyet söz konusudur. 
Bazen bu niyet öyle bir hal alır ki başkalarını etkileyebilecek bireysel 
söylemlerde kendine zemin bulur. Örneğin öğreticinin uzaktan eğitime 
karşı geliştirdiği negatif bir davranışsal tutum başkalarına karşı uzaktan 
eğitimi kötülemesine, dersleri yüz yüze eğitim kadar ciddiye almamasına 
ve hatta uzaktan eğitim ders tekliflerini reddetmesine bile neden olabilir. 
Bu konuda en önemli rol üst düzey yöneticilere düşmektedir. Üst yönetimin 
uzaktan eğitime verdiği değer ve öğreticilere sundukları destekler bireylerin 
niyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecektir. Bu anlamda uzaktan eğitim 
sistem tasarımlarının, müfredatların, ders paketlerinin davranışsal boyut 
bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Özellikle uzaktan eğitimde deneyim 
sahibi öğreticilerle çalışmak ya da öğrencilerin farklı deneyimlerle uzaktan 
eğitimi test edebilecekleri platformlar tasarlamak davranışsal boyuttaki 
hazırlıkları oluşturur. Üniversitelerde davranışsal boyuttaki hazırlıkların 
sürdürülebilmesinde rol sahibi olacak en önemli kurum Yüksek Öğretim 
Kurumudur. Uzaktan eğitim ile ilgili hazırlanan yönetmelik ve mevzuat 
çalışmalarında bu konuya özel bir önem atfedilmesi ülkemizde uzaktan 
eğitimin geleceğini belirleyecektir. Bu konuda hazırlıklar yapılmadığı 
takdirde değişime direnen kişi ve kurumlar uzaktan eğitimin bireyler 
nezdindeki meşruiyetini sekteye uğratacak davranışsal girişimlerde 
bulunabilirler. 

Öğrenim sırasında eğiticinin öğrencilerle iyi ilişkilerde bulunarak anlayışlı 
olması ve onlara değer vermesi etkin bir eğitimin ön koşullarındandır (Eren, 
2015). Öğrenci memnuniyetinin ön koşullarından biri olan öğreticilerin 
davranışlarının yaratacağı olumsuzlukları giderebilmek ya da olumlu 
yönleri pekiştirebilmek adına uzaktan eğitim programlarındaki öğrencilerin 
kendilerini bağlı bulundukları programa ait hissetmelerini ve sosyal olarak 
da izolasyonlarını giderebilmek adına sohbet ve tartışma panoları, canlı ya da 
canlı olmayan mesajlaşma platformları, yüz yüze buluşma organizasyonları 
gibi destek faaliyetler yürütülebilir. 
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Yapılan çalışmalar etkileşim içerisinde yürütülen uzaktan eğitim 
programlarında öğrencilerin eğitime katılmaya daha gönüllü olduğu, 
programı terk etme eğilimlerinin azaldığı, başarı ve memnuniyet düzeyinin 
yükseldiğini göstermektedir (Ilgaz ve Aşkar, 2009; Eygü ve Karaman, 2013). 
Dersini başarı ile tamamlamış, memnuniyet düzeyi yüksek olan öğrencilerle 
yapılan çalışmalara bakıldığında öğrencinin öğretici ve diğer öğrencilerle 
etkileşim düzeyinin, uzaktan eğitim teknolojisi ile verilen desteğin yeterlilik 
ve uygunluğunun etkili olduğu tespit edilmiştir (Eygü ve Karaman, 2013).  
Öğretici ve öğrenci memnuniyet için uzaktan eğitim programlarında 
uygulanması tavsiye edilen davranışsal unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır 
(Gürer vd., 2016);

•	 Esnek program yapma, 
•	 Yeni öğretim yöntem ve teknikleri ile uygulamalar yapma, 
•	 Yeni teknolojileri öğrenme imkânı, 
•	 Doğal merakı teşvik, 
•	 Bilgiyi farklı yollarla paylaşma imkânı, 
•	 Mesleki gelişim imkânı, 
•	 Maddi destek ve politikalar,
•	 Çevrimiçi olarak ders verme deneyimi de öğretmenlerin çevrimiçi 

ders verme motivasyonunu ve doyumunu etkilemektedir. 
Davranışsal boyutların dikkate alındığı bir uzaktan eğitim sistemi 

kurulmasına yönelik yararlanılabilecek çok sayıda öğrenme modeli de 
bulunmaktadır. Bu modellerden davranışsal yaklaşıma en yakın modelin 
Gagne (1970)’nin öğretim durumları modeli olduğu söylenebilir. Bu modelin 
özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Karaağaçlı ve Erden, 2008);

•	 Öğrenme, gözlenen davranışlardan anlaşılır.
•	 Öğrenme, yalnız dış etkilerle değil, iç faktörlerin de etkisiyle oluşur.
•	 Öğrenme, birikimli bir süreçtir. Yeni öğrenmeler daha önce öğrenilmiş 

bilgi ve beceriler üzerinde inşa edilir. 
•	 Öğrenme sürecinin en sonunda ulaşılacak hedeflerden başlanması 

öğretimin planlanmasını sağlar. 
•	 Öğrenme, öğreticinin yaptıklarından çok öğrencilerin kendi yaptıkları 

ile oluşur.
Gagne (1970), geliştirdiği model ile öğretim etkinliklerini davranış 

biliminin bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarını içerecek nitelikte 
dışsal etkinlikler ve içsel süreçler ile açıklamıştır. Gagne’nin öğretim 
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durumları modelinde yer alan dışsal etkinlikler ve içsel süreçleri uzaktan 
eğitime uyarlayarak şu şekilde sıralayabiliriz (Karaağaçlı ve Erden, 2008);

Dikkat çekme: Bu etkinlikte öğrencinin derse hazır bulunurluğunu 
etkileyecek şekilde ışık durumu, ses değişimleri ve öğrenciye isimle 
seslenilir. Konunun grafiklerle açıklanması ile öykü ve fıkra anlatımları yine 
bu etkinlik kapsamında yer alır.

Hedeften haberdar etme: Beklentilerin karşılanması adına öğrenciye 
neyi öğreneceği ve öğrendiklerini nerede kullanacağını belirten bir ders 
izlencesi hazırlanır. 

Ön koşul öğrenmeleri hatırlatma: Bireyin ön belleğini harekete 
geçirecek şekilde yeni bilgileri vermeden önce geçmiş bilgilerin hatırlatılması 
sağlanır.

Uyarıcı materyal kullanma: Bireyin seçici algılamasını kolaylaştırmak 
için bu etkinlikte verilecek bilgilerle ilgili sembol, nesne, işitsel ve görsel 
uyarıcılar kullanma, gösteri, modeller ve benzetim ortamları kullanma, 
sevilen örnek insan modelleri ya da hareketli filmler kullanma yoluna gidilir.

Öğrenmede rehber olma: Bilgiyi kalıcı belleğe yerleştirme etkinliği 
olarak anlamlandırmalar, sorular sorarak ipuçları vermek ve geçici 
yardımlarda bulunmak gibi faaliyetlerde bulunulur.

Performansı ortaya çıkarma: Öğrenme ile ilgili davranışı ortaya 
çıkarmak için öğrencinin tepkide bulunması sağlanır.

Dönüt sağlama: Canlı derslerde ya da ders sonrasında öğrencilerle 
etkileşimde bulunarak dersle ilgili gösterilen davranışın doğruluğu ya da 
yanlışlığı hakkında bilgilendirme ya da doğruları pekiştirecek ve yanlışları 
düzeltecek nitelikte geri beslemelerin sağlanması.

Değerlendirme: Uzaktan eğitim programı kapsamında edinilen bilgi 
beceri ve tutumlarla ilgili kazanımların düzeyini ve derecesini belirlemek.

Kalıcılığı ve transferi sağlama: Canlı derslerin dışında, yeni öğrenmeleri 
de destekleyecek şekilde ödevler vermek, deneme testleri yapmak gibi 
hatırlatıcı uygulamalar yapılır (Karaağaçlı ve Erden, 2008). 
4. SONUÇ

Davranış bilimleri perspektifinden uzaktan eğitimin değerlendirdiği bu 
çalışmada, teknolojik yapılanmanın dışında uzaktan eğitimde öğrenci ve 
akademisyenlere yönelik tasarlanacak her türlü çalışmada davranış biliminin 
bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarının dikkate alınması gerekliliği 
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irdelenmiştir. Yüksek Öğretim Kurumları ve benzeri eğitim kuruluşlarında 
uzaktan eğitim merkezlerinin hızla artmaya başladığı bugünlerde uzaktan 
eğitimin eğitimciler ve öğrenciler nezdinde hala belirsizlikler içerdiği 
görülmektedir. Bunun nedeni uzaktan eğitimin yalnızca teknolojik bir 
yapılanma olduğu ile ilgili ön kabullerdir. Bu ön kabullerin nedeni eğitimin 
yalnızca yüz yüze yapılabileceği varsayımından ileri gelmektedir. Uzaktan 
eğitim programları tasarlanırken yalnızca bir eğitim modeli ile ilgili tasarım 
değil bunun yanında alternatif bir model olabileceği yönünde meşruiyet 
çalışmalarının da yapılması gerekir. İnsanların nezdinde meşruiyet 
kazanmamış hiçbir yapılanmanın başarılı olma şansı olmadığı gibi uzaktan 
eğitiminde meşruiyetinin bireyler nezdinde sağlanması insanların alternatif 
ya da tamamlayıcı bir eğitim modeli olarak kabul edilebilirliği açısından 
önemlidir. 

Bu bağlamda uzaktan eğitim ile ilgili her türlü tasarımda davranış biliminin 
çıkarımlarından yararlanılması, amaçların başarılması açısından bir gereklilik 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada ele alınan bilişsel, duygusal ve davranışsal 
boyutlarla değerlendirilerek hazırlanan programların öğrencilerin uzaktan 
eğitime ilişkin algılarını ve tutumlarını olumlu hale getirebileceği iddia 
edilmiştir. Bu yapılmadığı taktirde uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin hep 
gerisinde kalacaktır.  Öğrencilerin belirli bir bilinç seviyesine ulaşmalarını 
sağlayan bilişsel boyut, duygusal bağlılığın oluşmasını sağlayan duygusal 
boyut, niyet ve deneyimlerin pozitif bir zeminde tasarlanmasını sağlayan 
davranışsal boyut çalışmaları ile uzaktan eğitimin eksik yönleri giderilmiş 
olacaktır. Gagne’nin öğretim durumları modeli ile bu üç boyuta dair 
hazırlıkların kurumsal bir yapıya dönüştürülmesini mümkün kılacak araçlar 
bulunmaktadır. 

Davranış bilimi perspektifinden uzaktan eğitim tasarımlarında dikkat 
edilmesi gereken konulara bakılacak olursa, özellikle öğreticilerin uzaktan 
eğitim konusunda bilgilendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Yüksek 
Öğretim Kurumlarının uzaktan eğitim ile ilgili yönetmelikleri herhangi 
bir açıklığa izin vermeyecek şekilde hazırlamaları gerekir. Bunun yanında 
özellikle akademisyenlerin bilişim teknolojisi ile ilgili okuryazarlıklarının 
arttırılmasına yönelik eğitimler verilmelidir. Ders içeriklerinin etkileşimli 
bir niteliğe büründürülmesi ve yetersiz içeriklerin belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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UZAKTAN EĞİTİMDE DERS MATERYALLERİNİN ÜRETİMİ
Güler ERKAL KARAMAN*

Öz
Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim ders materyallerinin çeşitlendirilme 
gerekliliği ve uzaktan eğitim sisteminde kullanılan materyalin kullanım 
etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında alanyazın yöntemi 
kullanılarak bu konuda yayımlanmış çalışmalar incelenmiştir. Uzaktan 
eğitim materyallerinin hazırlanış aşamaları öncelikle özverili bir çalışmayı 
gerektirmektedir. Özenli bir şekilde hazırlanan materyalin güncel gelişmeler 
ışığında yeniden yapılandırılmasıyla uzun yıllar kullanılabilmesi mümkün 
olabilmektedir. Çalışma süresince farklı düzeydeki öğrenenlerin öğrenme 
ihtiyaçlarını karşılamak ve kaliteli, etkili ve verimli öğrenme ortamı sağlamak 
amacıyla uzaktan eğitim sürecindeki materyallerin çeşitlendirilmesi gereği 
ön plana çıkmıştır. Uzaktan eğitimde kullanılan materyaller temel materyaller 
ve öğrenmeyi destekleyici materyaller olmak üzere iki şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Çalışma sonucunda, uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi için 
sistemde bulunması gereken öğrenenlere ait özelliklerinin öğrenme materyali 
sürecinde dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bireysel özelliklere 
uygun materyallerin geliştirilmesinin ve sunulmasının öğrenenlerin sistemde 
var olmaları ve başarı elde etmeleri açısından önemli olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Ders Materyalleri Çeşitleri, Uzaktan 
Eğitimde Ders Materyalleri Üretimi.

1. GİRİŞ
Uzaktan eğitim çağın gerektirdiği bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uzaktan eğitimin güncel tanımlarına bakacak olduğumuzda 
birbirinden bağımsız mekânda bulunan bireylere teknolojik imkânlar 
kullanılarak bilgilerin aktarıldığı, zaman ve yer esnekliğinin tanındığı, 
karşılıklı iletişim ve geri dönüşüm faaliyetinin sağlandığı eğitim ve öğretim 
sistemi olduğuna dair bilgilere ulaşılabilir (Aydemir, 2018). Uzaktan eğitimin 
ilk olarak 1700’lerde Amerika’da başladığı ve ilk yolunun mektupla iletişim 
olduğu görülmektedir. Sonrasında yazılı ders materyallerinin posta yoluyla 
gönderilmesiyle çeşitlenerek radyo, televizyon ve sinemanın da dâhil 
olmasıyla uzaktan eğitimde multi-medya çağına girildiği görülmektedir.

Teknolojik olanakların artması, geleneksel öğrenme yöntemlerinin 
yanında mekâna bağımlı olunmaksızın öğretim faaliyetlerinin sağlanmasını 
da gerekli kılmıştır. Eğitimde kullanılan teknolojiler gün geçtikçe 
yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Uzaktan eğitimin örgün eğitimden temel 
*  Dr.Öğr.Üyesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, guler.karaman@atauni.edu.tr
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farkının aynı ortamda somut olarak bulunmama koşulu olduğu söylenebilir. 
Ayrıca uzaktan eğitim sayesinde küresel, ekonomik ve sosyal faaliyetlerde, 
sanayinin gelişmesinde, bilgiye ulaşma ve yönetme konularında oldukça 
tasarruf sağlanabilir. Uzaktan eğitim materyalleri düşünüldüğünde görsel ve 
işitsel unsurlar aracılığı ile öğrenme materyallerinin çeşitlendirilerek ders 
içeriklerinin tasarlanması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu sayede öğrenen ile 
içerik arasındaki etkileşim arttırılmakta, bireysel hızda öğrenme sağlanmakta, 
içerik çeşitliliği sunulmakta, birbirinden bağımsız ortamlarda öğrenme 
durumları ortaya çıkmakta ve öğrenenlere içerikler arasında seçenek sunma 
olanakları olası hale gelmektedir. 

Öğrenme sürecinde sunum yönteminin en temel etkisinin, çoklu ortam 
sunumlarının tekli ortam sunumlarından daha etkili olduğu söylenebilir. 
Sözcüklere resim eklenmesi ise öğrencilerin bir açıklama yapmasına 
yardımcı olup olmaması ile ilgilidir. Uzaktan eğitimde kullanılan materyaller 
örgün derslerde mümkün olmayan öğrenme şartlarını basitleştirmektedir 
(Kurtuluş ve Önal, 2006). Öğrenme materyallerinin örgün öğretime nazaran 
uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde daha çok çeşitlendirilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır. Bu gereği ortaya çıkaran en büyük sebebin uzaktan 
eğitim sürecinde öğrenenlerin tek başına çalışmalarının olduğu söylenebilir. 
Bu nedenle çalışma kapsamında uzaktan eğitim ders materyallerinin neden 
çeşitlendirilmesi gerektiği, bu çeşitlerin neler olduğu ve nasıl ürettiklerinin 
ortaya koyulması amaçlanmıştır.
2. UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN     
MATERYALLER NEDEN ÇEŞİTLENDİRİLMELİDİR?

Uzaktan eğitim, mesafeleri kısaltarak teknolojik araç ve gereçler sayesinde 
öğrenen bireyleri bağımsız mekânlarda öğrenmelerini sağlayacak ortam 
yaratmaktadır. Bu bağımsız öğrenmenin sağlanabilmesi için öğrenenlerin 
öğrenme sürecinde iletişim kurabilecekleri materyaller geliştirilmelidir.  
Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir öğrenme ortamının hazırlanmasını, 
öğrenenlerin belirlenen hedeflere daha ulaşmalarının kolaylaşmasını 
sağlayacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde geliştirilen materyallerin 
öğrenenlerin tümünün bireysel özelliklerine hitap edebiliyor olması gerekir. 
Sınırlı sayıdaki materyalle tüm öğrenenlerin öğrenme özelliklerine hitap 
etmek çok da mümkün olmayacaktır. Bunun yolu öğrenme materyallerinin 
çeşitlendirilmesinden geçmektedir.

Uzaktan eğitimde materyal geliştirmek için oldukça fazla ve çeşitte 
programlar ve yazımlar bulunmaktadır. Karmaşık bir durum veya ifadeyi 
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görselleştirme teknikleri kullanılarak iletmek bilginin öğrenen tarafında kalıcı 
olmasına yardımcı olacaktır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde ulaştırılmak 
istenilen bilginin görselleştirilmesi öğrencilerin öğrenme deneyimlerine 
fayda sağlamaktadır (Aydemir, 2018). Bilgilerin hem sözel hem de görsel 
olarak sunulması daha fazla öğrenen tarafından kalıcı olmasına yardımcı 
olacaktır. Bilgiyi işleme kuramına göre üç tür bellek vardır. Bunlar: Duyuşsal 
bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellektir. Bilgi, uzun süreli bellekte sözel 
ve görsel olarak saklanır. Bu nedenle hem sözel hem de görsel olarak sunulan 
bilginin hatırlanma ihtimali daha yüksektir. Yapılan araştırmalarda somut 
kelimelerin soyut kelimelerden ve resimlerin de kelimelerden daha fazla 
hatırlandığı ortaya koyulmuştur. Öğrenme sürecinde kullanılan materyaller 
farklı zamanlarda, birbirleriyle uyumlu bilgilerin sunulmasını sağlar ve 
öğrenenler açısından diledikleri zamanda tekrar tekrar kullanabilme olanağı 
sağlar. Ayrıca, öğrenenlerin konuya dahil olmalarını sağlayarak okuma 
arzusu oluşturur. Öğrenme ortamına getirilmesi mümkün olmayan olay, olgu 
ve varlıkları öğrenme ortamına taşır (Yalın, 2004; Aslan ve Doğdu, 1993). 
Mayer (2003), geleneksel sözlü iletilerden ziyade, iyi tasarlanmış çoklu 
medya sunumları aracılığı ile problem çözme yeteneklerinin geliştirildiğini 
ve derinlemesine öğrenmenin gerçekleştiğini belirtmiştir.

Şekil 1. Öğrenilenlerin Hatırlanma Yüzdeleri

Şekil 1’de görüldüğü üzere öğrenilenlerin hatırlanması sunulmalarındaki 
çeşitlilikle doğrudan ilişkilidir.
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3. UZAKTAN EĞİTİM MATERYALLERİ VE ÜRETİM    
SÜREÇLERİ

Öğretim sürecinde bir öğretim materyalinin kullanımı her şeyden önce 
bir yöntemin ve bir aracın sistematik bir şekilde seçilmesini gerekli kılar. 
Uzaktan eğitim süreçlerinde seçilen materyaller de öğretim şekline uygun 
olmalıdır. Hatta gerekli materyallerin temin edilmemesi durumunda bu 
materyallerin üretilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Aydemir 
(2018), uzaktan eğitimde materyal tasarlanırken sistem, ders içeriği ve 
öğrenen özellikleri dikkate alınarak bu süreçte planlama, tasarım, geliştirme 
ve kontrol etme adımları uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.

Uzaktan eğitimde materyaller temel ve dersi destekleyici materyaller 
olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Bu materyallerin hazırlanma süreçleri 
de titizlikle sürdürülmelidir. 

a. Uzaktan Eğitimde Temel Materyaller
Öğrenme süreçlerindeki temel materyaller olarak öğrenme süreci için 

hazırlanmış haftalık okumaların sunulduğu ders kitapları gösterilebilir. Ders 
kitapları en yaygın kullanılan öğretim teknolojisidir (Aydemir, 2018). Bu 
kitaplar, üniteler şeklinde tasarlanabilir. Bunlar; hedefler, içerik sunumu, 
özet, değerlendirme soruları ve kaynakça olmak üzere temelde beş bölümden 
oluşurlar. Bu kitaplar dersin hedeflerine ve öğrenen bireylerin düzeylerine 
göre hazırlanmalıdır. Haftalık olarak öğrencinin ulaşabileceği biçimde erişime 
sunulmalıdır. Eğitimde çeşitli türde materyaller kullanıldığı halde öğrenenler 
tarafından kitap kullanımı çokça tercih edilmektedir. Bu kitaplar, dijital 
ortamda ulaşılabilir olmaları, aranılan bir belgenin rahatça bulunabilmesi ve 
erişilebilmesi yönünden öğrenenlere kolaylık sağlamaktadır. Şekil 2’de ders 
kitaplarının hazırlanma süreci gösterilmektedir.

Şekil 2. Ders Kitapları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
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Şekil 2 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde sunulacak olan programın 
belirlenmesi temel materyal olan ders kitaplarının oluşturulmasının ilk 
adımını oluşturmaktadır. Ardından ilgili programa yönelik bir koordinatörün 
belirlenmesi ve koordinatörle öğretim sürecini yürütecek olan birimin işbirliği 
sonucunda programa ait derslerin editörlerinin belirlenmesi gerçekleştirilir. 
Ardından ise ilgili haftalık konulara yönelik yazarlar belirlenerek editöryal 
süreç işletilir. Son olarak da haftalık okuma materyallerinin dil ve şekilsel 
düzeltmeleri tamamlanarak öğrenenlerin kullanımına sunulur. Şekil 3’te 
haftalık bir okuma örneği yer almaktadır.

Şekil 3. Haftalık Okuma Örneği

Şekil 3 incelendiğinde haftalık okuma dokümanlarının kapak sayfalarında 
dersin adı, haftanın konusu, yazar ve kurum bilgilerinin yanında haftalık 
okumanın içindekileri ve hedefleri gibi öğretimsel bilgilerin de yer aldığı 
görülmektedir.

b. Uzaktan Eğitimde Dersi Destekleyici Materyaller
Uzaktan eğitimde etkili bir öğrenmenin sağlanabilmesi için dersi 

destekleyici materyallerin bulunması gereklidir. Etkili öğrenme ortamı 
sağlamak destekleyici materyallere de yer vermekle mümkün olacaktır. Bu 
materyallerin taşıması gereken temel özellik farklı duyu organlarına hitap 
ederek bireysel özelliklere önem veriyor olmalarıdır. 
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(1) Canlı Sınıf Uygulamaları
Bu materyalde öğrenciler, örgün öğretimde olduğu gibi dersi 

anlatan öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışabilmekte ve 
teknolojik araçlar aracılığı ile sohbet gerçekleştirebilmektedir.  Eş zamanlı 
gerçekleştirilen canlı ders uygulamalarına ait ders kayıtları haftalık olarak 
güncellenerek öğrencilere sunulmakta ve öğrenciler katılamadıkları canlı sınıf 
uygulamasını uygulama bağlantılarına tıklayarak izleyebilmektedir. Böylece 
farklı zamanlarda da ilgili derse yönelik çalışmalar gerçekleştirebilmektedir. 
Şekil 4’te canlı sınıf uygulaması sisteminin yer aldığı görsel bulunmaktadır.

Şekil 4. Canlı Sınıf Uygulaması Sistemi

Şekil 4 incelendiğinde canlı dersin gerçekleştirildiği platformda katılımcı 
listesi, derse ait sunum materyalinin sunulduğu alan, dersle ilgili katılımcılar 
ve ders öğretim elemanının yazışabildiği bir alan ve katılımcılar ile ders 
öğretim elemanlarının anlık görüntülerinin yer aldığı alan bulunmaktadır. 
Canlı dersler gerçekleştirilirken öğretim elemanının ilgili dersi iyi 
yönetebilmesi, öğrenenlerin derste aktif kalabilmeleri açısından önemlidir. 
Bu doğrultuda öğretim elemanı katılımcı listesini ve ilgili yazışma alanını 
ders boyunca takip etmeli, gerektiğinde katılımcılara isimleriyle hitap 
ederek onlara sorular yönlendirmeli ve ses tonu, jest ve mimiklerle dersini 
desteklemelidir (Erkal Karaman, 2015).

Yeni teknolojilerin kullanıldığı öğrenme süreçlerinde kolay biçimde 
algılamayı sağlayan teknolojilere de başvurulmalıdır (Işık, Işık ve 
Güler, 2008). Öğrencilerin sosyal bulunuşluklarını arttırmak amacıyla 
aktif katılımını, rol ve görev üstlenmelerini sağlayacak 3 boyutlu ortam 
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denemeleri yapılabilir. Şekil 5’te 3 boyutlu ortam animasyon gösterimleri 
sunulmaktadır.

Şekil 5. 3 Boyutlu Ortam Animasyon Gösterimi Görseli

Şekil 5 incelendiğinde ders katılımcıları yani öğrenenlerin her birine 
ait birer avatarlarının olduğu ve örgün öğretimdekine benzer şekilde sanal 
bir sınıf ortamı oluşturarak tüm öğrenenler ve ders öğretim elemanının 
eş zamanlı olarak aynı sanal ortamda bulunarak sınıf ortamı sağlanmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Bu ortam sağlanarak uzaktan eğitimde yalnızlaşan 
öğrenenlerin sosyal bir ortamda bulunma ihtiyaçları ve kendilerini bir 
topluluğa ait hissetme istekleri karşılanmaya çalışılabilir.

(2) Ders Anlatım Videoları
Derslerin haftalık okumalarında yer alan konuların alan 

uzmanları tarafından anlatıldığı videolardır. Bu videolar, ünite içeriğini 
detaylı olarak sunmak için hazırlanmışlardır. Stüdyo ortamında çekimler 
yapılarak ders anlatımı sağlanmaktadır. Sınıfta bulunma isteği olan, 
öğretmenin anlatımıyla öğrenmeyi tercih eden öğrenenleri dikkate alarak 
tasarlanmışlardır. Videolarda zengin içerikli görsel durum ve ses eş zamanlı 
olarak uygulanmaktadır. Uzaktan eğitimde ders anlatım videoları pasif 
öğrenen durumdan ayrılarak aktif katılımlı öğrenmeyi sağlamaktadır (Uğur 
ve Okur, 2016). Şekil 6’da uzaktan eğitimde örnek ders anlatım videosu 
görseli yer almaktadır.
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Şekil 6. Uzaktan Eğitimde Ders Anlatım Videosu Örnek Görseli

Şekil 6 incelendiğinde konu alanı uzmanı stüdyo ortamında ders sunusu 
aracılığıyla ekran karşısında yer alacak olan öğrenenlere ilgili dersin 
anlatımını gerçekleştirmektedir.

(3) Etkileşimli e-Kitap
E-kitaplar, haftalık okumaların mevcut içeriklerine ek olarak; 

resim, ses ve video gibi çoklu ortam unsurlarının yer aldığı zenginleştirilmiş 
şekli olarak düşünülebilir. Kitap içeriklerini daha detaylı incelemek isteyen, 
elektronik ortamlarda öğrenme süreçlerini gerçekleştirmeyi tercih eden, 
hem içeriği hem de önemli görülen diğer öğrenme bileşenlerini bir arada 
görmek isteyen öğrenenler için tasarlanmıştır. Bu tür öğrenme materyallerine 
erişim kolaydır. Gerek görülen durumlarda kitap üzerinde not tutma imkânı 
sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu materyallerin taşınabilmesi kolaydır 
(Aydemir, 2018).

(4) Sesli Dokümanlar
Ders ünitelerinin seslendirilmesiyle oluşan çoklu ortam 

materyalleridir. Ses dosyaları kendi başına bir araç olarak kullanılabileceği 
gibi diğer materyaller ile birlikte de kullanılabilir. Ünite içeriğinin kısa 
veya uzun özetlerini ya da tamamını sesli olarak sunmak amacıyla basitten 
karmaşığa olacak şekilde tasarlanırlar. Görme engellilerin ihtiyaçlarını 
karşılama, ekran okuma programlarının olumsuzluklarını ortadan kaldırma, 
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dinleme yoluyla öğrenmeyi tercih eden öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak 
amacı ile tasarlanırlar.

(5) Deneme Testleri
Ders ünitelerinde yer alan içeriklere bağlı olarak hazırlanmış 

çoktan seçmeli sorulardan oluşan materyallerdir. Öğrenenlerin sınava 
hazırlanmaya yönelik ihtiyaçlarını karşılamayı, sınavlarda karşılaşılacak 
soruların niteliklerinden haberdar olunmayı sağlayacak şekilde tasarlanırlar. 
Şekil 7’de örnek deneme testlerine ait görsel gösterilmektedir.

Şekil 7. Örnek Deneme Testi Görseli

Şekil 7 incelendiğinde haftalık ders okumasının içeriğine yönelik 
hazırlanmış çoktan seçmeli deneme test soruları görülmektedir. Test 
soruları derse ait temel materyallere bağlı olarak ilgili konu alanı uzmanları 
tarafından hazırlanarak dil denetiminden geçer ve sonrasında öğrenenlerin 
kullanımına sunulurlar.

(6) Görsel Materyaller (Kavram Ağı, İnfografik)
(a) Kavram Ağı

Uzaktan eğitim sürecinde yer alan dersi destekleyici 
materyallerden olan kavram ağları, ders ünitelerinde yer alan içeriklere bağlı 
olarak hazırlanmış ve haftalık derse ait konuların bir bütününü görmeyi 
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sağlayan, mevcut bilgilerin bölümlere ayrıldığı grafikler, görsel içeriklerdir. 
Genelde konunun başlangıcında sunulmaktadır. Şekil 8’de bir konuya ait 
kavram ağı görseli yer almaktadır.

Şekil 8. Bilimsel Araştırmada Veri Toplama Dersi Kavram Ağı Görseli

Şekil 8’de de görüldüğü üzere ilgili anahtar sözcükler oluşturularak 
kavram ağı yapısı aralarındaki bağ kurulmaktadır.

(b) İnfografikler
Tek bir tasarımla birçok bilgiyi aktarabilmeyi sağlayan 

yeni nesil tasarımlardır. Şekil 9’da 2017 yılına ait trafikte yaşanan hatalar 
sonucunda ortaya çıkan trafik cezalarına ait görsel gösterilmektedir.

Şekil 9. 2017 Yılı Trafik Cezaları Gösterimi
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 (7) Sözlük

Derse ait materyallerde yer alan çeşitli kavramların açıklamalarına 
yönelik hazırlanan materyallerdir. Öğrenenlerin sınava hazırlanmaya yönelik 
ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrenenlerin başka herhangi bir kaynağa ihtiyaç 
duymadan, pratik bir şekilde açıklamalara ulaşabilmeleri için hazırlanırlar.

4. SONUÇ
Etkili, verimli ve eş zamanlı öğrenme ihtiyacı büyüdükçe uzaktan 

eğitimde materyal hazırlanırken kullanılması gereken araçlara daha çok 
ihtiyaç duyulacaktır. Uzaktan eğitim faaliyetleri ile zaman, mekân ve 
ekonomik tasarruf sağlanmakta geniş kitlelere hitap edilebilmekte ve 
farklı coğrafyalara ulaşılıp kültür alışverişi yapılabilmektedir. Yapılan 
incelemeler neticesinde uzaktan eğitimde kullanılan ders materyalleri, 
temel materyaller ve dersi destekleyici materyaller olmak üzere iki kısma 
ayrılmıştır. Dersi destekleyici materyaller de canlı sınıf uygulamaları, ders 
anlatım videoları, etkileşimli e-kitap, sesli dokümanlar, deneme testleri, 
görsel materyaller (kavram ağı, infografik) ve sözlük olmak üzere kendi 
içerisinde çeşitlenmektedir. Özellikle uzaktan eğitim sisteminden yararlanan 
öğrenenlerin, süreçlerini kendi kendilerine sürdürmek zorunda kalmaları 
pek çok sorunla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu sorunlar, yalnızlık, 
güdülenememe, iletişim ve etkileşim yetersizliği gibi sorunlardır. Bu 
durumlar dikkate alındığında öğrenenlerin öğrenme stillerinin tüm öğrenme 
ortamlarının yanında uzaktan eğitim ortamlarında çok daha hassas bir 
şekilde önemsenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle öğrenenlerin 
uzaktan eğitim ortamlarından rahatlıkla kopmalarının önüne geçebilmek ve 
başarısızlığı önlemek için öğrenen özellikleri önemsenmeli ve buna uygun 
materyaller sunulmalıdır.

Sonuç olarak uzaktan eğitimde kullanılan ders materyallerinin 
çeşitlendirilerek öğrenenlere sunulması öğrenme sürecinde etkileşimi 
artırdığı ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı söylenebilir. Teknolojinin ilerlemesi, 
uzaktan algılama, yapay zekâ, arttırılmış ve sanal gerçeklik alanlarının 
gelişmesiyle uzaktan eğitimde kullanılacak ders materyallerinin de 
geliştirilerek zengin ders içeriklerinin oluşturulmasının mümkün olacağı 
düşünülmektedir.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ
(İçişleri e-Akademi)
İbrahim DÜNDAR*

Öz
Bu çalışma, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 
hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sunumunda kullanılan uzaktan eğitim 
sistemi hakkında bilgilendirme yapmak üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamda 
uzaktan eğitim yönteminin kullanılmaya başlanmasının gerekçeleri, İçişleri 
Bakanlığı Uzaktan Eğitim Sistemi’nin (İçişleri e-Akademi) temel amaçları 
ve faaliyete geçme süreci anlatılmış; uzaktan eğitim çerçevesinde bugüne 
kadar yapılan faaliyet ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, İçişleri e-Akademi, Hizmet İçi Eğitim.

1. GİRİŞ
İçişleri e-Akademi, tüm eğitimlerin tek sistemden yönetilmesi ve 

raporlanmasını, etkin bir değerlendirme için gerekli araçların sağlanmasını 
ve kurumsal hafızanın dijital ortamda saklanmasını kapsamaktadır. Eğitim 
Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülen İçişleri 
e-Akademi, 19 Temmuz 2018 tarihinde faaliyete başlamış olup Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personel1

**, e-İçisleri kullanıcı adı ve 
şifresi ile İçişleri e- Akademi’ye https://uzem.icisleri.gov.tr adresinden giriş 
yapabilmektedir. 

2. İNCELEME

a. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Uzaktan Eğitim Yönteminin 
Kullanılması 

Günümüzde yaşanan sosyal ve teknolojik gelişmeler, her meslekte yeni 
bilgi ve becerilerin kazanılmasını zorunlu kılmaktadır. Donanımlı, yetkin 
ve yüksek motivasyona sahip insan kaynağı, yüksek kurumsal performans 
ve nitelikli sonuçlar açısından -kullanılan sistemlerin de etkisi olmakla 
beraber- sahip olduğu en değerli kaynaktır. Bu çerçevede çalışanların 
görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi ve bu 
*  İçişleri Bakanlığı, ibrahim.dundar@icisleri.gov.tr
1  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personel; İçişleri Bakanlığında, Bağlı Kuruluşlar hariç 
olmak üzere, merkez teşkilatındaki hizmet birimleri ile taşra teşkilatındaki Valilik ve Kaymakamlıklarda görev 
yapan personeli ifade etmektedir. 
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sayede kurumsal performansın artırılması için onların doğru bilgi, beceri ve 
yeteneklerle donatılmasını sağlamak gerekmektedir. 

Bununla birlikte kurumda yapılan iş ve görevlerde karşılaşılan ya da 
gelecekte karşılaşılabilecek zorlukların aşılması ile iş ve görevlerin daha 
etkin yapılarak kurumsal performansın artırılması noktasında “hizmet 
öncesi” ve “hizmet içi eğitim” faaliyetleri önemli katkılar sağlamaktadır. 

Hizmet içi eğitim, Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte, “çalışanlara 
mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen 
eğitim, işbaşında eğitim” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 
Hizmet İçi Yönetmeliği’nde, “personelin meslek içinde yetiştirilmesi 
ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel, 
sempozyum, forum, çalıştay, toplantı, staj, çalışma ziyareti, inceleme 
gezisi, tartışma, araştırma, inceleme ve uygulama faaliyetleri” olarak 
açıklanmaktadır. 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri, hem kurum hem de çalışanlar açısından 
stratejik bir öneme sahiptir. Ancak bu noktada doğru kişilere doğru 
eğitimlerin belirli bir plan dâhilinde ve doğru yöntemlerle verilmesi, 
eğitim faaliyetlerinin çalışan odaklı olarak gerçekleştirilmesi konuları öne 
çıkmaktadır.

Eğitim Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 1) 265’inci 
maddesi çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki 
personelin çağın gereklerine uygun Bakanlığımız stratejik hedefleri 
doğrultusunda istenilen performansın gösterilmesi için gerekli olan 
bilgi, beceri ve donanımı çalışanlara kazandıracak eğitim faaliyetlerinin 
belirli bir sistematik dâhilinde planlanması, uygulanması ve etkinliğinin 
değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, ağırlıklı olarak Mülki 
İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 100’e 
yakın unvanda farklı iş, işlem ve görevde çalışan personel bulunmaktadır. 
Bu personel farklı bilgi, beceri ve yeteneklere; dolayısıyla da farklı eğitim ve 
geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda Eğitim Dairesi 
Başkanlığınca geleneksel yüz yüze eğitimin yanı sıra eğitimin sınırlarını 
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zaman, mekân ve maliyet açısından en aza indiren, çalışanların kendi öğrenme 
hızlarında eğitim almasını sağlayan uzaktan eğitim yönteminin kullanılması 
hedeflenmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını artırmak 
suretiyle gerektiğinde personelin görev yerinden ayrılmadan, kendine uygun 
zamanlarda bu eğitimlerden yararlanmasının sağlanması amacıyla uzaktan 
eğitim çalışmalarına başlanmıştır. 

b. İçişleri e-Akademi Sistemi’nin Kurulması

Kalkınma Planı ve Bakanlığımız Stratejik Planı’nda; hizmet içi eğitim 
uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu 
çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri 
de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürüleceği 
belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmet 
içi eğitim faaliyetlerinin Kalkınma Planı ve Bakanlık Stratejik Planında 
belirlenen hedef ve ilkeler doğrultusunda yürütülmesi amacıyla Başkanlıkça, 
geleneksel yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim sisteminin kullanılması 
da hedeflenmiştir. 

Eğitim Dairesi Başkanlığınca uzaktan eğitim çalışmalarına 2015 
yılından itibaren başlanmış olup Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile 
müşterek çalışmalar yürütülmüştür. Aynı zamanda 2015 yılından itibaren 
Başkanlığımızca gerçekleştirilen çalıştay ve anketlerde “uzaktan eğitim” bir 
çalışma alanı haline gelmiş, düzenlenen faaliyetlerde uzaktan eğitim konusu 
da incelenmiştir. Söz konusu çalışmalarda, katılımcılar uzaktan eğitimin 
uygulanmasına yönelik düşüncelerini ifade etmiş, çeşitli eğitim faaliyetlerini 
sunmak üzere uzaktan eğitim yönteminin kullanılmasının gerekliliğini 
vurgulamışlardır.    

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin “Uzaktan Eğitim Sistemi” ile personele 
ulaştırılması amacıyla Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesi arasında 30 
Mayıs 2018 tarihinde; 

•	 Uzaktan eğitim platformunun kurulumu ve idamesi,
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•	 Eğitim modülleri oluşturulması ve geliştirilmesi, 
•	 Modül bazında eğitim materyalleri ile eğitim içeriklerinin hazırlanması 

ve geliştirilmesinde taraflar arasında işbirliğinin usul ve esaslarına ilişkin bir 
protokol imzalanmıştır.

Bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sunumunda bilgi 
teknolojilerinin kullanımını artırarak personelin görev yerinden ayrılmadan 
kendine uygun zamanda eğitim almasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı 
Uzaktan Eğitim Sistemi (İçişleri e- Akademi) kurularak İçişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatındaki personele hizmet vermeye başlamıştır.

c. İçişleri e-Akademi’nin Temel Amaçları 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personelin istifadesine 
sunulan İçişleri e-Akademi ile;

•	 Bakanlığımız personeline tek merkezden eğitim fırsatı,
•	 Eğitim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,
•	 Kurum genelinde hizmet içi eğitimlerde fırsat eşitliği,
•	 Her katılımcı için standart kalite ve içerikte eğitim, 
•	 Eğitimlere 7/24 erişim avantajı,
•	 e-Eğitim ile eğitim maliyetlerinde tasarruf fırsatı,
•	 Çevrimiçi eğitim planlama ve raporlama kolaylığı sağlanması 

hedeflenmektedir.

ç. İçişleri e-Akademi Eğitim Yöntemleri 

Kaliteli uzaktan eğitim; ders içeriklerinin anlaşılır olarak sunulmasına 
ve uygun görsel materyallerle desteklenmesine bağlıdır. İçerikler,  bu 
alanda uluslararası standart olan SCORM standartlarına göre hazırlanıp 
sunulmaktadır.

İçişleri e-Akademi’de eğitim yöntemi olarak;
•	 Video Konferans (Tek Taraflı)
•	 Video Konferans (Çift Taraflı)
•	 Etkileşimli Eğitim
•	 Video Eğitim
•	 Doküman Paylaşımı kullanılmaktadır.
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d. İçişleri Bakanlığında Uzaktan Eğitimle İlgili Yapılan Faaliyetler 
Bakanlık bünyesinde hizmet içi eğitimlerin, yüz yüze eğitimlerin yanı 

sıra uzaktan eğitim yöntemiyle de verilmesiyle birlikte kurum içi düzenleme 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim 
Yönetmeliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Birim Yönergesinde uzaktan 
eğitimle ilgili açıklama ve hükümler eklenmiştir.

Uzaktan Eğitim Platformunun amaçlarına, hedeflerine, faaliyet alanlarına, 
çalışma şekline, uzaktan eğitim sisteminin kullanımına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Uzaktan Eğitim (İçişleri 
e-Akademi) Yönergesi hazırlanmış olup Bakanlığımız hizmet birimlerine ve 
81 il valiliğine gönderilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilatında uzaktan eğitim çalışmalarında koordinasyonun sağlanması ile 
ilgili olarak personel görevlendirilmesi sağlanmıştır.

İçişleri e-Akademi ile verilecek eğitimlerin merkez ve taşra teşkilatındaki 
birimlere tanıtım faaliyetleri kapsamında İçişleri e-Akademi fragmanı ile 
tanıtım sunumu hazırlanmış ve İçişleri e-Akademi, https://uzem.icisleri.gov.
tr adresinden yayınlanmış; ayrıca Bakanlık internet sayfasından duyurusunun 
yapılması sağlanmıştır. Sistem üzerinden erişime açılan eğitimler, gerek 
katılımcı personele gerekse birimlerdeki/illerdeki İçişleri e-Akademi 
sorumlularına eğitime erişim için hazırlanan bilgi notu ve kullanım kılavuzu 
videoları ile birlikte e-posta yoluyla duyurulmuştur. 

İçişleri e-Akademi’nin faaliyetlerine başlamasının ardından sistem 
üzerinden verilmesi planlanan eğitimler hakkında genel bilgilerin yer 
aldığı Eğitim Kataloğu hazırlanmış ve tüm Bakanlık birimlerine dağıtımı 
sağlanmıştır. Eğitim Kataloğu’nda; 7 modül - 41 başlıkta hazırlanan eğitim 
içeriklerine yer verilmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde eğitim faaliyetlerinde, özellikle uzaktan 
eğitim sistemi için kullanılmak üzere çok amaçlı bir stüdyo oluşturulmuştur. 
Stüdyo sayesinde, kurum içi imkânlarla, konusunda uzman personel veya 
eğiticilerin anlatımının çeşitli görsel materyalle desteklenerek Bakanlık 
personelinin iş ve görevlerine uygun, etkili eğitimler oluşturulmaktadır.
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e. İçişleri Bakanlığında Uzaktan Eğitim Sistemi’nin (İçişleri 
e-Akademi) Kullanımı 

 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personel, İçişleri 
e-Akademi’ye https://uzem.icisleri.gov.tr adresinden e-İçişleri kullanıcı adı 
ve şifresi ile giriş yapabilmektedir.

Uzaktan eğitim hazırlık çalışmaları kapsamında, çeşitli anket ve çalıştay 
sonuçları ile konuyla ilgili dokümanlar incelenmiştir. Bu analizlerden 
elde edilen çıktılar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından uzaktan 
eğitim sistemi ile verilmesi talep edilen eğitimlere ilişkin yazılar bir araya 
getirilerek İçişleri e-Akademi üzerinden verilmesi planlanan eğitimler tespit 
edilmiştir. Aynı zamanda, tespit edilen eğitimlerin temin edilmesine yönelik 
bir planlama da yapılmıştır.   

İçişleri e-Akademi, 19 Temmuz 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamış 
olup 2018 yılında 6 eğitim faaliyeti başlığı altında, 5.164 personel İçişleri 
e-Akademi üzerinden verilen eğitimlerinden faydalanmıştır. 

2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı’nda, Bakanlık hizmet birimlerinin 
görüşleri de dikkate alınarak, uzaktan eğitim yöntemi ile verilecek eğitimlere 
de yer verilmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında, İçişleri e-Akademi üzerinden 
verilen 16 eğitimle 17.063 personele ulaşılmıştır.

İçişleri e-Akademi ile gelecekte ulaşılması beklenen noktalar şu şekilde 
sayılabilir:

•	 İçişleri e-Akademi ile anlık ihtiyaç/talep toplaması yapılabilecek, 
“Eğitim İhtiyacı” doğrudan belirlenebilecektir.

•	 Merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personele tek merkezden, aynı 
eğiticiler tarafından, standart içerikte eğitim programı hazırlanması olanağı 
sağlanacaktır.

•	 Kaymakamlık Kursu’nda verilen değerli konuşma ve söyleşiler herkes 
ile paylaşılabilecektir. 

•	 Sunulan eğitim ve dokümanlar aracılığıyla İçişleri e-Akademi’nin 
yüz yüze verilen yenileme/geliştirme eğitimlerini tamamlayıcı rolünden 
yararlanılacaktır.

•	 İhtiyaç duyulan kaynağa 7/24 erişim imkânı sağlanacaktır.
•	 Mevcut durumda 40 gün devam eden Aday Memur Eğitimleri’nin 

önemli bir kısmı, personeli görev yerinden ayırmadan İçişleri e-Akademi 
ile verilecektir.
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•	 Uzaktan eğitim sistemi ile yüz yüze eğitimlerdeki maliyet ve zaman 
sınırlılıkları aşılarak, mevcut bütçe kaynağımız ile daha geniş bir kitleye 
eğitim sunulabilecektir.
3. SONUÇ

Çalışanların meslek içinde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen her türlü hizmet içi faaliyeti, kurum ve çalışanlar açısından 
stratejik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte eğitim faaliyetlerinin çalışan 
odaklı gerçekleştirilmesi, doğru kişilere doğru eğitimlerin belirli bir plan 
dâhilinde ve doğru yöntemlerle verilmesi, eğitimlerin verimliliğini ve 
etkinliğini artırmaktadır.  

Günümüz koşullarında uzaktan eğitim sistemlerinin; hizmet içi eğitimlerde 
fırsat eşitliği sağladığı, eğitim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasına 
katkı sağladığı, eğitim maliyetlerinde tasarruf fırsatı sunduğu, çalışanların 
kendine uygun zamanda ve öğrenme hızına uygun eğitim almasını sağlayan 
bir ortam hazırladığı anlaşılmıştır. Ayrıca hizmet içi eğitim uygulamasının, 
uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir 
yapıya dönüştürüleceği Kalkınma Planı ve Bakanlığımız Stratejik Planında 
yer almıştır. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinin “Uzaktan Eğitim Sistemi” ile personele ulaştırılması 
amacıyla Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesi arasında protokol 
imzalanmıştır.

Bu çerçevede hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sunumunda bilgi 
teknolojilerinin kullanımını artırarak personelin görev yerinden ayrılmadan 
kendine uygun zamanda eğitim almasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı 
Uzaktan Eğitim Sistemi (İçişleri e- Akademi) kurularak, İçişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatındaki personele hizmet vermeye başlamıştır.

İçişleri e-Akademi, 19 Temmuz 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamış 
olup 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı’nda, uzaktan eğitim yöntemi ile 
verilecek eğitimlere de yer verilmiştir. 2018 yılında, 6 eğitim faaliyeti başlığı 
altında, 5.164 personel İçişleri e-Akademi üzerinden verilen eğitimlerinden 
faydalanmış; 2019 yılının ilk altı ayında, İçişleri e-Akademi üzerinden 
verilen 16 eğitimle, 17.063 personele ulaşılmıştır.
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KAYNAKÇA
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

(Kararname No: 1), T.C. Resmi Gazete (10.07.2018) https://www.
mevzuat.gov.tr adresinden erişildi.

İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Yönetmeliği, https://www.icisleri.gov.tr/
icisleri-bakanligi-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi adresinden erişildi.

İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, https://www.icisleri.gov.tr/
icisleri-bakanligi-2015-2019-stratejik-plani adresinden erişildi.

Kalkınma Planı, http://www3.kalkinma.gov.tr adresinden erişildi.
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UYAP UZAKTAN EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ
Şevket GÜNEY*

Öz
Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte dünya genelinde eğitim-öğretim kurumları 
eğitim sistemlerine ilişkin radikal düzenlemelere gitmişlerdir. Uzaktan eğitim 
kavramının ortaya çıkışı, benimsenmesi ve giderek yaygınlaşması eğitim-
öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin oldukça önemli bir adımdır. 
Teknolojideki gelişmeler ve bilgiye erişim hızında meydana gelen ivmelenme, 
ülkemizde Adalet Bakanlığının da eğitim faaliyetlerinde uzaktan eğitim 
kavramına yer vermesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesindeki Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi, kurum 
personelinin zaman ve mekândan bağımsız olarak eğitilebilmesine olanak 
sağlamaktadır. Hazırlanan bildiride UYAP kapsamında yürütülen uzaktan 
eğitim faaliyetlerinin genel perspektifi çizilmiş, kullanılan programa ilişkin 
arayüzler ve kullanım adımlarının görsellerle sunumu gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın amacı, uzaktan eğitim sistemlerinin uygulamaya dönük imkân ve 
faydalarını dinleyicilere aktarmak ve UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sisteminin 
ulusal anlamda bilinirliğine katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: UYAP, Uzaktan Eğitim, Öğrenme Yönetim Sistemi.

1. GİRİŞ
UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nin tam anlamıyla anlaşılabilmesi 

için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) hakkında bilgi sahibi 
olunması gerekmektedir. Bu nedenle UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’ni 
anlatmadan önce UYAP Bilişim Sistemi hakkında bilgilere yer verilmiştir.
2. ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)

Günümüzde vatandaşa sunulan hizmetin hızı, güvenilirliği ve performansı, 
bilişim teknolojilerinin ne kadar efektif kullanıldığı ile orantılı olduğundan 
Bakanlığımıza verilen adalet hizmetlerinin tüm Türkiye genelinde bir bütün 
olarak en iyi şekilde yürütülmesinde içinde bulunduğumuz bilişim çağının 
bizlere sunduğu teknolojik gelişmeler ve imkânlardan yararlanmak zorunlu 
hale gelmiştir.

Bilişim teknolojileri söz konusu olunca, kurumların üretkenliğini ve 
verimliliğini arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve 
iş odaklı sistemler olan Yönetim Bilişim Sistemleri gündeme gelmiştir. 
Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrasında; “Davaların en az giderle 
ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmü 
*  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, sevket.guney@adalet.gov.tr
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gereğince Adalet Bakanlığı tarafından adalet hizmetlerinin en iyi şekilde 
yürütülmesi için, Yönetim Bilişim Sistemleri’nin örneklerinden biri olan 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin uygulanmaya geçirilmesi kararı 
verilmiştir. 

UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, 
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, 
adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım 
olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini 
kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve         
e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. 
Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı 
birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari 
ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. Tüm 
yargı faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için binlerce işlemi 
kapsayan UYAP uygulama yazılımları oluşturulmuştur.
3. UYAP UZAKTAN EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ

a. Tarihçe

UYAP uygulama yazılımlarını öğrenmek için sürekli bir eğitim 
ortamının sağlanması, UYAP ekranlarında yapılan güncellemelere ilişkin 
personelin eğitilmesi, göreve yeni başlayan hâkim, savcı ve diğer personelin 
UYAP ekranları hakkında bilgi sahibi olması, personelin bilgilerini 
yenilemek istemesi gibi eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı 
kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle 
yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından 
2005 yılında UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kurulmuştur.

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi gelişen yeni teknolojiler 
doğrultusunda içerik ve video eğitimlerinin yanında 2013 yılından itibaren 
canlı sanal sınıf eğitimleri de vermeye başlamıştır.

b. Kullanıcı Yapısı 

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının ve 
Yüksek Yargı Organlarının tüm personelleri, Jandarma Genel Komutanlığının 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili personelleri, üniversitelerdeki ilgili 
öğretim görevlileri, meslek liselerindeki ilgili öğretmenler olmak üzere 
159.829 aktif, 49.451 pasif toplam 209.280 kullanıcı bulunmaktadır. 
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UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde kullanıcı tanımlaması, kurum 
içi ve kurum dışı olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Bunlar;

•	 Kurum İçi Tanımlama; UYAP rolü üzerinden sistem tarafından 
otomatik olarak yapılan bir entegre biçimidir (LDAP). UYAP rolü olan 
kullanıcı öncelikle hangi rolü almış ise (hâkim, savcı, zabıt kâtibi gibi) bu rol 
üzerinden sisteme otomatik olarak tanımlanır daha sonrasında kullanıcının 
rolüne ilişkin eğitimler sistem tarafından kullanıcıya otomatik olarak 
atanmaktadır.

•	 Kurum Dışı Tanımlama; öncelikle kurum dışı tanımlama yapılabilmesi 
için resmi bir talep gerekmektedir. Resmi talep Adalet Bakanlığı Bilgi 
İşlem Genel Müdürlüğü’ne geldikten sonra Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 
tarafından onay verilmesi halinde ilgili kurum dışı kullanıcı veri tabanına 
manuel olarak eklenmektedir.  

c.  Kullanıcı Girişi 
 UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’ne kullanıcı girişi 2 şekilde 

yapılmaktadır:
•	 https://uyapegitim.adalet.gov.tr adresi üzerinden uzaktan eğitim 

kullanıcı kodu ve parola ile giriş yapılmaktadır. Bu adres üzerinden kullanıcılar 
hem internet hem de intranet üzerinden eğitimlere ulaşabilmektedir.

•	 Kurum içi kullanıcılar, UYAP Portal sayfası üzerinden e-imza veya 
UYAP şifresi ile intranet üzerinden giriş yaparak eğitimlere ulaşabilmektedir. 

Şekil 1. Kullanıcı Girişi (A)
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Şekil 2. Kullanıcı Girişi (B)

ç.  Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS-LMS) 

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nin temelini Öğrenme Yönetim 
Sistemi oluşturmaktadır. UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamındaki 
Öğrenme Yönetim Sisteminde temel olarak;

•	 Belirli bir plan dâhilinde öğrenme hizmetlerinin sunulduğu Eğitim 
Yönetim Modülü, 

•	 Öğrenme çıktılarının değerlendirildiği Raporlar, Sınavlar, Anketler 
Modülü, 

•	 İçeriklerin belli bir standart ile sisteme yüklendiği (Scorm ya da Tin 
Can Api) İçerikler Modülü,

•	 Kullanıcılar ile ilgili her türlü işlemin yapıldığı Kullanıcılar Modülü, 
•	 Kullanıcıların mesaj gönderebildiği ve alabildiği İletişim Modülü 

bulunmakta olup bunun yanında sanal sınıf eğitimlerinin yönetimi de 
Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır.
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d. Uzaktan Eğitim Geliştirme Araçları 
Sanal sınıf uygulamaları için sistemde Adobe Connect yazılımı 

kullanılmakta ve bu yazılım Öğrenme Yönetim Sistemimiz ile entegre bir 
şekilde çalışmaktadır.

İçerik geliştirmeleri için sistemde Adobe Captivate yazılımı kullanılmakta 
ve burada üretilen içerikler ÖYS İçerik Modülü üzerinden SCORM paketler 
halinde sisteme yüklenmektedir.

e.  Eğitim Türleri 

(1) Asenkron Eğitimler 
Öğretmen ve öğrenciler farklı mekânlarda ve farklı zaman 

aralığında eğitim sürecine katılmaktadır. UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi 
Sistemi’nde eğitim ve içerik geliştirme uzmanları tarafından hazırlanan 
asenkron eğitimler, yargı çalışanlarına atanarak zaman ve mekâna bağlı 
kalmaksızın ihtiyaçlarına yönelik eğitimlere katılması sağlanmaktadır.

Şekil 4. Asenkron Eğitimi
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(2) Video Eğitimler

Şekil 5. Video Eğitimi

(3) Sanal Sınıf Eğitimleri
UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde sanal sınıf eğitimleri 

Adobe Connect platformu üzerinden yapılmaktadır. Adobe Connect,  
mekândan bağımsız olarak sanal toplantılar ve uzaktan eğitim yapılmasını 
sağlayan bir platformdur.

Şekil 6. Sanal Sınıf Eğitim
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f.  Sistemde Bulunan Eğitimler
 UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde 34 eğitim bulunmaktadır. Bu 

eğitimler;
•	 UYAP Hukuk Mahkemeleri Eğitimi
•	 UYAP Ceza Mahkemeleri Eğitimi
•	 UYAP İcra Daireleri Eğitimi
•	 UYAP Savcılık Eğitimi
•	 UYAP BAM Hukuk Mahkemeleri Eğitimi / SANAL SINIF
•	 UYAP BAM Ceza Mahkemeleri Eğitimi / SANAL SINIF
•	 UYAP BAM Savcılık Eğitimi / SANAL SINIF
•	 UYAP Doküman Yönetim Sistemi Eğitimi / SANAL SINIF
•	 UYAP İdari Yargı Eğitimi
•	 UYAP E-İmza Eğitimi
•	 UYAP Portal Eğitimi
•	 UYAP Ceza İnfaz Kurumu Eğitimi
•	 UYAP SEGBİS Eğitimi
•	 UYAP Bütçe Ödenek Talebi Eğitimi / SANAL SINIF
•	 Taşra Web Şablon Eğitimi / SANAL SINIF
•	 Duygusal Zekâ Eğitimi
•	 Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
•	 E-Tebligat Eğitimi / SANAL SINIF
•	 UYAP İdari İşler Eğitimi
•	 UYAP Komisyon Eğitimi
•	 UYAP Denetimli Serbestlik Eğitimi
•	 UYAP Adli Tıp Eğitimi
•	 UYAP Vatandaş Portal Eğitimi
•	 UYAP Avukat Portal Eğitimi
•	 UYAP Hakim Rolüne Özel Hukuk Mahkemeleri Eğitimi
•	 UYAP Başsavcı-Savcı Rolüne Özel Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitimi
•	 UYAP Başkan ve Üye Rolüne Özel idari Yargı Eğitimi
•	 UYAP Baskan-Hakim ve Üye Rolüne Özel Ceza Mahkemeleri Eğitimi
•	 Fillezilla Eğitimi
•	 UYAP Sahil Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimi
•	 UYAP Jandarma Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimi
•	 UYAP Entegrasyon Eğitimi
•	 UYAP İstatistik Eğitimi
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•	 Farkındalık Eğitimi
Tüm eğitimlerin planlaması, hazırlanması, kontrolleri ve ölçme/

değerlendirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü uzman 
personellerince yapılmaktadır. 

g.  Faydaları
•	 Eş zamanlı daha fazla kişiye eğitim verilebilmektedir,
•	 İstenilen yer ve zamanda kullanıcıların eğitim almasına olanak 

tanımaktadır,
•	 Kullanıcıların ne kadar çalışmak istediğine karar vererek, eğitim 

zamanlarını kendilerinin planlamasını sağlamaktadır,
•	 Eğitim verimliliğinde artış sağlamaktadır,
•	 Kullanıcının belli bir zaman diliminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında 

erişme olanağı vermektedir,
•	 Kullanıcıların önceden öğrendiklerini kontrol edebilmelerine imkân 

tanımaktadır,
•	 Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol, harcırah, barınma masrafları 

ve diğer harcamalardan büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır,
•	 İnteraktif bir ortam olması sebebiyle eğitime katılanlar arasındaki 

etkileşimi artırarak bilgi paylaşılmasına imkân vermektedir,
•	 Eğitim içeriklerinin uygunluğu ve doğruluğunun sürekli olarak gözden 

geçirilip gerekli değişikliklerin yapılmasına olanak tanımaktadır,
•	 Ölçme ve değerlendirme sistemiyle kullanıcıların gelişimleri 

izlenebilmektedir,
•	 Kullanıcıların soru ve sorunlarına Uzaktan Eğitim birimi tarafından 

anında ulaşma ve aynı gün içinde cevap vererek sorulara hızlı bir şekilde 
cevap verilebilmektedir.

ğ. Tasarruflar

Cumhurbaşkanlığının 2018/12 nolu genelgesi ile Yeni Ekonomi 
Programı’nın uygulanmasına karar verilmiştir. Yeni Ekonomi Programında 
en önemli unsur kamu harcamalarında tasarrufun esas alınmasıdır. 

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi, Cumhurbaşkanlığının 2018/12 nolu 
genelgesine örnek teşkil eden bir sistemdir. Bu kapsamda sistemde yapılan 
tasarruflar şunlardır;

•	 Eğitim Tasarrufu; 209.280 kullanıcıya 1.318.810 eğitim atanarak        
TL eğitim tasarrufu sağlanmıştır. 
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•	 Anket Tasarrufu; 206.113 kullanıcıyla yapılan 22 anket sonucunda 
412.226 TL anket tasarrufu sağlanmıştır.

Böylece UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi 2005 ile 2019 yılları 
arasında 402.649.276 TL tasarruf sağlamıştır.

h. Ödüller

2009 yılında Kamu ve özel sektörün birlikte 10 ayrı kategoride 
yarıştığı Bilişim Yıldızları E-Dönüşüm Yarışması’na UYAP Uzaktan Eğitim 
Bilgi Sistemi de katılmıştır.

Kamu ve özel sektörün birlikte 10 ayrı kategoride yarıştığı Bilişim Yıldızları 
E-Dönüşüm Yarışması hakkında TBD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
8 ayrı kategoride 250’den fazla adayın katıldığı yarışmada, ödüle değer 
görülenleri, alanında uzman 30’un üzerinde jüri üyesi belirlemiştir. 

Adalet Bakanlığı TBD Bilişim 09 yarışmasında;
•	 Uzaktan Eğitim Uygulaması ile “E-EĞİTİM KATEGORİ BİRİNCİSİ” 

ödülüne,
•	 Uzaktan Eğitim Web Sitesi ile de “EN İYİ WEB SİTESİ ” ödülüne 

layık görülmüştür.
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KAYNAKÇA
Cumhurbaşkanlığının 2018/12 nolu Genelgesi, http://www.mevzuat.gov.tr 

adresinden erişildi. 
UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi web adresi, https://uyapegitim.adalet.

gov.tr
UYAP web adresi, https://www.uyap.gov.tr 
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM 
FAALİYETLERİ
Levent AKSOY*

Öz
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, farklı eğitim uygulamalarının 
etkili biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Günümüzde, teknolojik 
gelişmeler paralelinde gelişim gösteren başlıca alanlardan bir tanesi de 
uzaktan eğitimdir. Bu çalışmada, Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) 
teşkilat yapısından, Uzaktan Eğitim Merkezi ana faaliyet alanlarından, 
UZEM forum ve ders portalı, elektronik kütüphane, eğitim filmi üretme 
ve Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitiminden bahsedilmiştir. Yapılan çalışma 
ve ortaya konulan bilgiler ile uzaktan eğitim sistemlerinin bilgi çağını 
yakalamak isteyen kurumlar için eğitim faaliyetlerinde olmazsa olmaz bir 
yöntem olduğunun belirtilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Elektronik Kütüphane, Yurttaşlık 
Eğitimi.

1. GİRİŞ
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (K.K.EDOK) Uzaktan 

Eğitim Merkezi (UZEM) A.liği mevcut konsept, direktif, yönerge, emir ve 
talimatlara uygun olarak, K.K.K.lığının uzaktan eğitim faaliyetlerini, ana 
ast ve ast birlik komutanlıkları ile koordineli olarak yönetmekte ve icra 
etmektedir. Uzaktan Eğitim Merkezi Teşkilat Yapısı Şekil 1’de görüldüğü 
gibidir. İcra kısımları olarak; Bilgi Sistem Yönetim Kısmı, Uzaktan Eğitim 
Uygulama Kısmı, Erbaş ve Er Uzaktan Eğitim Şubesi’dir.

Şekil 1. Uzaktan Eğitim Merkezi Teşkilat Yapısı
*  Topçu Yb., Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 77731097@KKK.tsk
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2.  İNCELEME 
K.K.EDOK K.lığı bünyesinde bulunan UZEM’in merkezinin ana faaliyet 

alanları; uzaktan eğitim kurslarının icrası, ders portalının merkezi olarak 
işletilmesi, elektronik kütüphanenin yönetimi, eğitim filmi üretim faaliyetleri 
ve Mehmetçik için yurttaşlık eğitiminden oluşmaktadır. 

a. K.K.EDOK K.lığı Ders Portalı 
Tedariki gerçekleştirilen “enocta” ticari yazılımı üzerinden hizmet 

veren bir öğrenme yönetim sistemidir. Ara yüzü Şekil 2’de görülmektedir. 
Bu sistem vasıtasıyla Snf.Okl./Snf.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lıklarının kendi 
ders içeriklerini oluşturup yönetmekte, öğrenci ve öğretmen sanal olarak 
diledikleri yer ve zamanda aynı ortamda buluşmakta, her türlü doküman ve 
uygulama aracılığıyla eğitim yapılmakta, anket ve sınavlar aracılığıyla geri 
bildirimler alınmaktadır.

Şekil 2. Ders Portalı Arayüzü

Ders portalı ile elde edilmesi hedeflenen hususlar;
•	 Güncel eğitim teknolojisi ile öğrenmenin sürekli hale getirilmesi ve 

kolaylaştırılması, 
•	 e-Eğitimle desteklenen kurs/eğitim konularının daha iyi kavranabilmesi,
•	 Her eğitim ve kursun öncesinde e-Eğitim yapılabilmesi ve yüz yüze 

eğitim süresini azaltılarak personel, zaman ve malî kaynakların farklı 
eğitimler için kullanılabilmesi.
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b. K.K. Elektronik Kütüphanesi
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ferdi olarak ihtiyaç duyduğu 

bilgileri zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın elde etmesine imkân 
sunmaktadır. K.K. Elektronik Kütüphane ara yüzü Şekil 3’teki gibidir. 
Elektronik kütüphanede; 3099 yayın, Kara Kuvvetleri dergileri, KALDEM 
bültenleri ve tez havuzunda MSB Üniversitesi ile Kara Harp Okulu menşeili 
572 adet tez bulunmakta ve her gün yaklaşık 4.000 personel tarafından 
ziyaret edilmektedir.

Şekil 3. Elektronik Kütüphane Ara yüzü

c. Eğitim Filmi Üretimi
Birliklerce icra edilen eğitim/tatbikatlarda örnek uygulamalardan 

faydalanmak, eğitim/tatbikatın nasıl uygulanması gerektiğini görsel olarak 
desteklemek, elde edilmiş tecrübeleri yaymak ve özellikle eğitim/tatbikatın 
icrasına yönelik eğitim filmi eksikliğini gidermek maksadıyla eğitim 
filmleri üretilmektedir. Eğitim filmi üretim aşamaları Şekil 4’teki gibidir. 
Halen 204’ü 30-40 dakikalık uzun, 296’sı ise 3-5 dakikalık kısa metrajlı 
olmak üzere toplam 500 eğitim filmi Kara Ağı eğitim filmleri bağlantısından 
yayımlanmaktadır.
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Şekil 4. Eğitim Filmi Üretim Süreci

ç. Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi Projesi
 Erbaş ve erlere eğitim vermek maksadıyla Gnkur.Bşk.lığı tarafından  

2012 yılında başlatılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; K.K.EDOK 
UZEM A.liğine sistem merkezi ve Mehmetçik dershanesi olarak kullanılmak 
üzere 16 adet yayın izleme ünitesi (dershane) MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığına 
tesis edilmiştir. Eğitimler sistem kurulan dershanelerde bilgi sistem altyapısı 
üzerinden etkileşimli olarak, dershane ve ağ erişimi bulunmayan birliklerde 
ise dağıtılan kitap ve DVD’lerdeki eğitim filmleri ve Kara Ağında çalışan 
Mehmetçik için yurttaşlık eğitimi örün sayfası üzerinden verilmektedir. 

d. Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Uygulaması
 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülere yönelik 

uzaktan eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu eğitimin ODTÜ 
uzaktan eğitim altyapısı üzerinden sunulabilmesi maksadıyla EDOK K.lığı 
ve ODTÜ arasında protokol yapılmıştır.

e. UZEM Forum Uygulaması
 UZEM A.liği tarafından Kara Ağında işletilmek üzere geliştirilmiş 

bir örün hizmetidir. Bu uygulama ile, Kara Kuvvetleri personeli tecrübe 
paylaşımı yapabilmekte, sınıf ve branş konularını tartışabilmekte, kendi 
sınıfı ile ilgili olarak yeni konu açıp diğer sınıflardaki açılmış olan konularla 
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ilgili paylaşımda bulunabilmekte, dosya paylaşımı yapabilmekte ve interaktif 
iletişim içinde bulunarak sisteme katkı sağlamaktadır. 
3. SONUÇ

Gelişen iletişim teknolojileri toplumun, görsel ve işitsel araçların yeniden 
biçimlenmesini sağlamıştır. Radyo, televizyon, internet ve bilgisayar 
sistemlerinde yaşanan hızlı gelişim eğitim altyapısında dönüşüm meydana 
getirmiştir. Böylece yeni eğitim-öğretim programları ortaya çıkmış, kurumlar 
ve üniversiteler farklı öğrenim modelleri geliştirmişlerdir. K.K.K.lığı 
olarak gerçekleştirmiş olduğumuz uzaktan eğitim faaliyetleri teknolojik 
gelişmelerle paralel olarak yenilenmektedir.
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HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM 
FAALİYETLERİ

Ahmet Hicri DİNCEROL*

Öz
Çağıyla yarışan Hava Kuvvetleri, sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü hava 
araçları ve silah sistemlerinin yanında, bu silah sistemlerinin etkin olarak 
kullanılabilmesi ve yönetilebilmesi ile üstün değerlere sahip, hızlı ve doğru 
karar verebilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, bilgiyi üreten, 
araştıran, önyargısız, objektif, yaşam tarzını havacılıkla özdeşleştirmiş ve 
her an liderlik yapmaya hazır niteliklerde havacı personelin yetiştirilmesi 
ile mümkün olabilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığında eğitim sisteminin 
uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin temel ilkeleri 
ortaya koymak amacıyla hazırlanan Eğitim Doktrininde Sürekli Eğitim 
Modeli (SEM) olarak şekillendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının her 
kademesindeki eğitimin yönetiminde “Eğitim Sistemi Geliştirme (ESG) 
Modeli” esas alınacak, modelin gerekli kıldığı ilke ve yöntemlerin ilgili 
birimler tarafından uygulanması sağlanacaktır. Bu kapsamda, 2005 yılında 
oluşturulan Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde zaman ve mekândan 
bağımsız ve sürekli bir eğitim faaliyeti için uzaktan eğitim uygulamaları 
yürütülmektedir. Yapılan çalışmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzaktan 
eğitim sistemine geçiş süreci ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin uygulama 
yöntemleri belirtilmiştir. Bu çalışma ile uzaktan eğitim yöntemlerinin 
sunulması ve kurumsal bilgi havuzunun personel ile paylaşımı konusunda 
uzaktan eğitim sisteminin olumlu etkilerinin vurgulanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Konsept, Sürekli Eğitim Modeli, 
Doktrin, Eğitim Sistemi Geliştirme, Mesleki Gelişim.

1. GİRİŞ
Dünyada meydana gelen politik, sosyal, ekonomik ve askeri gelişmeler; 

hava kuvvetlerimizi çağın teknolojik gelişmelerine uygun silah sistemleri ve 
her alanda emsalleriyle rekabet edebilir nitelikli personelden oluşan, sayıca 
küçük fakat vurucu gücü ve harekât kabiliyeti yüksek bir kuvvet yapısına 
doğru götürmektedir. Oluşturulacak kuvvet yapısında modern silah sistemleri 
önem kazanmakla birlikte; bu silah sistemlerini işletip kullanabilecek, 
yönetebilecek, günümüzün karma harekât ortamında hızlı ve doğru kararlar 
verebilecek, üstün nitelikli yönetici ve liderlerin, sürekli ve güncel bilgilerle 
donatılarak sistem içinde eğitilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Tüm bu 
gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim doktrininde, eğitim 
*  Hv.Öğ.Alb., Hava Kuvvetleri Komutanlığı, HDINCEROL@HVKK.TSK
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sistemi, zaman ve mekândan bağımsız, öğrenme etkinliğinin, belirli bir 
merkezden yönlendirilmesini esas alan uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin 
birlikte uygulanmasından oluşan, sürekli eğitim modeli olarak tasarlanmıştır.
2. İNCELEME

Sürekli eğitim modeli; etki alanı, ilgi alanı ve seviye olmak üzere üç 
boyuttan oluşmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan tüm 
personel etki alanını; mesleki bilgi, mesleki beceri, askeri ve genel kültür 
eğitimleri ilgi alanını, politik, stratejik, operatif, taktik ve teknik boyutları da 
seviye alanını oluşturur. Bu kapsamda subaylara 11, astsubaylara 154, sivil 
memurlara 16, uzman erbaşlara 7, müşterek 5 olmak üzere toplam 193 farklı 
eğitim planlanmıştır.

Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığı teşkilat yapısı, 08 Mart 2005 
tarihinde oluşturulmuş, 06 Aralık 2006 tarihinde de faaliyetlerine başlamıştır. 
Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığının vazifesi; tasarlanan uzaktan 
eğitimlerin, personeli görev yerinden ayırmadan etkinlikle verilmesini 
sağlamak maksadıyla; eğitime planlanan personele eğitimlerin ulaştırılmasını 
öncelikle bilgi teknolojilerini kullanarak sağlamak, eğitimin ve eğitim 
alan personelin takibini ve kontrolünü yapmak, ölçme değerlendirme, 
derecelendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, eğitim ortamını 
iyileştirici çalışmalar yapmaktır. Teşkil edilen Uzaktan Eğitim Merkezi 
Komutanlığı; teşkilatı Uzaktan Eğitim Uygulama Şube Müdürlüğü, Ölçme 
Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Eğitim Sistemi Geliştirme Şube Müdürlüğü 
ile Bilgi Sistemleri Yönetim Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında uygulanmakta olan uzaktan eğitim 
sistemi ve uygulama akışı şu şekildedir: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından eğitim ihtiyaçları belirlenir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Sürem Kısım Amirliği tarafından, eğitim kataloğu oluşturulur ve eğitim 
dönemleri açılır. Birlik eğitim merkezleri tarafından, eğitim dönemlerine 
uygun personel teklifi yapılır. Sürem Kısım Amirliği tarafından; teklif 
edilen personel onaylanır ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına eğitim 
uygulama emri yayımlanır. Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 
bu eğitimler TSK Ağı üzerinden yürütülür. Okul ve birlik komutanlıklarında 
görevli akademik danışmanlar tarafından, eğitimlerin nitelik ve 
niceliğini belirleyen eğitim kontrol dokümanlarının hazırlanması, eğitim 
dokümanlarının hazırlanması, eğitim içeriklerinin güncel tutulması ve 
eğitilene akademik danışmanlık desteği verilmesi görev ve sorumlulukları 
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yerine getirilmektedir. Bu kapsamda uzaktan eğitimlere, sınıf okulları ve 
diğer hava kuvvetleri birliklerinde görevli toplam 140 akademik danışman 
tarafından destek verilmektedir.

Eğitimlerin, eğitilenlere ulaştırılması maksadıyla, öğrenim yönetim 
sistemi yazılımı geliştirilmiştir. Öğrenim Yönetim Siteminde; e-kitap, 
eğitim filmi, sunu, deneme sınavı, raporlama, geri besleme ve not bildirimi 
gibi birçok fonksiyon yer almaktadır. Bu sistem sayesinde; eğitilen, eğitici, 
yönetici ve sicil amirleri tarafından uzaktan eğitimler takip ve kontrol 
edilmekte, öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilmekte, içerikler kullanıcılara 
sunulmaktadır. Ayrıca; eğitilenler, Öğrenim Yönetim Sistemine, görev 
yerlerindeki kullanıcı bilgisayarlarından, olmayanlar ise birlik eğitim 
merkezlerindeki bilgisayarları kullanarak ulaşabilmekte, ihtiyaç duyulan 
eğitimler için ilgili sınıf okulunda yüz yüze eğitimler planlanarak etkinlik 
artırılmaktadır. 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan eğitimde bulunan 5.841 
eğitilen eğitimini tamamlamıştır. Uzaktan Eğitim Merkezi Komutanlığının 
kuruluşundan, bu yıl sonuna kadar geçen sürede, eğitilen sayısı 128.417 
gibi ciddi bir rakama ulaşmış olacaktır. Eğitilenlerden; eğitim içeriği, eğitim 
ortamı ve yönetim fonksiyonlarına yönelik geri bildirimlerin alındığı; 
e-anket, raporlama ve geri besleme modülleri geliştirilmiştir. Geliştirilen 
bu modüller ile eğitimin tasarlanmasındaki amacı karşılayıp karşılamadığı, 
hangi noktalarda geliştirilmesi gerektiğine ilişkin tespitler yapılarak, elde 
edilen veriler, Hava Eğitim Komutanlığına ve eğitimi veren akademik 
danışmanlara gönderilerek, eğitim içeriklerinin sürekli güncel tutulması 
sağlanmaktadır.   Uzaktan eğitimlerin etkinliğinin artırılması kapsamında 
ses, resim, video ve animasyon gibi tüm öğrenme etkinliklerinin bir arada 
sunulduğu, metinden sese dönüşümün otomatik olarak yapıldığı, farklı soru 
tiplerinin birlikte bulunduğu Öğrenim Yönetim Sistemi ile bütünleşik yapıda 
kurgulanmış e-kitap uygulaması geliştirilmiştir. Uzaktan Eğitim Merkezi 
Komutanlığı tarafından geliştirilen e-sınav yazılımı ile uzaktan eğitimlere 
ait bütün sınavlar başarıyla icra edilmekte, farklı ihtiyaçlara yönelik e-sınav 
versiyonları geliştirilmektedir. UZEM Komutanlığının kuruluşundan bu 
yana üretilen eğitim, yer emniyet, tanıtım filmleri, mehmetçik için yurttaşlık 
eğitimleri, 3 boyutlu animasyon ve tören görüntüleri UZEM TV adresinde 
eğitilenlerin ve eğiticilerin kullanımına sunulmaktadır. E-Anket, e-Kitap ve 
e-Sınav uygulamaları sayesinde ulaşım, insan gücü ve zaman maliyeti göz 
önüne alındığında büyük miktarda tasarruf sağlanmıştır.
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Kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitimlerin başlangıcından 
tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde her türlü faaliyetin kullanıcılar 
tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, UZEM K.lığı tarafından, 
temel fonksiyonlarını kapsayacak şekilde HVBS ile entegreli olarak 
geliştirilen Öğrenim Yönetim Sistemi, e-Sınav, e-Kitap ve UZEM TV 
uygulamaları Asp.Net, C# ve Asp.net MVC yazılım dilleri kullanılarak 
geliştirilmiştir.

UZEM K.lığında üretilen filmler Sony Pxw-z100 ve Panasonic AG-
DVX200 4K kameralar ile çekim yapılmakta, ses ve görüntü kayıt 
stüdyolarında Adobe Creative Cloud (cc) Master Collection paket programı 
kullanılarak montaj işlemleri gerçekleştirilmekte, uygulamalar ve eğitim 
içeriklerinde yer alan görsel materyallerde ise Adobe Flash Builder ve 
Adobe Photoshop programları kullanılarak oluşturulmaktadır.

Web örün hizmeti, Ms Server 2012 işletim sistemi üzerinde IIS 8.0 ile 
yapılmakta, veritabanı işlemleri, Ms Server 2012 işletim sistemi üzerinde 
SQL Server 2012 standart versiyonu ile yürütülmekte, fiziksel ve sanal 
sunucular üzerine kurulmuş uygulama ve veritabanı sunucularıyla hizmet 
verilmekte, kullanıcıların hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşması için ana 
sunucu üzerindeki eğitim materyalleri, birliklerde konuşlu örün hizmeti 
veren sunuculara kopyalanmaktadır.
3. SONUÇ

Personele, görev yerlerinden ayrılmadan meslek hayatları boyunca ihtiyaç 
duyulan eğitimlerin verilmesiyle kurumsal bir nitelik kazanan Uzaktan 
Eğitim Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının temel fonksiyonu olan 
harekât etkinliği için nitelikli personel yetiştirilmesinde etkin rol almaktadır.

Sürekli Eğitim Modeli kapsamında tasarlanan Uzaktan Eğitim Sistemi, 
temel fonksiyonları ile bugüne kadar başarıyla uygulanmış, 2018-2019 
yılı uzaktan eğitimlerinde ilave fonksiyonlarla geliştirilmesine devam 
edilmektedir. Uzaktan Eğitim Faaliyetleri sistem ve yönetim şekliyle, çağdaş 
emsalleriyle yarışır nitelikte ve başarıyla sürdürülecektir.
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TELEKONFERANS VE ONLİNE EĞİTİM
Yüksel ZEYREK*

Öz
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde devrim niteliğinde değerlendirilen 
uzaktan eğitim uygulamaları kullanıcılarına birçok fayda sağlamaktadır. 
Kurumsal anlamda, eğitim faaliyetlerinde verimliliğin arttırılması ve 
daha kısa sürede daha fazla kişiye ulaşılmasının sağlanması, bunun 
karşılığında eğitim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çeşitli politikalar 
izlenmektedir. Gelişmiş teknolojiler kullanılarak; personelin görev yaptığı 
birimden ayrılmadan her ilde bulunan akıllı sınıflar üzerinden hizmet içi 
eğitimlerden geçirilmesi, yıllık kişi başı eğitim saatinin artırılması, yolluk 
ve yevmiyelerden tasarruf sağlanması amacıyla hem daha fazla personelin 
eğitim alması hem de güvenlik, hizmet kalitesini artırmak için akıllı sınıf 
projesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada, uzaktan eğitim kapsamında kullanılan 
akıllı sınıfın özellikleri ve akıllı sınıflarda kullanılan teknik ekipmanlar 
detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Çalışmada, uzaktan eğitim uygulamalarının 
modern eğitim teknolojileri ile desteklenmesi ve uygulamada yürütülen 
yöntemlere ilişkin bilgi paylaşımlarının yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Telekonferans, Online Eğitim, Akıllı Sınıf.

1. GİRİŞ
2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol ile 81 

ilde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesinde akıllı sınıflar 
kurulmuştur. Proje Ulaştırma Bakanlığı tarafından 20 Ekim 2011 tarihinde 
tamamlanmıştır. Sonraki yıllarda yeniden gözden geçilen telekonferans 
sistemi ile 81 ilde bulunan akıllı sınıflar ile bağlantıya hazır hale getirilmiştir.

2. İNCELEME
Bu proje ile sürekli bir şekilde yenilenen teknolojiye ayak uydurmak 

amacıyla, merkez akıllı sınıfta bulunan tele-konferans sistemi ve altyapısı 
yenilenmiştir. Eğitimin sağlandığı sınıf ve eğitim sunumunu video konferans 
sistemi sayesinde diğer illerimizde izleye bilmektedir. Yapılan dersler 
monitör üzerinden ekrana yansıtılmakta kursiyerlerin dersleri izlenmesi 
sağlanmaktadır.

Akıllı sınıflarımız merkezde ve 81 il emniyet müdürlüklerinde mevcuttur. 
* Pol.Me.,Polis Akademisi Başkanlığı, yuksel.zeyrek@egm.gov.tr
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Eğitimlerimiz merkez akıllı sınıf üzerinden yapılarak tüm illerde bulunan 
akıllı sınıflardan aynı anda dinlenmektedir. Ayrıca zaman zaman tele-
konferans yöntemiyle de illerimiz arasında derse katılım sağlanarak eğitim 
yapılmaktadır.

a. Akıllı Sınıf Projesi’nin Özellikleri 
•	 Merkez sınıflarımızda Cisco video konferans sistemi kullanılmaktadır.
•	 Merkez hariç diğer akıllı sınıflarda Plycom HDX 8000 video konferans 

sistemi kullanılmaktadır.
•	 Akıllı sınıflar 20-25’er kişilik olup, aynı anda 2.000 kişi eğitime 

katılabilecektir. 
•	 Yapılan eğitimler dijital olarak kaydedilerek sisteme atılacak ve 

tüm teşkilat personelimizin, 7 gün 24 saat, istediği zamanlarda eğitim 
materyallerine erişerek eğitimlerini pekiştirme imkânı sağlanmıştır.

•	 Birimler bu sınıflar sayesinde kendi aralarında canlı video konferans 
sistemine sahip olacağından, ihtiyaç halinde teknik veya taktik amaçlı 
toplantı ve görüşmeler yapabilecektir.

•	 İllerimize kurulan akıllı sınıflar hem merkezden yapılan eğitim yayınını 
izleyebilmekte ve kendi sınıfları vasıtasıyla eğitim yayını yapabilmektedir.

•	 Aynı anda ülke çapında farklı 6 eğitim yayını yapılabilecek kapasitede 
bulunmaktadır.

•	 Her sınıf dizüstü bilgisayarlar ile donatıldığından ihtiyaca göre 
bilgisayar sınıfı olarak kullanılabilecektir.

•	 Akıllı sınıflarda bulunan hassas tavan tipi tele-konferans mikrofonları 
sayesinde eğitimin anlatımı sınıf içindeki her alandan net bir şekilde alınarak 
illerimizdeki akıllı sınıflara anlaşılır net bir anlatım akışı sağlamaktadır.

•	 Mevcut sunucular üzerinden yapılan dersler yönetim odası içeresinde 
bulunan SX 80 codec cihazı üzerinden illerimizle iletişim kurulmaktadır.

•	 İllerimizde polycom video konferans cihazları vardır. Bu cihazlar 
sayesinde merkez sınıfla iletişim sağlanmaktadır.

•	 Merkez akıllı sınıftaki Video Konferans Cihazı Cisco ile 81 İl Akıllı 
Sınıftaki Video Konferans Cihazlarının birbirleri ile haberleşmesi SIP 
üzerinden sağlanmaktadır.

•	 SIP yani Session Initiation Protocol (Oturum Başlatma Protokolü) VOIP 
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telefon aramalarını oluşturmak, ayarlamak ve bitirmek için kullanılan bir 
IP telefonculuğu işaretleşme protokolüdür. SIP, IETF (İnternet Mühendislik 
Görev Gücü) tarafından geliştirilmiş ve RFC 3261 olarak yayınlanmıştır.

b. Teknik Özellikleri

(1) Server

•	 Video konferans sistemimizde, 2 adet Meeting Server 1000 
yedekli olarak kurulmuştur. Meeting Server Şekil 1’deki gibidir.

•	 Merkez akıllı sınıftaki Video Konferans Cihazı ile 81 İl Akıllı 
Sınıftaki Video Konferans Cihazlarının birbirleri ile haberleşmesi SIP 
üzerinden sağlanmaktadır.

•	 Codec, 8 ayrı mikrofon ve 5 video girişli çok amaçlı video 
konferans cihazıdır.

•	 1 adet mikrofon, 1 adet işlemci (kodek), 1 adet hareketli Full HD 
kamera ve 10” kumanda tableti ile sistem yönetilebilmektedir.

•	 Bant genişliği: H.323/SIP, 10 Mbps (uçtan uca)
•	 Protokol: SIP, H323 ; tüm standart telepresence ve video konferans 

sistemleriyle uyumludur.
•	 Video: H.263, H.263+, H.264, H.265
•	 Video girişi: 5 (3 HDMI+ 1 DVI+ 1 composite/ S-Video)
•	 Video çıkışı: 3 (2 HDMI + 1 DVI)
•	 Ses kalitesi: CD-kalitesi 20 KHz mono, 8 port ses mikseri
•	 Ses girişi: 15 (8 adet XLR mikrofon + 3 HDMI+ 4 line)
•	 Ses çıkışı: 8 ( 2 HDMI+ 6 line)
•	 Çoklu bağlantı: VAR ( 1 merkez+ 3 şube) (576p30)
•	 Döküman paylaşımı: VAR
•	 Monitör desteği (Dual Display)
•	 Kamera seçenekleri: 1080p 20X, 1080p 4x, SpeakerTrack 60 

(Dönen  Kamera)
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Şekil 1. Meeting Server

(2) Kamera
1080p60 HD çözünürlük kamerayla, bir konuşmacıyı hızlı bir 

şekilde bulur ve bu konuşmacıya yakın bir görüntüsünü sunar. Eğitim Takip 
Kamerası Şekil 2’de gösterilmiştir. Aynı zamanda, diğer kamera bir sonraki 
konuşmacıyı aramaya ve görüntülemeye hazırdır.

Şekil 2. Eğitim Takip Kameraları (Speaker Track 60)

(3) Mikrofon ve Ses Sistemi
Hassas tavan tipi tele-konferans mikrofonları sayesinde eğitimin 

anlatımı sınıf içindeki her alandan net bir şekilde alınarak illerimizdeki 
akıllı sınıflara anlaşılır net bir anlatım akışı sağlamaktadır.

(4) Yönetim Paneli
•	 Ekranda gösterilecek ögeleri (konuşmacı, masaüstü görüntüsü, 

birden fazla konuşmacı, sunu vb.) yönetmek için kullanılan yönetim 
panelidir. Eğitim yönetim paneli Şekil 3’teki gibidir.
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•	 Mikrofon ve ses düzeyi bu panel ile kontrol edilmektedir.
•	 Konferansları organize edip planlaması yapılır, konferans anında 

gerekli tüm ayarlar bu panel üzerinden anlık olarak düzenlenir.

Şekil 3. Cisco 10” Eğitim Yönetim Paneli
(5) İllerde Kullanılan Sistem
•	 Merkez dışında, illerde ise Plycom HDX 8000 Video Konferans 

sistemi kullanılmaktadır.
•	 4 noktanın aynı anda görüşmesini sağlayan çoklu konferans 

desteği ve HD Hareketli Kamera bünyesinde barındırır.
•	 Hem görüntüyü hem de sesi HD kalitesi ile aktarılabilmektedir.
•	 Sınıflarda gerektiğinde PC Ekranı Paylaşımı yapılabilmektedir.

(6) Adobe Connect
Adobe Connect, yerden bağımsız olarak internet ortamında sanal 

toplantılar ve uzaktan eğitim gerçekleştirmemizi sağlayan bir platformdur. 
Online eğitim vermek ve özellikle bünyemizde yapılan Rütbe Terfi 
sınavlarında kullanılmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca eğitimin niteliği 
artırmak ve mekândan bağımsız her yerden ulaşılabilir kılmak amaçlanmıştır.

(a) Genel Özellikler
•	 Video: H.263, H.263+, H.264, H.265
•	 Katılımcılar ile sesli, yazılı ve görüntülü iletişim kurabilir,
•	 Doküman paylaşabilir, eğitim verebilir, sunumları hızlı 

şekilde paylaşabilir,
•	 Kısa zamanda geniş topluluklarla iletişime geçebilir,
•	 Sunumların daha fonksiyonel daha etkili olmasını sağlayabilir,
•	 Verdiğiniz eğitimleri tekrar kullanmak üzere kayıt edebilir,
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•	 Katılımcıları yetkilendirerek etkinliklerde gerekli hiyerarşiyi 
sağlayabilir,

•	 Anket oluşturabilir veya ankete katılabilir.
 (b) Teknik Özellikleri

Aynı anda 1.500 katılımcıya online eğitim verme 
kapasitesine sahiptir.Flash animasyonları (.swf), Yazılım simülasyonları 
(Adobe Captivate, vb.), görsel ögeler, Video dosyaları (.flv, .mp4), PDF 
dokümanlarını ve masaüstünüzü paylaşabilme imkânı bulunmaktadır.
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JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİNDE UZAKTAN 
EĞİTİM FAALİYETLERİ

Murat ERDİL*

Öz
Eğitim kavramı teknolojinin gelişimi ile farklı bir boyuta taşınmış ve bu 
gelişmeye bağlı olarak teknoloji eğitimin değişmez bir parçası haline 
gelmiştir. İnternet teknolojisinin eğitimde kullanılmasıyla birlikte “Uzaktan 
Eğitim” kavramı ortaya çıkmıştır.  Uzaktan eğitim dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak da devlet kurumları ve 
üniversiteler bünyesinde uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek 
üzere uzaktan eğitim merkezleri kurulmaktadır. Bu çalışma, Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde bulunan Açık ve Uzaktan Eğitimler 
Şube Müdürlüğünün yürütmekte olduğu uzaktan eğitim hakkında bilgi 
vermek üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan Güvenlik 
Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı ve Halkla İlişkiler Uzaktan 
Eğitim Sertifika Programı ile İçişleri E-Akademi Eğitim Modülleri üzerinde 
durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 
Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı. 

1. GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamın her alanını önemli ölçüde 
etkilemiştir. Bu gelişmelerden etkilenen alanlardan birisi de hiç kuşkusuz 
eğitim alanıdır. Uzaktan eğitim veya uzaktan öğretim olarak adlandırılan 
ve son dönemde giderek yaygınlaşan bu eğitim modeli maliyet, zaman, 
performans vb. konularda sağladığı avantajlar nedeniyle ülkemizde birçok 
kurum ve üniversite tarafından tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle 
üniversiteler bünyelerinde bir uzaktan eğitim merkezi oluşturmak için 
büyük çaba sarf etmektedirler. Bu kapsamda Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi tarafından Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Açık ve Uzaktan 
Eğitimler Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Sürekli Eğitim Merkezinin teşkilat 
yapısı Şekil 1’deki gibidir.

* J.Yb., Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara, muraterdil@jandarma.gov.tr
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Şekil 1. Sürekli Eğitim Merkezinin Teşkilat Yapısı

Açık ve Uzaktan Eğitimler Şube Müdürlüğünün teşkil amacı: elektronik 
araçlar ve diğer teknolojiler yoluyla, personeli görev yerinden ayırmadan 
meslek içi eğitimlerin alınmasını sağlamaktır. Açık ve Uzaktan Eğitimler 
Şube Müdürlüğünün kadro mevcudu 6 subay, 2 astsubay, 9 devlet memurudur 
ve halen 1 subay 4 devlet memuru ile görevini icra etmektedir. 

2. İNCELEME 

Açık ve Uzaktan Eğitimler Şube Müdürlüğünün takip ettiği faaliyetler:
•	 Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı,
•	 Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifika Programı,
•	 İçişleri E-Akademi Eğitim Modülleri

a. Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı, 
tasarlanmakta olan mesleki gelişim eğitim sisteminin bilimsel hazırlık safhası 
olarak kurgulanmıştır. Sertifika programı 18 Mart 2019 tarihinde başlamıştır. 
6 ders, 76 üniteden oluşan programa ait ders içerikleri Şekil 2’dedir. Ders 
içerikleri, lisans düzeyinde altyapıya sahip personele verilecek şekilde 
alanında uzman akademisyenlere hazırlatılmıştır. Derslerin telif hakları 
akademiye aittir. Ders içerikleri indirilebilmekte ve çıktı alınabilmektedir. 
Ders videolarında; amaçlar, anahtar kavramlar, ders anlatımı, özeti ve 3 
farklı formatta değerlendirme testleri yer almaktadır.
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Şekil 2. Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Ders İçeriği

Gönüllülük esasına göre programı 59 albay, 65 yarbay, 162 binbaşı, 
279 yüzbaşı, 114 üsteğmen olmak üzere toplam 679 rütbeli personel takip 
etmiştir. 15 hafta süreyle yayımlanan Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim 
Sertifika Programı 30 Haziran 2019 tarihinde sona ermiştir. Personel 
zaman sınırlaması olmadan bilgisayar, telefon ve tabletten videolara erişim 
sağlamış ve indirebilmiştir. Görevlendirilen sistem yöneticisi tarafından 
personelin ilerleme durumu takip edilerek, düzenli olarak ilerleme raporları 
tutulmuştur.

Eğitimi tamamlayan personele katılım belgesi verilmiştir. Katılım belgesi 
almaya hak kazanan personelden istekli olanlara yazılı sınav yapılacak 
başarılı olanlara sertifika verilecektir. Bu sertifika müteakip dönemlerde 
yapılacak mesleki gelişim eğitimlerine giriş için ön koşul olarak aranacaktır.

b.  Akademi ile Anadolu Üniversitesi ortaklığında bir çalışma yürütülmüş 
ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline verilmek üzere Halkla 
İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifika Programı oluşturulmuştur. Akademide 
oluşturulan bir komisyon tarafından Anadolu Üniversitesinin hazırladığı 
açıköğretim sistemi program ve alan bazlı ders kılavuzunda bulunan 12 ders, 
86 ünite incelenmiş, kolluk ve jandarmayı ilgilendirdiği değerlendirilen 24 
ünite tespit edilmiştir.  Bu üniteler; 

•	 Kavram Olarak Halkla İlişkiler,  Dünyada ve Türkiye’de Halkla 
İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
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•	 Halkla İlişkiler ve İletişim, Halkla İlişkiler Mesleği
•	 Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim
•	 Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler
•	 Halkla İlişkiler Modelleri, Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler
•	 Hedef Kitle
•	 Halkla İlişkilerde Sunum Teknikleri ve Uygulamaları
•	 Halkla İlişkilerde İnternet Araçları ve Uygulamaları
•	 Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi ve Uygulamaları
•	 Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri ve Uygulamaları
•	 Halkla İlişkiler ve Yönetim
•	 Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler Yönetimi
•	 Kurumiçi İletişim ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
•	 Kurumiçi Halkla İlişkilerin Yönetimi ve Liderlik
•	 Kurumiçi Halkla İlişkilerde Kurum Kültürü ve Önemi
•	 Kurumiçi Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
•	 Kurumiçi Halkla İlişkiler Amaçları, Araç ve Ortamları
•	 Kurumiçi Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
•	 Kurumiçi Halkla İlişkilerin Organizasyonu: Aktörler, Roller ve 

Yetenekler
•	 Kurumiçi Halkla İlişkiler ve Çatışma Yönetimi
•	 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi
•	 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları
•	 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri
•	 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Anadolu Üniversitesi ile Akademi arasında eğitim işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. Protokol iki yıl süreyle geçerli olacaktır. Söz konusu 
sertifika programı İçişleri e-Akademi üzerinden yayımlanacaktır. Sertifika 
programının bir dönemi 6 hafta olarak planlanmıştır. Jandarma Genel 
Komutanlığı personelinin bir plan dâhilinde, eğitimden geçirilmesi 
düşünülmektedir. İlk uzaktan eğitim dönemine katılmak üzere Jandarma 
Genel Komutanlığınca trafik timleri, basın, protokol ve halkla ilişkiler 
kısımlarında görevli 6 subay, 948 astsubay, 1.534 uzman jandarma, 317 
uzman çavuş, 118 uzman onbaşı ve 42 memur olmak üzere toplam (2.965) 
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personel tefrik edilmiştir. İlk dönem programa 26 Ağustos 2019 tarihinde 
başlanacaktır.

c. İçişleri e-Akademi’nin jandarma personeline açılması ise son 
faaliyetimizdir. Buna yönelik altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. İçişleri 
e-Akademi eğitim modülleri aşağıda sıralanmıştır.

•	 Temel Yetkinlik Eğitimleri
•	 Kişisel Gelişim Eğitimleri
•	 Mevzuat Eğitimleri
•	 Aday Memur Eğitimleri
•	 Mesleki Gelişim Eğitimleri
•	 Vizyon Eğitimleri
•	 Uyum Eğitimleri
Eğitim modüllerine personel seçimi Jandarma Genel Komutanlığı 

tarafından yapılacak olup Sürekli Eğitim Merkezi Komutanlığı sistemin 
takibinden ve işletilmesinden sorumludur. Muhabere Elektronik Bilgi 
Sistemleri Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
arasında gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.  Personel e-devlet 
şifresiyle sisteme giriş yapacaktır.
2. SONUÇ

Jandarma Genel Komutanlığına çağa uygun uzaktan eğitim yeteneği 
kazandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, kurulması öngörülen 
sistemin; uzaktan eğitime ilişkin ilkelerin rehberliğinde, kullanılacak 
teknoloji ve süreçlerin her daim güncel teorik ve teknik gelişmeleri 
yansıtacak tarzda tesisi ve idamesi önem arz etmektedir.

Bu amaçla, değişmeyen tek şey değişimdir mottosuyla, Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca; iletişim ve bilgi teknolojilerinde 
yaşanan hızlı gelişmeleri takip edecek, değişen görev ihtiyaçlarına hızla 
uyum sağlayacak, personelin görevlerini aksatmaksızın eğitim almasına 
imkân vererek bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını temin edecek bir uzaktan 
eğitim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM 
KONSEPTİ 

Alper BİLGİÇ*

Öz
Bu çalışma, Jandarma Genel Komutanlığının yürürlükte bulunan 
“JGKS: 172-1 J.Gn.K.lığı Uzaktan Eğitim Konsepti” adlı iç mevzuatın 
uzaktan eğitim konusunda yaşanan uygulama ve teknoloji alanlarındaki 
değişimlere koşut incelemesini yapmak ve buna ilişkin değerlendirmeleri 
sunmak üzere hazırlanmıştır. Bu inceleme, Jandarma teşkilatı personelinin 
hâlihazırdaki ve gelecekteki görev ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, zaman 
ve maliyet faktörlerini de göz önünde bulundurarak, eğitilip yetiştirilmesi 
maksadıyla kurgulanan uzaktan eğitim sisteminin oluşturulmasında 
etkililik ve verimliliğin sağlanması açısından güncelleme faaliyetlerinde 
istifade edilmesi için yapılmıştır. Jandarmanın yerine getirdiği hizmetlerin 
yürütülmesindeki uygulayıcı performansını artıracak şekilde çeşitli 
eğitimlere ihtiyaç bulunmakla beraber, teşkilatın personel mevcudu da 
dikkate alındığında bu ihtiyaç çeşitli kısıtlar nedeniyle tamamen yüz yüze 
eğitim metoduyla karşılanamayacaktır. Uzaktan eğitim bazı durumlarda 
destekleyici bazı durumlarda da alternatif bir yöntem olarak eğitim 
hizmetlerini etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda olumlu 
yönde destekleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Konsept, Uzaktan Eğitim, Mesleki Gelişim.

1. GİRİŞ
Bu çalışma, Jandarma Genel Komutanlığının yürürlükte bulunan “JGKS 

172-1: Jandarma Genel Komutanlığı Uzaktan Eğitim Konsepti” adlı iç 
mevzuatın uzaktan eğitim konusunda yaşanan uygulama ve teknoloji 
alanlarındaki değişimlere koşut incelemesini yapmak ve buna ilişkin 
değerlendirmeleri sunmak üzere hazırlanmıştır. Bu inceleme, Jandarma 
teşkilatının mevcut personelinin hâlihazırdaki ve gelecekteki görev 
ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, zaman ve maliyet faktörlerini de göz 
önünde bulundurarak, eğitilip yetiştirilmesi maksadıyla kurgulanan uzaktan 
eğitim sisteminin oluşturulmasında etkililik ve verimliliğin sağlanması 
açısından güncelleme faaliyetlerinde istifade edilmesi için yapılmıştır. 

Söz konusu konsept, Silahlı Kuvvetlerdeki yapı göz önünde 
bulundurularak, 2006 yılında yayımlanmıştır. Konseptin; Jandarma Genel 
Komutanlığı (J.Gn.K.lığı)’nın ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
(JSGA)’nin teşkilat yapılarındaki değişiklikler ve yaşanan teknolojik 
* Dr.J.Bnb., Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara alperbilgic@jandarma.gov.tr
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gelişmeler çerçevesinde, gözden geçirilerek güncellenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çerçevede, Sürekli Eğitim Merkezi Komutanlığının 
kurulmasıyla birlikte konseptin güncelleme çalışmalarının da başlatıldığı 
görülmektedir.

Mevcut konsept, temel olarak Genel Esaslar, Konsepti Etkileyen Ana 
Faktörler, Konseptin Uygulanacağı Ortam, Konseptin Uygulama Esasları 
ve Projeler ile Konseptin Öngördüğü İhtiyaçlar, İmkân ve Kabiliyetler 
başlıkları altındaki 5 bölümden oluşmaktadır.

Genel Esaslar başlıklı bölümde konseptin amacı ve kapsamı ile konseptin 
gereklerini yerine getirmede sorumluluk yüklenen birimler ve eğitimde 
izlenecek yöntem ifade edilmektedir. Konsepti Etkileyen Ana Faktörler 
başlıklı bölümde konseptin dayandığı temel ilkeler anlatılmaktadır. Konseptin 
Uygulanacağı Ortam başlıklı bölümde Jandarma Genel Komutanlığı 
meslekî gelişim eğitimi kapsamında açılacak kursların belirlenme esasları 
ve konseptin uygulanacağı ortamın taşıdığı özellikler belirtilmektedir. 
Konseptin Uygulama Esasları ve Projeler başlıklı bölümde uzaktan eğitim 
teknolojilerinin eğitim sistemine dâhil edilmesi ve oluşturulacak sistemin 
bileşenleri anlatılmaktadır. Konseptin Öngördüğü İhtiyaçlar, İmkân ve 
Kabiliyetler başlıklı bölümde ise uzaktan eğitim sisteminde kullanılan 
teşkilat, teçhizat ve malzeme, personele ile işletici personelin eğitim ve 
öğretimine ilişkin özellikler belirtilmektedir.
2. İNCELEME 

JGY: 369-3 J.Gn.K.lığı Konsept Geliştirme ve Deneme Yönergesine 
göre;

•	 Vizyon; bir organizasyonun gelecekte ulaşmayı hedeflediği durumu,
•	 Konsept; vizyonda belirtilen hedefe nasıl ulaşılacağını ortaya koyan 

düşünceyi, 
•	 Doktrin; hedefin elde edilmesine rehberlik eden, bağlayıcı olmakla 

beraber, uygulamada inisiyatife de imkân veren temel prensipleri işaret eder.
Bu çerçevede, doktrin konsepte, konsept vizyona dayanır. J.Gn.K.lığı 

uzaktan eğitim sistemine yön veren temel hususlardan birinin aynı zamanda 
kurumun stratejik yönelimini de belirleyen vizyonun ifadesi olduğu 
görülmektedir. 

J.Gn.K.lığının, konseptin yayımlandığı dönemde benimsediği vizyonu 
(Vizyon 2023): “Değişen güvenlik ortamında, başta terör olmak üzere 
her türlü risk ve tehditle kesintisiz mücadele eden, emniyet ve asayiş ile 
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kamu düzenini eksiksiz sağlayan, millî, ahlaki ve meslekî değerlere bağlı ve 
üstün eğitimli personel ile modern teknolojinin bütün imkânlarını etkinlikle 
kullanabilen ve kendini sürekli yenileyen bir teşkilât yapısıyla, verilebilecek 
bütün vazifeleri etkin bir şekilde yerine getirebilen, gerekli yasal 
değişiklikleri süratle hayata geçirebilen, her türlü görev ortamında görev 
yapabilecek yetkin liderler yetiştirebilen ve kendini sorgulayabilen, halkla 
bütünleşmiş, çağdaş, dinamik, seçkin ve mutlak başarıya odaklanmış bir 
Jandarma kuvveti olmak” şeklinde ifade edilmekteydi. Ancak, mevcut 
durumda J.Gn.K.lığı benimsediği vizyonu (Vizyon 2030): “İnsan merkezli 
çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda; saygın, 
güvenilir, mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmak” şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu bağlamda; konseptin yayımlandığı dönemde vizyon 
(VİZYON 2023), sadece ulusal sınırlar içerisinde düşünen ve vazife 
odaklı bir ifadeyi benimserken; halihazırdaki vizyon (VİZYON 2030) 
ulusal sınırları da aşan ve insan merkezli bir ifadeyi benimsemektedir. Bu 
yaklaşım değişikliğinin konsepti de etkilemesi mümkündür. Bu değişikliğin, 
kurumun gelecek öngörülerine dayalı olarak ihtiyaç duyulan personel 
niteliğini de şekillendirmesi beklenmektedir. 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa göre, 
emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun 
ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı genel kolluk kuvveti 
olarak tanımlanan jandarma teşkilatının, görev ve sorumluluk alanına ilişkin 
kendisine verilen görevleri etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi 
ve bunun sürdürülebilir kılınması için insan kaynağı niteliğinin sürekli 
geliştirilmesi gerekmektedir. İçinde bulunulan çağa uygun yaklaşımın da 
ötesinde, gelecekte yerine getirilmesi beklenecek görevlerin gerektirdiği 
nitelikte personelin yetiştirilmesi için geliştirilen meslekî gelişim sisteminin, 
etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri de göz önünde bulundurularak, 
uygun eğitim ortam ve metotların kullanılarak uygulanması önem arz 
etmektedir. Bu ortam ve metotlardan biri de uzaktan eğitim sistemidir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Uzaktan Eğitim Konseptinin güttüğü amaç, 
Jandarma Genel Komutanlığının eğitim ve öğretim sistemine uzaktan eğitim 
boyutunu kazandırmaktır. Mevcut konseptte Personel, Harekât, İstihbarat, 
Lojistik, MEBS ve Denetleme Başkanlıkları, J.Okll.K.lığı ile Tümen, 
Tugay, Bölge, Alay ve İl J.K.lıkları uzaktan eğitim sisteminin daha etkin 
ve verimli çalıştırılabilmesi için konseptte belirlenen hususları koordineli 
ve birbirine entegre olacak sistemlerle kaynak israfına engel olacak şekilde 
yerine getirmekten sorumlu kılınmışlardır. Konseptte belirtilen ve bir takım 
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sorumluluklar da yüklenen J.Okll.K.lığı ve Harekât Bşk.lığı örneklerinde 
olduğu gibi bazı birimlerin değişikliğe uğradığı, Tümen K.lıkları örneğindeki 
gibi bazılarının ise kaldırıldığı görülmektedir. Bu durum konsepti de 
etkilemektedir.

Eğitim sisteminin modellenmesinde örgütün yapısı da göz önünde 
tutulmalıdır. Konsepte göre jandarma personelinin; teşkilatın tüm yurt 
sathına yayılan yapısı nedeniyle, eğitim ve öğretim için aynı mekânda bir 
araya getirilmesi, zaman ve iş gücü kaybına neden olmakla birlikte eğitim 
maliyetini de artırmaktadır. Konsept, eğitim ve öğretimde “her zaman her 
yerde öğrenme” ve “öğretme yerine öğrenme” ilkelerini merkeze alan bir 
yaklaşımı desteklemektedir.

Konsepte göre J.Gn.K.lığı uzaktan eğitimi ;
•	 Eğitimin maliyetini düşürmeyi,
•	 Personelin görevden ayrı kalma süresini azaltmayı,
•	 Kısa sürede daha fazla personele ulaşmayı,
•	 Eğitimde zaman ve yer kısıtlamasını kaldırmayı,
•	 Öğretmen ile öğrenci arasındaki fiziksel uzaklık boyutunu ortadan 

kaldırmayı,
•	 Personeli öğrenme sürecinde aktif hâle getirmeyi,
•	 Personelin kendini geliştirme arzusunu ön plâna çıkartarak, inceleme 

ve araştırmaya yönelten bir uygulamayı hedeflemektedir.
Konsepte göre J.Gn.K.lığında;
•	 İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin izlenmesi,
•	 Değişen görev ihtiyaçlarına uyum sağlanması,
•	 Personelin görevlerini aksatmaksızın eğitim alması, 
•	 Personelin görev alanına yönelik gerekli bilgiye hızlı bir şekilde 

ulaşması ihtiyacı, (yüz yüze) eğitimin yanı sıra uzaktan eğitimin de 
uygulanmasını gerektirir.

Konsept, “Silahlı Kuvvetler Uzaktan Eğitim Konsepti”ni temel alarak 
hazırlanmıştır. Buna uygun olarak, konseptte uzaktan eğitim;

•	 Personeli öğrenme sürecinde aktif hâle getirmeyi,
•	 Düşük maliyetle daha etkin bir eğitim imkânı sağlayan,
•	 Personelin görev yerinden ayrılmadan eğitimini mümkün kılan,
•	 Eğitimde zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran,
•	 Eğitimde süreklilik sağlayan ve eğitimi zamana yayan,
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•	 Mevcut eğitim sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 
betimlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi de hızlı ve 
sürekli değişimdir. Böylesi bir ortamda örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri, 
bu değişim sürecine ayak uydurabilme yeteneklerine de dayanmaktadır. Suç 
ve suçlulukla mücadele ortamının değişken ve karmaşık özelliği; eğitilmiş, 
nitelikli personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Konseptte, bu durumun esnek 
ve süreklilik arz eden bir eğitim sistemini gerektirdiği ifade edilmektedir.

Konsepte göre;
•	 Bilim ve teknoloji alanındaki sürekli ve hızlı gelişmeler,
•	 Teşkilât yapısının ve işleyişinin esnek ve değişken olması,
•	 Toplumun beklentilerinin artması ve gelişmesi,
•	 Uluslararası etkileşimin artması,
•	 Personelin eğitim seviyeleri arasında dengenin sağlanması ihtiyacı 

nedeniyle personelin sürekli eğitilmesi ve geliştirilmesi gerekir. 
Konsepte göre uzaktan eğitim uygulanmasında;
•	 Personel Başkanlığınca meslekî gelişim sistemindeki eğitimlerden 

kurs niteliği taşıyanların belirlenmesi,
•	 Tespit edilen kursların teorik ve uygulama konularının incelenerek, 

teorik konuların uzaktan eğitim kapsamına alınması,
•	 Açılacak kurslardan, uzaktan eğitim yolu da kullanılarak, azamî 

sayıda kursiyerin yararlanmasının sağlanması,
•	 Uzaktan eğitim uygulamasıyla, belirli bir bölge veya merkezde sınırlı 

sayıdaki personel yerine genele yayılmış bir eğitim verilmesi,
•	 Eğitim ve öğretimde, uzun süreli kursların bir bölümünün uzaktan bir 

bölümünün de yüz yüze biçimde karma bir yöntemle verilmesi,
•	 Uzaktan eğitim yoluyla, öncelikle göreve yönelik değişen ve gelişen 

mevzuatın hızlıca ve çok sayıda personele kazandırılması,
•	 Görev özelliği dikkate alınarak, kursa alınacak personelin 

görevinden ayrılmasının oluşturabileceği iş gücü kaybı ve muhtemel 
görev zafiyetinin önlenmesi gerekmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığınca uzaktan eğitim sistemine geçişte, 
yükseköğretim kurumları başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği hedeflenmiştir. Oluşturulması tasarlanan uzaktan eğitim sistemin 
yapısı da konseptte belirtilmektedir. 
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Bu bağlamda konseptte;
•	 Öğretmen ve öğrencilerin eğitim ortamına uzaktan erişebileceği bir 

Eğitici Web Sayfası,
•	 Öğrencilerin ulaştıkları eğitim seviyelerinin test edileceği bir Bireysel 

Sınama Sistemi,
•	 Öğrencilerin notlarını takip edebileceği, öğretmenlerin öğrencilerinin 

durumu izleyebileceği bir Ölçme ve Değerlendirme Sayfası,
•	 Eğitim yardımcı malzemelerine ve diğer sayısal bilgi kaynaklarına 

ulaşabilecekleri bir Sanal Kütüphane,
•	 Öğrenilen bilgilerin uygulanabileceği bir Sanal Simülâsyon Ortamı,
•	 Katılımcıların, verilen uzaktan eğitimi değerlendirebilecekleri bir Anket 

Sayfası,
•	 Konferans, seminer vb. uygulamaların içeriklerine ulaşılabilecek bir 

Kültür Destek Ortamı,
•	 Katılımcılara sorunlarını çözmede yol gösterecek bir Rehberlik ve 

Danışmanlık Hizmeti,
•	 Öğrenilen konuları destekleyecek bir Örnek Olaylar Sayfası,
•	 Ders dışı aktiviteler içeren bir Hobi ve Etkinlik Sayfası,
•	 Öğrencilerin çıkaracağı bir Sanal Gazete oluşturulması öngörülen 

uzaktan eğitim sistemi bileşenleridir.
Konseptte uzaktan eğitim sisteminde kullanılması tasarlanan teşkilat, 

teçhizat ve malzeme, personel ile işletici personelin eğitim ve öğretimine 
ilişkin özellikler de belirtilmektedir. Bu çerçevede konseptte: Uzaktan 
eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için J.Okll.K.lığı merkez olacak 
şekilde “J.Gn.K.lığı Uzaktan Eğitim Merkezi” (UZEM) teşkil edilmesi 
öngörülmektedir. Mevcut yapılanmaya da uygun olarak, UZEM’in, JSGA 
bünyesinde kurulması uygun olacaktır. Senkron (eş zamanlı) veya asenkron 
(eş zamanlı olmayan) uzaktan eğitim uygulamaları için gerekli donanım ve 
yazılımların temin edilmesinin veya üretilmesinin, eğitim faaliyetlerinde 
etkinliği arttıracağı ve uzun vadede de maliyeti düşüreceği ifade 
edilmektedir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelin bu 
alanda uzmanlaşmaları ve uzaktan eğitim vermek amacıyla oluşturulacak 
birimlerde konu ve alan uzmanlarının istihdamının sağlanması tavsiye 
edilmektedir. Eğitim   ve  öğretim  faaliyetlerinde  kullanılacak  eğitim 
içeriğinin J.Gn.K.lığının ihtiyaçlarının göz önüne alınarak belirlenmesi 
öngörülmektedir.
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Konsepte göre, doktrin bağlamında;
•	 Uzaktan eğitim konusunda başvuru kaynağı olabilecek nitelikteki ikincil 

mevzuat (direktif, yönerge v.b.) gecikmeksizin hazırlanmalı,
•	 Uzaktan eğitim ile ilgili doktrinler, eğitim ve öğretim doktrinlerine 

paralel olarak sürekli geliştirilmeli ve güncelleştirilmeli,
•	 Uzaktan eğitim ile verilebilecek kurslar ve eğitimler çok titiz 

olarak tespit edilmeli,
•	 Uzaktan eğitim sisteminde kullanılan cihaz ve malzemelerin teknik 

yayınları eksiksiz olmalıdır.
3. SONUÇ

Mevcut konseptte de belirtildiği gibi uzaktan eğitim kapasitesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ancak, konseptte belirtilen uzaktan eğitime ilişkin ilkeler 
geçerliliğini korumakla birlikte, kullanılması öngörülen teknoloji ve 
süreç bakımından konseptin güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
bağlamda, yapılan incelemeye göre uzaktan eğitim kapsamında; 

•	 Mevcut konseptin teşkilat yapısındaki değişikliklere ve gelişen 
kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmesi,  

•	 Mevcut konseptin metni içerisindeki gereğinden fazla uygulamaya 
yönelik ve hızlı değişime tabi teknik ayrıntıların kaldırılması, 

•	 Uzaktan eğitimde değişen teknolojiye uygun yapılanmaya imkân 
yaratılması, 

•	 Ağ tabanlı uygulamaların, internet bant genişliği ve bağlantı hızına 
bağımlılığı da göz önünde bulundurularak, eğitim materyallerine ve uzaktan 
eğitim araçlarına kolay erişim ve mobilite imkânı da yaratılması,

•	 Öğrenme ortamı açısından esnek öğrenme modeline uygun (görsel-
işitsel) karma sunum teknolojilerinin kullanılması, 

•	 Uzaktan eğitimde kullanmak için [Second Life (SL) benzeri] internet 
tabanlı sanal bir ortamda üç boyutlu sanal kampüs oluşturulması,

•	 Uzaktan eğitimde Web3D sanal gerçeklik araçlarının kullanılması,
•	 Uzaktan eğitimin yapay zekâ ve insan zekâsının etkileşimli 

olarak kullanılmasına uygun olarak yeniden tasarlanması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığının uyguladığı uzaktan eğitim konsepti 
uzaktan eğitim konusunda yaşanan uygulama ve teknoloji alanlarındaki 
değişimlere koşut evrilmesinin, kurum vizyonunda ifadesini bulan 
içinde bulunulan çağa uygun yaklaşımın yakalanmasının da ötesinde, 
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gelecekte yerine getirilmesi beklenecek görevlerin gerektirdiği nitelikte 
personelin yetiştirilmesi için geliştirilen meslekî gelişim sisteminin, 
etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri de göz önünde bulundurularak, 
kullanılabilecek ortam ve metotların belirlenmesi gerekmektedir. Bu ortam 
ve metotlardan biri de uzaktan eğitim sistemidir. Ancak eğitim öğretim 
konularının içerik ve yöntem gereksinimleri iyi irdelenerek yüz yüze ve/
veya uzaktan öğretim/eğitim metotlarından uygun olanın uygulanmasını 
faydalı olacaktır.

Jandarmanın yerine getirdiği hizmetlerin yürütülmesindeki uygulayıcı 
performansını artıracak şekilde çeşitli eğitimlere ihtiyaç bulunmakla 
beraber, teşkilatın personel mevcudu da dikkate alındığında bu ihtiyaç çeşitli 
kısıtlar nedeniyle tamamen yüz yüze eğitim metoduyla karşılanamayacaktır. 
Uzaktan eğitim bazı durumlarda destekleyici bazı durumlarda da alternatif 
bir yöntem olarak eğitim hizmetlerini etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 
ilkeleri doğrultusunda bir bütün olarak olumlu yönde destekleyecektir. 
Eğitim ve öğretimde, uzun süreli kursların bir bölümünün uzaktan bir 
bölümünün de yüz yüze biçimde harmanlanmış eğitim modeliyle verilmesi 
uygun bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, jandarma teşkilatı personelinin 
hâlihazırdaki ve gelecekteki görev ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, zaman 
ve maliyet faktörlerini de göz önünde bulundurarak, eğitilip yetiştirilmesi 
maksadıyla kurgulanan uzaktan eğitim sisteminin oluşturulmasında etkililik 
ve verimliliğin sağlanması açısından, konsepte ilişkin başlatılan güncelleme 
çalışmalarında bu incelemede belirtilen sonuçların dikkate alınması faydalı 
olacaktır. 
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM AĞI PROJESİ (BİDEP)
Gürkan TARHAN*

Öz
20.yüzyılın ortalarından itibaren bilişim teknolojilerinde meydana gelen 
gelişmeler ile birlikte bilgisayar teknolojileri ortaya çıkmış, akabinde 
internet teknolojisinin hayata yerleşmesiyle birlikte bilgi çağı, hızına 
yetişilmesi güç bir konuma doğru yola koyulmuştur. Zaman geçtikçe, bilgi 
çağı içerisinde bilgisayar teknolojileri, yaşamın her alanında var olmaya 
başlamıştır. İçinde bulunulan bilgi ve bilişim çağında teknolojiyi yakalamak 
isteyen bütün kurumlar, özellikle eğitim ve öğretim konularında bilgisayar 
desteğini arkalarına almak istemiştirler. Bu çalışma, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi Başkanlığının yürütmekte olduğu “BİDEP: Bilgisayar 
Destekli Eğitim Ağı Projesi” konusunda gerçekleştirilen uygulamalar 
ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesinde bilgi sistem 
altyapısındaki yenileştirme çalışmalarının incelemesini yapmak ve buna 
ilişkin değerlendirmeleri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Personelin meslek 
hayatı boyunca yerine getireceği hizmetlerin yürütülmesindeki uygulayıcı 
performansını artıracak şekilde çeşitli eğitimlere ihtiyaç bulunmakla 
beraber, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bu ihtiyacı çeşitli kısıtlar 
nedeniyle teknoloji destekli bir şekilde karşılayamamaktadır. Bilgisayar 
Destekli Eğitim Ağı Projesinin, temelinde bir eğitim projesi olarak eğitim 
hizmetlerini teknoloji ve bilim aracılığıyla, ekonomik ve verimli bir şekilde 
ve olumlu yönde destekleyecek bir adım olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulaknet, Ulakbim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Öğrenim 
Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi.

1. GİRİŞ
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan teknolojik gelişmeler eğitim ve öğretim 

sistemlerini doğrudan etkilemiş; daha az maliyetle daha fazla personelin 
eğitilmesine ve eğitimin yaşam boyu sürdürülebilir olmasına imkân 
sağlamıştır.  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki öğretim elemanı, 
kursiyer ve öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde teknolojik 
gelişmelerden ve imkânlardan etkin olarak istifade etmeleri maksatları ile 
bir çalışma başlatılmış ve incelemeler sonucunda Bilgisayar Destekli Eğitim 
Ağı projesinin bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.

Söz konusu Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi’nin başlangıcı 2011’e 
dayanmaktadır. Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesinin teorik çalışmaları 
yükseköğretim ve askeri eğitim kurumları baz alınarak 2011-2016 yılları 
* J.Mu.Kd.Yzb.(OBİ), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara, gurkantarhan@jandarma.gov.tr.
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arasında tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında Jandarma Eğitim 
Komutanlığı bünyesinde, Eğitim Sistem ve Teknolojileri Geliştirme Daire 
Başkanlığı kurularak projenin uygulama aşamasına geçilmiş ve gerekli 
çalışmalar başlatılmıştır. 

Ancak bütçe kısıtlamaları, teknik personel yetersizliği ve teşkilat 
değişiklikleri nedeniyle proje takviminde aksamalar olmuş, özellikle 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin faaliyete başlamasından sonra 
2018 yılında çalışmalara tekrar hız verilmiştir.  

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi, temel olarak 3 temel safhadan 
oluşmaktadır. Birinci Aşama (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Yerleşkesi yerel alan ağının fiber optik kablo bağlantıları ile anahtarlama 
cihazlarının tesisi yapılması), İkinci Aşama (veri merkezi ve siber güvenlik 
cihazları ile kablosuz ağ altyapısının tedariki), Üçüncü Aşama (Akademi 
Bilgi Sistemi ve Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılımının geliştirilmesi) olarak 
ele alınabilir.
2. İNCELEME 

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Başkanlığındaki öğrenci, kursiyer ve öğretim elemanlarının 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çağdaş teknolojilerle desteklenmesi için 
başlatılmış bir eğitim projesidir. Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesinin 
maksadı, teknolojik imkânları kullanabilen nitelikli Jandarma ve Sahil 
Güvenlik personelinin yetiştirilmesini sağlamaktır. Bilgisayar Destekli 
Eğitim Ağı Projesinin bu genel amaç kapsamında belirlenen hedefleri ise;

•	 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin belirleyeceği siber 
güvenlik politikaları kapsamında Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM) tarafından oluşturulan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) 
üzerinden internete erişim ve ‘edu.tr’ uzantılı Elektronik Posta hesaplarının 
kullanımı,

•	 Bilimsel makalelere kolay ve hızlı erişim,
•	 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ndeki iş süreçleri ve eğitim 

faaliyetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi,
•	 Eşdeğer eğitim kurumları (Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil) ile eşit 

teknolojik seviyeye gelinerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanması,
•	 Proje kapsamında geliştirilecek Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning 

Management System-LMS) ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitimi 
her zaman ve her yerde prensibiyle alabilmesi ve kaynakların daha etkin 
kullanılması,
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•	 E-Sınav sisteminin geliştirilerek sınavların elektronik ortamda 
yapılması ile maliyet, etkinlik ve zaman tasarrufu sağlanarak, iş gücü 
kaybının önlenmesidir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin teknolojik imkânlarının 
günümüz eğitim ihtiyaçları ele alındığında ihtiyacı karşılamaktan uzak 
olduğu görülmüştür. Bu eksiği gidermek için Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde gelecekte görev yapacak olan 
personelin eğitimi aşamasında teknolojinin sağladığı imkânlardan azami 
derecede faydalanmalarını sağlamak için başlatılan Bilgisayar Destekli 
Eğitim Ağı Projesinin Birinci aşaması Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Yerleşkesi yerel alan ağının fiber optik kablo bağlantıları ile 
anahtarlama cihazlarının yenilenmesi olmuştur. Bu çerçevede, kışlanın 
kuruluşundan günümüze kadar kullanılan network altyapısı iyileştirilmiştir. 
Birinci aşamanın tamamlanma zamanı 18 Haziran 2018’dir. 

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesinin İkinci aşamasında ise Akademi 
WEB sayfası sunucusu, E-posta sunucusu, Akademi Bilgi Sistemi ve 
Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılımına hizmet verecek uygulama yönetimi 
ve veri tabanı sunucularını da içeren veri merkezi ve bu sistemlerin 
korunmasına yönelik siber güvenlik cihazları ile akademideki öğrenci ve 
personelin akademik olarak faydalanabileceği kablosuz ağ altyapısının 
tedariki yapılacaktır.

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesinin ikinci aşamasında tedarik 
edilecek sistemler sayesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki 
öğrenci, akademisyen ve idari personel ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) 
üzerinden internete erişim sağlayacaktır. Böylelikle yerleşke üzerinden 
eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, 
teknolojik ve kültürel bilginin yayılması veya erişilmesi amaçları ile 
internete erişilebilecektir. 

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesinin Üçüncü aşaması ise Akademi 
Bilgi Sistemi ve Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılımının geliştirilmesidir. 
Akademi Bilgi Sistemi akademideki ilgili birimlerin öğrenci verilerini 
yönetmesi için bir veri yönetim bilgi sistemidir. Bu sistem sayesinde 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki tüm iş akışlarının dijital 
ortamda yürütülmesi amaçlanmıştır. Öğrenme yönetim sistemleri, bir 
uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, dokümantasyon ve raporlaştırma 
işlemlerini, eğitimci-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişimini, kurs içeriğinin 
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yayınlanmasına ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan; 
genellikle web üzerinden servis sunan bilgisayar yazılımıdır. Bu sistemin 
kullanımındaki amaç ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki 
öğrencilerin örgün eğitiminde ele alınan konuların pekiştirilmesi için ders 
öncesi ve sonrasında ele alınarak öğrencinin bilgiye her zaman ve her yerde 
prensibiyle ulaşabilmesidir.

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi akademideki öğrenci, öğretim 
görevlisi ve idari personele birçok fayda sağlayacaktır. Öğretim görevlileri;

•	 Ders sunumlarını, ders notlarını ve eğitim filmlerini öğrencilerin 
istifadesine sunabilecek,

•	 Öğrencilere ders öncesi kısa sınav yapabilecek,
•	 E-öğrenme platformu üzerinden ödev verebilecek,
•	 Yapmış olduğu sınavlarla ilgili soru analizlerini, öğrencinin almış 

olduğu notları ve performanslarını görebilme imkânına sahip olacaktır.
Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi sayesinde öğrenci ve kursiyerler;
•	 Ders sunum ve notlarını önceden okuyarak derse hazırlıklı 

gelebilecekler,
•	 Hazırladıkları ödevleri ve sunumları sınıfta bilgisayar üzerinden 

takdim edebilecekler,
•	 Hazırladıkları ödevleri E-öğrenme platformu üzerinden yükleyerek 

ders öğretmenine gönderebilecekler, 
•	 Akademi içindeki etkinlikleri, haberleri, duyuruları, ders planlarını, 

ödevlerini, sınav sonuçlarını, karnelerini vb. hususları sistem üzerinden 
görebilecekler,

•	 Akademik çalışmalarını üniversitelerin elektronik kütüphanelerine 
erişmek suretiyle yapabileceklerdir.

Bilgisayar Destekli Eğitim Ağı Projesi’nin idari personele sağlayacağı 
imkânlarla idari personel;

•	 Yıllık akademik takvim, açılacak kurslar, ders ve öğretmen 
planlamaları ile ölçme değerlendirme faaliyetlerini elektronik ortamda daha 
süratli yapabilecek,

•	 Öğrenci bilgileri ile öğrencilerin not, ceza, mükâfat, devamsızlık ve 
sağlık durumlarını bilgisayar ortamında daha sağlıklı takip edebilecek ve 
alınması gereken ilave tedbirleri zamanında alabilecektir.
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Ayrıca;
•	 Geçmiş yıllara ait transkriptler daha kolay şekilde arşivlenecek, 
•	 Kurumsal hafıza ve bilgi birikimi kalıcı ve standart hale gelecek,
•	 İşlenen bilginin miktarı, niteliği ve hızı artarak bütünlüğü ve gizliliği 

sağlanıp, eğitimde bilişim teknolojileri ağırlıklı bir yapıya kavuşulacaktır.
Bu imkânların, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığının gelecek öngörülerine de dayalı olarak ihtiyaç duyulan 
personel niteliğini de şekillendirmesi beklenmektedir. Bu kazanımların 
sağlanması ile içinde bulunulan çağa uygun yaklaşımın da ötesinde, 
gelecekte yerine getirilmesi beklenecek görevlerin gerektirdiği nitelikte 
personelin yetiştirilmesi için geliştirilen etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 
ilkeleri de göz önünde bulundurularak, uygun eğitim ortam ve metotlarının 
kullanılarak uygulanması hedeflenmektedir.
3. SONUÇ

Mevcut durumda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma 
Genel Komutanlığının internet altyapısını kullanmakta, fakat bu altyapıda 
uygulanan sıkı ağ ve güvenlik politikaları Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisinin özellikle eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik olan ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. Nitelikli Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin 
yetiştirilmesini sağlamak maksadıyla başlatılan Bilgisayar Destekli Eğitim 
Ağı Projesi kapsamında, bilgi sistem altyapı ve donanım tedarikinin Kasım 
2019’da sonuçlandırılması ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 
kendi belirleyeceği güvenlik politikaları ile internet sistemlerini faal hale 
getirmesi planlanmaktadır. 

Akademi Bilgi Sistemi ve Akademi Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning 
Management System) yazılımlarının tedarik çalışmaları ise teknik 
şartnamenin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından onayı ile eşgüdümlü 
olarak devam etmektedir. Bu kapsamda Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisindeki birimlerle kapsamlı bir çalışma yapılarak detaylı bir ihtiyaç 
analizi çıkarılmaktadır. Bu yazılımlar akademide öğrenim görmekte olan 
öğrenci ve kursiyerlere hizmet amaçlıdır.
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YURT İÇİ MESLEKİ 
GELİŞİM PLANI

Selçuk EFE*

Öz
Bu çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin statü, branş ve 
ihtisas özelliklerine göre; mesleki gelişimlerini sağlamak, verimliliğini 
arttırmak, ileride alacağı görevlere hazırlamak maksadıyla icra edilen 
hizmet içi eğitim safhalarını, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 
açılan kurslara katılan personel ve maliyet durumunu göstererek uzaktan 
eğitim ihtiyacını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında 
komutanlık bünyesinde verilen yurt içi kurslardan, kişisel ve mesleki gelişim 
kurslarından bahsedilmiş ve 2018-2019 yılları arasında verilen kursların 
kurumlara ve kuvvetlere göre dağılımı, planlanan yurt içi kurs durumu ve 
uzaktan eğitimin faydaları ve eksiklikleri anlatılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hizmet İçi Eğitim, Uzaktan Eğitim, Mesleki Gelişim.

1. GİRİŞ
Bu çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin statü, branş ve 

ihtisas özelliklerine göre; mesleki gelişimlerini sağlamak, verimliliğini 
arttırmak, ileride alacağı görevlere hazırlamak maksadıyla icra edilen 
hizmet içi eğitim safhalarını, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 
açılan kurslara katılan personel ve maliyet durumunu göstererek uzaktan 
eğitim ihtiyacını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu inceleme, Jandarma 
teşkilatının mevcut personelinin hâlihazırdaki ve gelecekteki görev 
ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, zaman ve maliyet faktörlerini de göz 
önünde bulundurarak, eğitilip yetiştirilmesi maksadıyla uzaktan eğitimin 
gerekliliği, fayda ve mahsurlarını ortaya koymak için yapılmıştır.
2. İNCELEME

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde icra edilen eğitimleri; Temel 
Eğitim ve Hizmet İçi Eğitim olmak üzere iki ana unsurda inceleyebiliriz.

Temel Eğitimler; yeni temin edilen personelin kendi statü, branş ve ihtisas 
özelliklerine göre aldıkları eğitimlerdir. Subay ve astsubaylarımız Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında, uzman erbaşlarımız ve er/
erbaşlarımız eğitim merkezleri ve eğitim birliklerinde temel eğitimlerini 
almaktadırlar.

Hizmet İçi Eğitim; Jandarma Genel Komutanlığı personelinin temel 
eğitimden sonraki mesleki gelişimini sağlamak maksadıyla; yurt içi ve yurt 
dışında düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre gibi 
faaliyetleri ifade etmektedir. Hizmet içi eğitimler; kıta içi kurs kapsamında 
* J.Per.Kd.Yzb., Jandarma Genel Komutanlığı, selcuk.efe@jandarma.gov.tr
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tüm birliklerimizde, Jandarma Genel Komutanlığı Yurt İçi Mesleki Gelişim 
Planı kapsamında, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında, 
Kurs Merkezlerinde, Eğitim Birliklerinde, diğer kurumlarda ve personel 
kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kendi marifetiyle aldıkları 
eğitimleri kapsamaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı Mesleki Gelişim Planı kapsamında icra 
edilen kursları sınıflandıracak olursak; temel kurslar, ihtisas kursları, temel 
intibak kursları, yetki veren kurslar ve diğer kurslar olarak ifade edebiliriz.

Bu kapsamda, 2018 yılında 423 farklı kursa;
•	 2.457 subay,
•	 7.223 astsubay,
•	 2.347 uzman jandarma,
•	 3.374 jandarma uzman erbaş,
•	 465 devlet memuru olmak üzere toplam 15.866 personel tefrik edilmiş 

olup, toplam maliyeti 20.676.092 TL’dir.
2019 yılında 449 farklı kursa;
•	 2.356 subay,
•	 11.177 astsubay,
•	 1.866 uzman jandarma,
•	 6.390 jandarma uzman erbaş
•	 387 devlet memuru olmak üzere toplam 22.176 personel tefrik edilmiş 

olup, toplam maliyeti 22.515.786 TL’dir.
2018 ve 2019 yıllarında alınan kursların kurumlara ve kuvvetlere göre 

dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. 2018 ve 2019 Yıllarında Alınan Kursların Kurumlara ve Kuvvetlere 

Göre Dağılımı
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Jandarma Genel Komutanlığı Yurt Içi Mesleki Gelişim Planı kapsamında 
2019 yılında;

•	 JSGA Başkanlığı ile koordineli olarak, Halkla İlişkiler Uzaktan 
Eğitim Sertifika Programı ve Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika 
Programı,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ile koordineli 
olarak üç hafta süreyle icra edilmesi planlanan Olay Yeri İnceleme Tekâmül 
Kursunun ilk bir haftası; on iki hafta süreyle icra edilmesi planlanan Olay 
Yeri inceleme Temel Kursunun ilk dört haftası uzaktan eğitim olarak 
planlanmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından icra edilen farklı 
görevlerde, personelin verimliliğini ve etkinliğini artıracak şekilde çeşitli 
hizmet içi eğitimlerin planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Personel 
mevcudu da dikkate alındığında bu ihtiyaç çeşitli kısıtlar nedeniyle tamamen 
yüz yüze eğitim metoduyla karşılanamamaktadır. Uzaktan eğitimin bazı 
durumlarda destekleyici bazı durumlarda da alternatif bir yöntem olarak 
kullanılmasına ihtiyaç vardır. Jandarma Genel Komutanlığının imkân 
ve kabiliyetlerine göre uzaktan eğitimin fayda ve mahzurları aşağıda 
çıkarılmıştır.

Uzaktan eğitimin faydaları;
•	 Maliyet avantajı,
•	 Esneklik ve teknolojiden faydalanma,
•	 Daha fazla kişiye ulaşma,
•	 Eğitim kalitesinin artması,
Uzaktan eğitimin mahsurları;
•	 Uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılık,
•	 Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan bireyler için planlama 

zorluğu ve yüz yüze etkileşim olanaklarının ortadan kalkması,
•	 Öğrenme sürecinde karşılaşılan güçlüklere anında çözüm bulamama,
•	 Mesai saatleri içerisinde uzaktan eğitim sisteminden faydalanmak için 

J.Gn.K.lığının altyapısının yeterlilik durumu,
•	 Gizlilik dereceli bilgilerin sistemde kullanılması,
•	 Personel motivasyonu.
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3. SONUÇ
Jandarma teşkilatının mevcut personelinin hâlihazırdaki ve gelecekteki 

görev ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, zaman ve maliyet faktörlerini de göz 
önünde bulundurulduğunda, çağdaş kolluk için uzaktan eğitim zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu çerçevede, asayiş, istihbarat, yurt dışı görevler, kurumsal 
ve kişisel ilgi, iletişim ve işlevler giderek önem kazanmaktadır. Jandarmanın 
birçok alanda, hızla değişen ve gelişen görev ihtiyaçları ile sorumlulukları, 
çok yönlü, devamlılık gerektiren ve esnek bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. 
Jandarmanın görev ve sorumluluk alanının genişliği hizmet içi eğitimlerin 
uzaktan ve yüz yüze olacak şekilde hibrid bir eğitim sistemini gerekli 
kılmaktadır.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Yurt İçi Mesleki Gelişim 
Planında yer alan kursların kısmen veya tamamen uzaktan eğitim şeklinde 
verilebilmesi için öncelikli olarak; uzaktan eğitimde değişen teknolojiye 
uygun yapılanmaya geçilmesine ve eğitim materyallerine, uzaktan eğitim 
araçlarına kolay erişim imkânının yaratılmasına ihtiyaç vardır.
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UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜ VE 
BENİMSENMESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Güray ARIK*

Öz
Bu çalışmada, uzaktan eğitim alanında geliştirilen teknolojilerin bireyler 
tarafından benimsenmesi ve teknoloji kabulünü etkileyen en önemli 
faktörlerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma bir meta-
analiz araştırması olarak tasarlanmıştır. Teknoloji kabulü, benimsenmesi ve 
uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaları tespit etmek amacıyla Web of Science 
makale veri tabanı üzerinde tüm veri tabanlarını kapsayan bir alan yazın 
taraması yapılmıştır. Uzaktan eğitim sistemlerinin teknoloji kabulü ve 
benimsenmesi konusunda 124 çalışma bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
çalışmaların 68’i makale, 39’u bildiri ve 17’si kitap bölümü ve diğer 
çalışma türündedir. Çalışmaların ülkelere göre dağılımı incelendiğinde en 
fazla çalışmanın 24 çalışma ile Tayvan’da yapıldığı, Türkiye’de konu ile 
ilgili 4 çalışmanın yapıldığı, teknoloji kabulü ve uzaktan eğitim alanında 
yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında artan bir eğilim 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda genellikle hedef kitlenin üniversite 
öğrencileri olduğu, Teknoloji Kabul Modeli baz alınarak genişletilmiş 
modeller kullanıldığı, deneysel çalışmalar yapıldığı, veri toplama aracı 
olarak araştırma kapsamında geliştirilen ölçek ve anketler kullanıldığı ve 
analiz yöntemi olarak çoğunlukla yapısal eşitlik modellemesi kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde uzaktan eğitim 
ortamından algılanan faydanın, teknoloji kabulünün en güçlü göstergesi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, gelecekte 
uzaktan eğitim alanında çalışma ve uygulama yapacak kişilere çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul, Uzaktan Eğitim, Teknolojinin 
Benimsenmesi.

1. GİRİŞ
Bu çalışma, uzaktan eğitim alanında geliştirilen teknolojilerin bireyler 

tarafından benimsenmesi ve teknoloji kabulünü etkileyen en önemli 
faktörlerin neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Uzaktan 
eğitim alanında yapılan çalışmaların sayısı son yıllarda artan bir eğilim 
göstermektedir. Birçok kurum, üniversite ve işletme bünyesinde uzaktan 
eğitim kapsamında değerlendirilen e-öğrenme veya çevrimiçi öğrenme 
uygulamaları geliştirmekte ve sunmaktadır. Bu uygulamalar genellikle 
öğrenme ortamı açısından daha kolay ve hızlı erişim imkânı sunması 
* Dr.J.Mu.Yb.(OBİ), Jandarma Genel Komutanlığı, gurayarik@jandarma.gov.tr.
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nedeniyle bireyler tarafından sıklıkla tercih edilmekte ve e-öğrenme 
sistemlerine talebi artırmaktadır. 

Ülkemizde de popüler hale gelen ve eğitim kurumlarınca yaygın olarak 
kullanılmaya başlanan uzaktan eğitim sistemlerinin bireyler tarafından 
benimsenmesini ve kabulünü etkileyen faktörlerin araştırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Alan yazında uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, çalışmaların sıklıkla uzaktan eğitimin uygulamasının 
öğrenme çıktılarına odaklandığı veya uzaktan eğitim ortamının 
geliştirilmesine odaklandığı görülmektedir. Uzaktan eğitim sistemlerinin, 
bireyler tarafından benimsenmesi ve teknoloji kabul modelleri çerçevesinde 
değerlendirilmesi çalışmaları ise kısıtlı sayıdadır. Bu çalışmanın uzaktan 
eğitim ve teknoloji kabulü konularında yapılacak diğer çalışmalara katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı 
personelinin eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanılacak uzaktan eğitim 
sistemi uygulamalarında, bireylerin teknoloji kabulü ve benimseme düzeyleri 
açısından hangi faktörlerin önemli olduğunun bilinmesi, daha etkili uzaktan 
eğitim ve e-öğrenme ortamlarının geliştirilmesini sağlayacaktır.

Bu çalışma, bir meta-analiz yöntemi araştırmasıdır. Meta-analiz 
araştırmaları, belirli bir konu hakkında araştırmacılar tarafından yapılan 
çalışmaları bir araya getirerek nicel nitelikler sunan araştırmalardır. Çalışma 
kapsamında uzaktan eğitim ve teknoloji kabul ve benimsenmesi üzerine 
yapılan çalışmalar incelenecek ve elde edilen bulgular nicel analiz yöntemleri 
kullanılarak sunulacaktır. Elde edilen bulgular Web of Science makale veri 
tabanında yer alan çalışmalarla sınırlandırılmıştır.
2. İNCELEME 

a. Teknoloji Kabul Modeli
Bir sistemin, yeniliğin veya teknolojinin başarısı, kişiler tarafından 

benimsenerek kabul edilmesine ve kullanımına bağlıdır. Dillon ve Morris 
(1996), en basit tanımıyla teknoloji kabulünü, bir kullanıcının veya 
grubun teknolojiyi kullanma konusunda gösterdiği isteklilik olarak ifade 
etmektedir. Bir yeniliğin ve teknolojinin niçin ve nasıl benimsendiği birçok 
araştırmacı tarafından merak edilen bir soru olmuştur. Bu konuda bilimsel 
araştırma yapan birçok bilim adamı ve araştırmacı teknolojinin kabul ve 
benimseme sürecine ilişkin farklı yöntem ve bakış açıları ile çeşitli modeller 
önermişlerdir. 

Bu modellerde temel unsur, teknolojinin kullanımına ilişkin ana faktör 
olan kullanım niyetinin diğer iç veya dış hangi faktörlerden etkilendiğini 
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tespit etmektir. Araştırmacılar tarafından, kişilerin yeniliği kabul etme ve 
benimseme davranışları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu modeller yeniliğin 
yayılımını anlama ve değerlendirme, yeniliğin kişiler tarafından kabul 
ve benimseme davranışlarını anlamlandırma açısından fayda sağlayan 
modellerdir. Bu model ve teoriler arasında;

•	 Nedensel Davranışlar Teorisi (Ajzen ve Fishbein, 1980), 
•	 Yeniliğin Yayılımı Kuramı (Rogers, 1983), 
•	 Teknoloji Kabul Modeli (Davis, 1989), 
•	 Planlı Davranış Teorisi (Ajzen, 1991), 
•	 Ayrıştırılan Planlı Davranış Teorisi (Taylor ve Todd, 1995), 
•	 Teknoloji Kabul Modeli 2 (Venkatesh ve Davis, 2000), 
•	 Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanımı Teorisi (Venkatesh, 

Morris, Davis ve Davis, 2003), 
•	 Teknoloji Kabul Modeli 3 (Venkatesh ve Bala, 2008) önemli model ve 

teorilerdendir.
Bu modeller arasında ön plana çıkan ve birçok model ve araştırmaya 

kaynak olan Teknoloji Kabul Modeli (TKM), kişilerin teknoloji kullanım 
davranışlarını belirlemek amacıyla, Davis (1989) tarafından geliştirilmiştir 
(akt. Arık, 2019). Model, algılanan fayda (AF) ve kullanım kolaylığı 
(KK) değişkenleri üzerinden kişilerin teknolojiyi kabul etme durumunu 
açıklamaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) (Arık, 2019)

AF, bireyin teknoloji kullanımında iş performansını arttırıp arttırmayacağına 
ilişkin algısıdır. KK ise, kullandığı teknolojinin kullanımının kolay olup 
olmadığına ilişkin algısıdır.  Modele göre birey bir teknolojiyi kullanmaya 
karar vermeden önce iki temel faktöre göre tutum sergiler ve bir kabul süreci 
başlar (Şekil 2). Kullanılacak teknoloji veya sistemin faydası ve kolaylığına 
göre kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir (Arık, 2019). 
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Şekil 2. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) Süreci

Birey, bu karar doğrultusunda bir tutum sergiler. Olumsuz bir tutum 
sergilendiğinde kullanım reddedilir. Sistemin algılanan fayda ve kullanım 
kolaylığı ne kadar üst seviyede olursa kabul edilme süreci o denli kolaylaşır.

Teknoloji Kabul Modeli 3 (TKM3), Venkatesh ve Bala (2008) tarafından 
geliştirilmiş ve TKM’nin son hali olarak bilinen bir modeldir. TKM3, 
Teknoloji Kabul Modeli 2’ye ilave olarak algılanan kullanım kolaylığının 
bağlayıcı faktörlerine yer vermiştir. Modelde iki önemli inanç içsel değişkeni 
olan algılanan kullanım kolaylığı (KK) ve algılanan fayda (AF) üzerinde 
diğer dışsal değişkenlerin etkisi incelenmiştir (Şekil 3) (akt. Arık, 2019).

 

Şekil 3. Teknoloji Kabul Modeli 3 (TKM3) (Arık, 2019).
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TKM3, kişinin kullanım davranışını etkileyen detaylı olarak düşünülmüş 
16 faktörden oluşmaktadır. Modelde yeniliğin kullanımına karar verme 
süreci, bağlayıcı (anchoring) ve düzenleyici (adjustment) adı verilen 
ilave kavramlar üzerine oturtulmuştur. Bağlayıcı faktörleri; bilgisayar öz-
yeterliği, dışsal kontrol algısı, bilgisayar kaygısı, bilgisayar eğlence algısı 
olarak; düzenleyici faktörler ise algılanan keyif, objektif kullanılabilirlik 
olarak belirtilmiştir. Bağlayıcı ve düzenleyici olarak ifade edilen altı faktör 
algılanan kullanım kolaylığı ile ilişkilendirilmiştir. İmaj, işe uygunluk, 
çıktı kalitesi, sonuç gösterilebilirliği ve öznel norm gibi diğer beş faktörün 
ise algılanan fayda ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Modelde gönüllülük 
faktörünün dolaylı olarak davranışsal niyet ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır 
(akt. Arık, 2019). 

Ayrıca TKM3’te deneyimin kullanım kolaylığı üzerindeki dolaylı 
etkisi vurgulanmıştır. Algılanan fayda, davranışsal niyetin en önemli 
belirleyicisidir (Venkatesh & Bala, 2008; akt. Arık, 2019). Kişilerin bir 
sistem üzerinde algıladıkları fayda arttıkça o sistemin kullanımına yönelik 
davranışsal niyetleri artmaktadır. Bununla birlikte, TKM3 yapılan boylamsal 
testler neticesinde değişkenler arasında birçok yeni ilişkiyi tanımlamaktadır. 
Algılanan kullanım kolaylığı, öznel norm, imaj ve sonuç gösterilebilirliği, 
algılanan faydanın önemli tahmin edicileridir. Ayrıca, çıktı kalitesi ve işe 
uygunluk algılanan fayda üzerinde güçlü bir olumlu etkiye sahiptir (akt. 
Arık, 2019).

 b. Uzaktan Eğitim ve Teknoloji Kabulü
Uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmaların sayısı son yıllarda 

artan bir eğilim göstermektedir. Birçok kurum, üniversite ve işletme 
bünyesinde uzaktan eğitim kapsamında değerlendirilen e-öğrenme veya 
çevrimiçi öğrenme uygulamaları geliştirmekte ve sunmaktadır. Bir uzaktan 
eğitim sisteminin başarısı, büyük ölçüde öğrencinin kabulü ve teknolojinin 
kullanımına bağlıdır. Bu nedenle, uygulayıcıların ve politika yapıcıların, 
öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirmek için e-öğrenme sistemlerinin 
kullanıcı tarafından kabul edilmesini etkileyen faktörleri anlamaları zorunlu 
hale gelmiştir (Tarhini, Hone ve Liu, 2014). 
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Bu araştırmada, alan yazında teknoloji kabulü, benimsenmesi ve uzaktan 
eğitim ile ilgili çalışmaları tespit etmek amacıyla Web of Science üzerinde 
tüm veri tabanlarını kapsayan, konu başlığında “teknoloji kabul veya 
teknoloji benimseme” ve “uzaktan eğitim veya e-öğrenme” veya İngilizce 
“technology acceptance veya technology adoption” ve “distance education/
learning veya e-learning” koşul ifadelerini içeren bir tarama yapılmıştır. 
Uzaktan eğitim sistemlerinin teknoloji kabulü ve benimsenmesi konusunda 
124 çalışma bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 68’inin makale, 
39’unun bildiri ve 17’sinin kitap bölümü ve diğer çalışma türlerinde olduğu 
tespit edilmiştir. Çalışmaların ülkelere göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışmaların Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 1 incelendiğinde en fazla çalışmanın 24 çalışma ile Tayvan’da 
yapıldığı, Türkiye’de konu ile ilgili 4 çalışmanın yapıldığı görülmektedir. 
Çalışmaların yıllara göre dağılım grafiği Şekil 4’te sunulmuştur.
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Şekil 4. Teknoloji Kabul Modeli 3 (TKM3)

Teknoloji kabulü ve uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmaların yıllara 
göre dağılımına bakıldığında artan bir eğilim olduğu görülmektedir.

Ayrıca ulaşılan çalışmalar hedef kitle, örneklem sayısı, kullanılan 
teknoloji kabul modeli, çalışma deseni, kullanılan veri toplama aracı ve 
analiz yöntemleri başlıklarında incelenmiştir. Bu doğrultuda;

•	 Çalışmaların hedef kitlesinin çoğunlukla üniversite öğrencileri olduğu,
•	 Örneklem sayısının minimum 102 – maksimum 1.085 olduğu,
•	 Genellikle Teknoloji Kabul Modeli baz alınarak genişletilmiş modeller 

kullanıldığı,
•	 Çoğunlukla deneysel çalışmalar yapıldığı,
•	 Veri toplama aracı olarak araştırma kapsamında geliştirilen ölçek ve 

anketler kullanıldığı,
•	 Çoğunlukla yapısal eşitlik modellemesi ve ilişkisel istatistiksel 

analizler kullanıldığı tespit edilmiştir.

3. SONUÇ
Yapılan araştırma neticesinde, uzaktan eğitim ve teknoloji kabulü 

konusunda yapılan araştırmaların gün geçtikçe artan bir eğilim içerisinde 
olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmalarda uzaktan eğitim ortamlarına 
ilişkin en sık kullanılan teknoloji kabul faktörlerinin sırasıyla;
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•	 Algılanan fayda
•	 Kullanım kolaylığı
•	 Öz yeterlilik
•	 Öznel norm
•	 Motivasyon
•	 Algılanan güvenilirlik
•	 Bilgisayar kaygısı
•	 Teknik destek
•	 İçerik kalitesi
•	 Sistem kalitesi
•	 Öğrenme içeriğinin tasarımı
•	 Eğitmen faktörü
•	 Teknik problem azlığı olarak tespit edilmiştir.
Uzaktan eğitim ortamından algılanan fayda, teknoloji kabulünün en güçlü 

göstergesidir (Gibson, Harris ve Colaric, 2008). Uzaktan eğitim ortamının 
kullanımının kolay olması kullanım niyetini olumlu yönde arttırmaktadır. 
Öz yeterlilik, öznel norm, algılanan zevk, bilgisayar endişesi ve deneyim 
en önemli yardımcı faktörlerdir (Abdullah ve Ward, 2016). E-öğrenme 
öz yeterliliği ve öznel norm algılanan faydanın en önemli açıklayıcısıdır. 
Kullanıcıların e-öğrenme bilinci arttıkça kullanım kolaylığı etkisi 
azalmaktadır (Martínez-Torres vd., 2008).

İnternet öz yeterliliğinin yüksek olması, davranışsal niyeti olumlu yönde 
etkiler. Bilgisayar kaygısı azaldıkça uzaktan eğitim ortamını kullanma 
niyeti olumlu yönde artmaktadır (Abdullah ve Ward, 2016). İnterneti 
yoğun kullanan öğrencilerin e-öğrenme sistemlerini kullanma olasılıkları 
daha yüksektir. Uzaktan eğitim sisteminin kullanımı kolaysa, öğrenciler 
e-öğrenme sisteminin kendileri için daha yararlı olacağına inanmaktadır 
(Abbad, Morris ve De Nahlik, 2009). Öğretmenlerin uzaktan eğitim 
sisteminin önemine inanması ve bu yönde paylaşımlarda bulunması daha 
etkin bir kullanım sağlar.

Bu doğrultuda, gelecekte uzaktan eğitim alanında çalışma ve uygulama 
yapacak kişilere çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. Uzaktan eğitim ortamının 
kullanıcı dostu olması, e-öğrenmenin başarısı için önemlidir ve öğrenicilerin 
algılanan fayda ve algılanan güvenilirlik algılarını artıracaktır (Ong, Lai ve 
Wang, 2004). Öğrencileri uzaktan eğitim ortamına çekmek için kullanışlı 
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içerikler sağlanmalıdır. İçerik kalitesini arttırmak, basit ve kullanımı kolay 
bir sistem geliştirmek ve öğrencilerin bilgisayar yeterliliklerini arttırmak 
sistemin başarısını arttıracaktır (Lee, 2006). 

Öğrencilerin e-öğrenmeyi kullanmaya devam etmeleri için, sistem onlara 
değer katacak şekilde tasarlanmalı ve geliştirilmelidir. E-öğrenme sürecinin 
karmaşıklığını arttırmadan gelişmiş e-öğrenme hizmetleri sağlayarak 
algılanan fayda arttırılabilir (Lee, Yoon ve Lee, 2009). Uzaktan eğitime 
yönelik olumlu algı sağlanması için; katılımcılar kısa süreli, uygulama 
öncesinde uzaktan eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirilmelidir. 
Öğretmen ve öğrencinin ders dışında da iletişim kurabildiği ve teknik 
problemlerin en aza indirildiği uzaktan eğitim ortamlarının tasarlanması 
önerilmektedir (Yılmaz ve Güven, 2015).

Uzaktan eğitim tasarımcılarının e-öğrenme sistemlerini kullanma 
niyetini geliştirmek için e-öğrenme sistemlerinin içeriğinin geliştirilmesine 
dikkat etmesi gerekir. Eğitmenler, e-öğrenme sistemlerinin yararlarını ve iş 
performanslarıyla ilgilerini tanıtmalı ve tanımlamalıdır. Ayrıca, e-öğrenme 
sistemlerinin eğitmenleri ve sistem tasarımcıları, e-öğrenme sistemi 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirmeli ve e-öğrenme 
sistemlerinin iş ihtiyaçlarını ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamasını 
sağlamalıdır (Lee, Hsieh ve Hsu, 2011).

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sisteminin önemine inanması ve amaçlarını 
paylaşması için sadece planlama ve benimseme sürecine dahil olmaları değil, 
aynı zamanda metodolojik değişiklikleri uygulamak için uygun şekilde 
eğitilmeleri gerekir.  E-öğrenme yöneticileri ve diğer üniversite personeli de 
mümkün olduğunca, sürece erken dahil olmalı ve aynı amaçları paylaşmalıdır 
(Persico, Manca ve Pozzi, 2014). İşletmelerde, insan kaynakları yöneticileri, 
çalışanların bilgisayar teknolojilerine aşinalıklarını arttırmak için eğitim 
kursları sağlayabilir. Bu eğitimin resmi olması gerekmez ve herhangi bir 
şekilde olabilir (Ong, Lai ve Wang, 2004).
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE KARMA GERÇEKLİK 
TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ 

UYGULAMALARI VE ETKİSİ
Uğur COŞKUN*

Öz
Eğitim, savunma sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. Ancak personeli 
eğitim için belirli bir yerde toplamak her zaman mümkün olamamaktadır. 
Artırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik teknolojisi ile personeli eğitmek 
için gerekli ortamlar, istenilen mekânlarda yaratabilmekte ve personelin 
daha sık eğitim görmesi sağlanabilmektedir. Böylece operasyona tamamen 
hazır ve gerekli bütün bilgiler ile donatılmış personelin yetiştirilmesi mümkün 
olabilmektedir. Ayrıca, artırılmış gerçeklik ile fiziksel ortamlara sanal nesneler 
eklenebildiği için seyahat maliyetlerinden de tasarruf sağlanabilmektedir. 
Artırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik, geleneksel askeri ve kolluk eğitimin 
yerini almasa da uzak yerlere seyahat etme ihtiyacını ortadan kaldırmakta 
ve personelin tehlikeli ortamlara girmeden eğitilmelerine yardımcı olacak 
sistemler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik, 
Uzaktan Eğitim.

1. GİRİŞ
Eğitim teknolojileri gelişen ve değişen teknolojiler ile farklılaşmakta, 

daha etkin ve verimli hale gelmektedir. Bu farklılaşmanın ana sebebi ise 
kullanılan eğitim sistemlerin yeteri kadar hızlı, etkili ve verimli olmayışıdır. 
Ayrıca savunma sanayi sektörü düşünüldüğünde yazılı kaynaklardan, 
bir sınıf ortamında TSK personeline eğitim vermek zaman ve maliyet 
açısından etkili bir yöntem olmamaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı eğitim 
sistemlerinde yeni teknolojiler kullanılarak, eğitimin her yerde yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu yeni teknolojiler ile iş gücü kaybının ve 
zafiyetinin de önlenmesi sağlanabilmektedir.

Hızla gelişen ve pek çok yeni teknolojilere entegre olabilen Artırılmış 
Gerçeklik ve Karma Gerçeklik teknolojileri eğitim alanında da kendine 
geniş bir yer bulmaktadır. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality); 
dünyada algılanan fiziksel unsurların, bilgisayar kaynaklı grafik, video, ses, 
GPS gibi sanal veriler ile gerçek dünya ortamında birleştirilmesi sonucunda 
oluşturulan gerçek zamanlı ve etkileşimli bir deneyim türüdür. Artırılmış 
Gerçeklik ileri seviye bir teknolojidir ve Sanal Gerçeklik’ten (Virtual Reality) 
* Gn.Md., BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ugur.coskun@bites.com.tr
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farklı olarak kullanıcıyı gerçeklikten koparacak şekilde bilgisayar kaynaklı 
bir sanal simülasyon ortamının içerisine sokmamakta, bunun yerine mevcut 
gerçekliği zenginleştirmektedir. AR teknolojisi, hayal etmesi ve öğrenmesi 
zor olan nesneleri 3D modellere dönüştürerek soyut ve zor içeriği kavramayı 
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca teorik bilgileri gerçek bir konsepte uyarlamak 
için oldukça kullanışlı bir yol olmaktadır.

Karma Gerçeklik (Mixed Reality); Artırılmış Gerçeklik (AR) ile Sanal 
Gerçeklik’in (VR) bir arada kullanıldığı teknolojilere verilen isimdir. Karma 
Gerçeklik’te sanal ve fiziksel dünyalar tek bir gerçeklik altında birleştirilir. 
Kameralardan alınan fiziksel gerçekliğe, bilgisayar üretimi sanal veriler 
entegre edilerek kullanıcıya gerçek zamanlı olarak etkileşime girebildiği 
yeni ortamlar sunmaya dayalı bir yöntemdir. 
2. İNCELEME 

Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin eğitimde kullanım alanlarından 
biri olarak sınıf ortamında kullanılan kaynak kitapların AR teknolojisi 
ile desteklenmesi örnek olarak verilebilir. AR destekli kaynaklar ile ders 
sonrası çalışmak isteyen öğrenciler kitabın önemli kısımlarını bu teknolojiyi 
kullanarak tarayabilmekte, öğretmenleri tarafından oluşturulmuş olan 
metin, ses ve video gibi ipuçlarını kullanarak ders esnasında anlaşılmayan 
ve çalışma hayatları için kritik olabilecek bilgileri istenilen zamanda ve 
mekânda alabilme imkânı bulacaklardır.  Aynı zamanda Artırılmış Gerçeklik 
animasyonlu içerikler, öğrencilerin ders çalışmasını motive etmekte ve 
yazılı kaynaklardan daha dikkat çekici hale gelmektedir. Bu ise öğrencilerin 
ilgisini uzun süre aktif tutabilmektedir. Veri ekleme özelliği kullanılarak, 
örneğin bir kişinin kısa biyografisi, eğlenceli gerçekler, siteler veya olaylar 
hakkındaki tarihsel veriler, görsel 3D modeller, öğrencilere bir konu 
hakkında daha fazla bilgi sağlanabilmektedir. Bu özellik ise konunun daha 
iyi anlaşılmasına destek olmaktadır. 

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi, herhangi bir donanımın bakımı konusunda 
eğitim verilen kurumlarda da kendine geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. 
Tamamen teorik olarak verilen derslerde herhangi bir donanımla etkileşimde 
bulunamayan personel, gerçek bir donanımla karşılaşınca deneyim 
eksikliğinden kaynaklı hatalar yapabilmekte, bu ise kurumlar için maliyetli 
bir süreç olmaktadır. Ayrıca öğrenim sürecinde, maddi imkânlardan dolayı 
yeteri kaynağa sahip olmadığı için deneme imkânı bulamayan personel, 
tek başına bakım/onarım/montaj işlemleri yapmaya başladığında yeterli 
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tecrübeye sahip olmamakta ve bir süre daha uygulamalı eğitimlere ihtiyaç 
duymaktadır. Bu ise zaman, emek ve maliyet kaybına sebep olmaktadır. Bu 
sektörün bir ülkenin savunma sanayi olduğu düşünülürse işin ne kadar ciddi 
boyutlara ulaşabileceği görülebilmektedir. Artırılmış Gerçeklik teknoloji ile 
bu problemler için en gerçekçi çözümler üretilebilmekte, eğitimin kalitesi ve 
etkinliği artırılabilmektedir. 

AR teknolojisi ile oluşturulan eğitim/bakım/montaj sistemlerinde, 
3D modellemesi oluşturulan donanımlar gerçeğe en yakın şekilde 
görselleştirilebilmekte ve sisteme kullanıcı için yönlendirici hologramlar, 
seslendirmeler ve videolar eklenebilmektedir. Görsel olarak donanımı ve 
süreci deneyimleyen kullanıcıda bilginin kalıcılığı artmaktadır. Ayrıca 
istediği kadar hata yapmasına rağmen herhangi bir maliyet kaybı meydana 
gelmemekte ve kullanıcı tekrar tekrar, sıfır hata yapana kadar, öğrenim 
sürecine devam edebilmektedir. 

AR ve MR teknolojileri kullanılarak, kurumlarda bulunan araçların ve 
cihazların kullanım kılavuzu da oluşturulabilmektedir. Oluşturulan kılavuz 
ile yeni başlayan personel, kullanımı için tahsis edilen ve AR teknolojisi 
ile modellenmiş olan cihazın AR tabanlı uygulamasını kullanarak öncelikli 
çalışma prosedürlerine hakim olabilmektedir. Bu tarz uygulamalar kurumun 
isteklerine ve kullanılacak cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte 
ve belirlenen isteklere göre yeni işlem adımları tanımlanabilmektedir. 
Güvenlik prosedürleri olan bir cihaz/donanım için uygulandığını 
varsayarsak personel öncelikli olarak güvenlik prosedürlerini uygulamak 
için yönlendirilecektir. Prosedür adımlarını tamamlamadan cihazın/
donanımın çalıştırılması ve sonraki adıma geçiş  AR tabanlı uygulamalar 
ile engellenebilecektir. Adımların tamamlanıp tamamlanmadığı ortamda 
bulunan sensörlenden alınan veriler ile kontrol edilebilmektedir. Gerekli 
güvenlik prosedür aşamaları personel tarafından tamamladıktan sonra, araç 
kullanımına yönelik yönlendirmeler 3D hologram, metin, video veya ses 
olarak kullanıcıya iletilebilecek ve herhangi bir hataya yer verilmeden, 
daha önce cihazı/donanımı kullanma deneyimi olmayan personel aracı ilk 
seferde problem yaşamadan kullanabilecektir. Uygulama çeşitli donanımlar 
(AR/MR gözlüğü, cep telefonu ve tablet) ile entegre olabilmekte ve 
kullanılabilmektedir. Böylece uygulama, AR/MR gözlüğü, cep telefonu veya 
tablet ile kullanıcının isteğine bağlı olarak istenilen ortamda, istenilen anda, 
herhangi bir sistem bağlantısına gerek olmadan kullanılabilecektir. İşlemleri 
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hatasız olarak ve tek seferde gerçekleştirmek ise personeli, öğrenme ve daha 
fazlasını deneyimleme konusunda teşvik edecektir. Böylece ihtiyaç olan 
yetişmiş ve deneyimli personel çok kısa süre içerisinde, herhangi bir ek 
maliyet ve yaralanma riski olmadan yetiştirilebilecektir.

Eğitim sektörünün dışında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi operasyon 
anında askerin durumsal farkındalığını artırmak amacıyla da kullanılmaktadır. 
İlk olarak AR, askeri alanda savaş uçaklarının kokpitlerinde denenmeye 
başlanmıştır. Pilotların kasklarına yerleştirilen ekranlar aracılığı ile havanın 
durumu, menzil, uçuş mesafesi, yer navigasyonu gibi pek çok eklenti özelliği 
bulunan uygulama ile normalden çok rahat bir uçuş sağlanabilmektedir. 
Başka bir örnek olarak ise tank sistemlerine entegre olabilen zırh ötesi görüş 
sistemleri verilebilir. Tank sürücüsüne 360° durumsal farkındalık ve görüş 
açısı sağlayan bu sistem ile savaş alanında tankın etkinliği artırılmakta ve 
askeri personelin zayiat vermesinin önüne geçilebilmektedir. 

Gelecekte askeri donanımlara entegre edilecek ve savaş alanlarında anlık 
olarak kullanılacak olan bu teknolojiye, personelin uyum sağlayabilmesi ve 
savaş alanında yüksek kabiliyet ile bu teknolojiyi kullanabilmesi için eğitim 
aşamalarından itibaren kullanılmasının ve benimsenmesinin gerekli olduğu 
düşünülmektedir. Bu şekilde operasyon anında askeri personele yük olmak 
yerine büyük avantajlar sağlayabilecektir. 
3. SONUÇ

Artırılmış Gerçeklik, tüm öğrenme deneyimini daha sürükleyici hale 
getirerek öğrenme ortamını iyileştirebilmektedir. Böylece personel ve 
eğitmenler arasında daha iyi katılım ve işbirliğini teşvik edilebilmektedir. 
AR aracılığıyla, personelin sadece pasif eğitim alıcılar olması yerine 
daha aktif katılımcılar olmaları sağlanabilecektir. Çünkü bilgi ile 
etkileşime girme oranları AR teknolojisi ile artırılabilecektir. Ayrıca, 
uzaktan işbirliğini sağlayan dijital unsurların eklenmesiyle eğitim daha da 
etkileyici hale gelmektedir. Artırılmış Gerçeklik’in dijital unsurları gerçek 
ortamlara yerleştirme yeteneği ile gerçek konumlardaki canlı görseller ile 
görselleştirilmiş sanal veriler üst üste getirilebilmekte ve çevre ile olan 
durumsal farkındalık üst seviyelere çıkarılabilmektedir.

Artırılmış Gerçeklik özellikle askeri eğitimde, askeri personelin etkili bir 
şekilde antrenman yapabileceği, sanal dünyaya araçlar ve düşmanlar gibi 
sanal efektler ve nesneler ekleyebileceği bir ortam sağlar. Aynı zamanda 
personelin hayatını tehlikeye atabilecek eğitim ortamlarınn modellenmesine 
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olanak tanıyarak riskli uygulamaları simüle edebilmekte, yeni ve daha güvenli 
çalışma yolları sunabilmektedir. Kısacası AR, askeri personele diğer eğitim 
teknolojilerinden daha uygun maliyetli, risksiz bir eğitim sağlamaktadır.

Ayrıca Artırılmış Gerçeklik ile birlikte kullanılabilecek eğitim yönetim 
sistemleriyle personelin dersi öğrenme durumları, anında test edilebilecek 
ve sonuçları analiz edilerek personelin mevcut dersteki yetkinliği 
belirlenebilecektir. Bu ise performans artırılmasına olanak tanıyarak 
verimlilik artışını sağlayacaktır. Ayrıca kişilerin yetenekleri ve sahip olduğu 
yetkinlikler hakkında daha fazla farkındalık sağlanabilecektir.

Sonuç olarak eğitimde kullanılan artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik 
uygulamaları geleneksel eğitim sürecini etkilemektedir. Artırılmış gerçeklik 
teknolojileri öğrenim zamanını ve yerini değiştirerek, geleneksel eğitim 
sistemine yeni ve ilave metotlar sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik ve karma 
gerçeklik teknolojileri, derslerin daha ilgi çekici olmasını ve bilginin daha 
görünebilir, elde edilebilir olmasını sağlamanın yanında askere güvenli bir 
ortamda eğitim verme olanağı tanımaktadır. 
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GELECEĞİN ÖĞRENME DENEYİMLERİ VE ÖĞRENME 
ANLARI

Ahmet HANÇER*

Öz
Teknolojik gelişmelerin dünyayı hızla dönüştürdüğü süreçte yeni üretim 
ve iş yapma teknikleri ortaya çıkmaktadır. Dünyanın bu yeni düzeninde, 
insanlar, kurumlar, bilgiler, sistemler, nesneler giderek karmaşıklaşan bir ağ 
bünyesine dahil olmuş durumdadır. Bedensel gücün önemini kaybettiği ve 
yüksek düzeyde zihinsel becerilerin önem kazandığı bu yeni düzende ayakta 
kalabilmek ve başarılı olabilmek için kendimizi ve personelimizi sürekli 
geliştirmemiz gerekmektedir. Bilginin dolaşım hızına ayak uydurmak yeterli 
olmayıp, bilginin artış ivmesini yakalamak kurumları başarıya götürecek bir 
kriterdir. Ülkemizi, kurumlarımızı, şirketlerimizi ve insanlarımızı bugünün 
ve geleceğin işlerini başarı ile yapabilecek donanıma getirebilmek için 
eğitim sistemlerinin, eğitim kurumlarının, akademilerin ve eğitimcilerin 
üstlendikleri rol hayati derecede önemlidir. Bu çalışma, eğitimcilerin ve 
eğitim birimlerinde çalışanların önce kendilerini daha sonra da öğrenenlerini 
geliştirebilmeleri için öğrenme araştırmalarında ortaya konan eğilimleri 
incelemek için hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Bilgi ve Öğrenme Ağları, Blok 
Zinciri, Büyük Veri, Dijital Dönüşüm, Dijital Okuryazarlık, Uzaktan Eğitim. 

1. GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz dördüncü Sanayi Devrimi, sosyo-ekonomik ve 

demografik faktörlerle etkileşime girerek, tüm sektörlerde iş modeli ve 
işgücü piyasasını değiştirmektedir. Bir yandan yepyeni iş ve görev tanımları 
ortaya çıkmaktadır, diğer yandan bazı iş ve görevler otomasyona uğrayarak 
kısmen veya tamamen işlevsiz kalmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
“İşlerin Geleceği” Araştırmasında, 2018 yılı ile 2022 yıllarında, makine 
ve insan arasındaki iş bölümünün değişimi net olarak görülmektedir 
(World Economic Forum, 2018). Şekil 1, makinelerin hayatımızdaki 
mevcudiyetlerini ve giderek artan etki alanlarını çok net ortaya koymaktadır.

Örneğin “Bilgi İşleme” alanına bakıldığında, bu karakterdeki işlerin 
neredeyse yarısı makineler tarafından yapılmaktadır. 2022’de bu oranın 
%62 olacağı tahmin edilmektedir. Şekil 1’de “Karmaşık Teknik İşler”e 
bakıldığında, 2022’de bu nitelikteki işlerin neredeyse yarısının makineler 
tarafından yapılacağı düşünülmektedir. Bu da bugün çok değerli gözüken 
* Gn.Md., Enocta, ahmet.hancer@enocta.com 
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birçok mesleğin değişime uğrayacağı, kısmen veya tamamen insandan 
makineye geçeceği anlamına gelmektedir. “Fiziksel Aktiviteye Dayanan 
İşler” de benzer bir akıbete sahiptir.

Şekil 1. Dünya Ekonomik Forumu, İşlerin Geleceği Araştırması 2018

Robotların insana özgü koordineli hareket kabiliyetleri geliştikçe, bugün 
bizim yaptığımız birçok fiziksel işi makinelerin rahatlıkla yapabileceğini 
söylemek mümkündür. Bizden çok güçlü, yorulmayan, sıkılmayan ve hata 
yapmayan robotlara karşı insanların rekabet gücü giderek azalmaktadır. 
Rekabet gücümüzün en yüksek olduğu “akıl yürütme ve karar verme” 
alanındaki işlerin neredeyse üçte birini 2022’de makinelere devrediyor 
olmak etkileyici olduğu kadar düşündürücüdür.  

Kuşkusuz bu tablo insanlara yapacak işin kalmayacağı anlamına 
gelmemektedir. Tam tersine tüm bu sistemlerin tasarımını yapacak, kuracak, 
yönetecek, takip edecek, kontrol edecek, denetleyecek ve bunun gibi başkaca 
alanlarda çalışacak birçok insana ihtiyaç duyulacaktır. Yakın zamanda 
Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre, yapay zekâ 2020 yılına kadar 
ortadan kaldırdığı işlerden çok daha fazlasını yaratacaktır (Gartner, 2017a). 
Ancak teknoloji bu kadar hızla ilerlerken insanların, toplumların ve ülkelerin 
buna ayak uydurabilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel işler yok olup hızla yeni meslekler ortaya çıkarken bu 
meslekleri icra edecek kişilerin bulunmasında, yetiştirilmesinde büyük 
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zorluk yaşanmaktadır. Manpower Group tarafından her sene yapılan Yetenek 
Açığı Araştırması bu tabloyu net olarak göstermektedir (Manpower Group, 
2018). 

Şekil 2. Manpower Group Yetenek Açığı Araştırması 2018

Şekil 2’de görüldüğü üzere, küresel olarak yetenek açığı %45 
seviyesindedir; 100 şirketten 45’i aradığı nitelikte yetenekleri bulamadığını 
ifade etmektedir. Üstelik bu oran 2012’den bu yana düzenli olarak 
artmaktadır. Birçok kaynak bunu yetenek açığından ziyade yetenek 
krizi olarak adlandırmakta ve küresel ölçekteki krizlerden birisi olarak 
nitelendirmektedir. Ülkemizin durumu, genel ortalamanın da üzerindedir. 
Türkiye, %66 ile en çok yetenek açığı olan altıncı ülke konumundadır. 

Tam da bu noktada eğitim ve öğrenme süreçleri kilit süreçler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  Kuşkusuz en büyük rollerden birisi, bireylerin 
yaşamlarının önemli bir kısmının geçtiği ve çalıştıkları kurumlara, şirketlere 
düşmektedir. Değişen dünyaya uyum için, mesleki, davranışsal ve teknoloji 
alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması (upskilling) büyük oranda şirket 
içinde gerçekleşen bir süreç olacaktır. Bir meslek yok olacaksa, o işi yapan 
kişileri en yakın işlere yönlendirmek üzere geliştirmek de (reskilling) yine 
şirket içinde ya da şirket yardımıyla gerçekleşecektir.

Teknolojinin bu derece belirleyici noktaya geldiği günümüzde “öğrenme” 
son derece özel ve istisnai bir alan olarak ön plana çıkmaktadır.  Öğrenme; 
tüm bu gelişmeleri mümkün kılabilen, geçmişten gelen birikimin geleceğe 
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aktarılmasını sağlayan; zenginliği, kazanımları ve fırsatları paylaşmanın tek 
yoludur. Kurumların başarısı da kurumlardaki bireylerin öğrenme kabiliyeti 
ile doğru orantılıdır.

Öğrenme, teknolojinin ilerlemesi açısından böylesi kilit bir roldeyken, aynı 
zamanda teknolojiden de etkilenmektedir. Teknoloji ve öğrenme birbirlerini 
karşılıklı olarak etkilemekte, geliştirmekte ve dönüştürmektedir. Her yeni 
teknoloji, yeni bir öğrenme aracı ya da yönteminin önünü açmaktadır. 

Teknoloji öğrenmeyi hızlandırmakta, kolaylaştırmakta ve öğrenme 
ortamlarını zenginleştirmektedir. Gerçek hayatta ulaşılması çok zor ortamlar 
ya da yaratılması mümkün olmayan durumlar için, sanal olarak ama aslına 
yakın bir şekilde, öğrenme deneyimleri yaşatılabilmektedir. Akıllanan ve 
öğrenmeye başlayan makine, insanların öğrenmesine ve gelişmesine destek 
olacak bir kapasiteye ulaşmaktadır. Öğrenmenin yaşadığı bu dönüşümü, 
geleceğin öğrenme deneyimlerini ve öğrenme anlarını anlayabilmek için, 
yeni nesil öğrenme trendlerini incelemek her eğitim kurumu, akademi ve 
eğitimci için faydalı olacaktır.
2. İNCELEME: YENİ NESİL ÖĞRENME TRENDLERİ

Öğrenmenin geçirdiği bu dönüşümden ötürü eğitim alan kişilerin 
davranışları değişmekte, bu değişim hem eğitim içeriklerine, hem de eğitim 
deneyimine yansımaktadır. Bu alandaki değişiklikleri 9 madde ile incelemek 
mümkündür.

a. “Sürekli” Öğrenme ve “Öğrenmeyi” Öğrenme 
“Sürekli öğrenme” ve “öğrenmeyi öğrenme” sadece bugün için değil 

tüm zamanlar için en önemli yetkinliklerden birisi olmuştur. Özellikle 
çevreye ve değişen koşullara uyum sağlama açısından son derece önemlidir. 
Değişimin bu derecede hızlandığı günümüzde, bu yetkinlik sadece önemli 
değil aynı zamanda varoluşsal derecede belirleyici bir işlevi yerine 
getirmektedir. Zira her değişim beraberinde doldurulması gereken bir bilgi 
veya beceri boşluğu yaratmakta ve ancak sürekli öğrenerek bu boşluk hızla 
doldurulabilmektedir.

Her şey değişirken, özellikle belli alanlardaki bilgiler hızla eskiyip 
geçerliliğini kaybederken, bir şeyleri bilip akılda tutmaktan ziyade bir şeyleri 
hızla öğrenebilmek hiç olmadığı kadar önemli hale gelmektedir. Duruma 
göre, koşullara göre, taleplere ve beklentilere göre, yapılan deneme ve 
testlere göre öğrenip hızlıca pozisyon alınmalıdır. Gerektiğinde bilinenleri, 
öğrenilenleri unutup ya da sıfırlayıp yeni baştan öğrenebilmek gereklidir. 
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Yerleşmiş uygulamaları, varsayımları, iş yapma şekillerini sorgulayıp 
her türlü iyileştirme fırsatını değerlendirebilmek gereklidir. “Doğru mu 
yapıyorum?” sorusuyla birlikte “Bu yaptığım hala doğru mu?” sorusu 
birlikte ve sürekli sorulmalıdır.

Öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiği bu nokta dikkate 
alındığında sürekli öğrenme açısından altın bir çağdayız. Hemen hemen her 
konuda zengin öğrenme kaynaklarına ulaşmak mümkün. Gelişmiş arama 
motorlarıyla istenilen bilgi son derece hızlı bir şekilde bulunabilmektedir. 
Harika biçimde derlenmiş eğitimlerle her biri adeta bir üniversite derinliğinde 
sanal okullar mevcuttur. Her konuda, o konunun uzmanı ile bağlantıya geçip 
ondan destek almak mümkündür.

Bir sosyal ortamda sorulan bir soruya dünyanın dört bir yanından 
onlarca yanıt gelebilmektedir. Yazı, ses, video, animasyon gibi çok ortamlı 
teknolojilerin birlikte kullanılması ile konular çok daha kolay anlaşılmaktadır. 
Yardımcı sanal hafıza araçları, bulutta ya da taşınabilir olarak insanların 
bellek kapasitesini sınırsızca artırmaktadır. Her geçen gün ortaya çıkan yeni 
teknolojiler, araçlar ve kaynaklar, öğrenmeyi, pekiştirmeyi ve hatırlamayı 
daha da kolaylaştırmaktadır. Yeter ki bu araçları kullanmak ve zengin 
öğrenme kaynaklarına ulaşmak bilinsin. Bu da diğer bir kritik yetkinlik olan 
“dijital okuryazarlık” becerilerini son derece önemli hale getirmektedir.

Sürekli öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme kapasitesi dijital okuryazarlık 
becerisi ile kanatlanmaktadır. Burada eğitmenlere ve eğitim birimlerine çok 
önemli rol düşmektedir. Eğitimcilerin öncelikle kendileri sürekli öğrenen 
olmalı ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirmelidir. Eğitmenlerin dijital 
okuryazar olması, dijital araçları ve kaynakları iyi derece kullanması büyük 
önem taşımaktadır. Daha sonra bu becerileri öğrenenlerine olabildiğince 
aktarıp, onlara rol model olmalılardır.

Bu beceriler, en az aktarılan uzmanlık konuları kadar, hatta onlardan 
bile önemlidir. Zira öğrenmeyi iyi bilen tutkulu insanlar, istedikleri her şeyi 
kendi kendilerine öğrenebilir, ne rehbere ne de öğretmene ihtiyaç duyarlar. 
Kurumların ve şirketlerin yaratması gereken kurum kültürü işte bu öğrenme 
kültürünün ta kendisidir.

b. “Mikro” ve “Mobil” Öğrenme 
Mikro öğrenme, sadece belirli, ölçülebilir bir öğrenme hedefi için 

gereken uzunlukta ve derinlikte öğrenme çabası olarak tanımlanabilir. 
Mikro öğrenme modülleri sayesinde, uzun süreli tek bir eğitim yerine kısa 
modüllerinden oluşan bir öğrenme süreci tasarımı yapılabilir.  



182

Uzaktan Eğitim Çalıştayı Uzaktan Eğitim Çalıştayı

Birçok farklı türde öğrenme nesnesinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan 
gelişim planları ya da gelişim yolları inşa etmenin en iyi yolu mikro 
öğrenme paketleridir. Bu yüzden mikro öğrenme iş ortamlarında son derece 
kullanışlıdır. Dinamik iş koşullarının gerektirdiği öğrenme ihtiyaçlarının 
çoğu mikro öğrenme yoluyla giderilebilir. 

Mikro öğrenme paketleri belirli bir konuya odaklı olduğu için, o konuya 
en uygun yöntem (video, animasyon, ses, metin veya görsel) kolaylıkla 
seçilebilir. Bir alana odaklı mikro öğrenme paketleri ile kişiselleştirme, 
uyarlama ve otomasyon algoritmaları kurmak kolaydır. Ayrıca, geliştirilmesi, 
saklanması, düzenlenmesi, güncellenmesi, aranıp bulunması, başka 
bağlamlar içinde yeniden değerlendirmesi kolay olduğu için tasarımlarda 
büyük esneklik sağlar. 

Mikro öğrenme paketleri, özellikle karma eğitim yapısında, yüz yüze 
eğitimi destekleyecek ve tamamlayacak şekilde kullanıma son derece 
uygundur. Burada önemli bir hatırlatma yapmak yerinde olacaktır. Mikro 
öğrenme tamamıyla makro öğrenmenin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. 
Yeni bir alanda gelişim sürecine girildiğinde temelleri oluşturmak için makro 
programlar, yani bir miktar daha uzun ve derinlikli öğrenme deneyimleri, 
önemli ve gereklidir. İdeal olan temelleri makro olarak atmak ve mikro 
olarak sürekliliği sağlamaktır. 

Mikro öğrenmenin yükselmesini sağlayan diğer bir unsur da mobil 
cihazların öğrenme alanına bir platform olarak girmesidir. Mobil cihazlar, 
sürekli ulaşılabilir olduğu için sürekli öğrenme açısından eşsiz bir 
kanaldır. Eğitim söz konusu olduğunda “kendi cihazını getir” uygulamaları 
yaygınlaşmaktadır. Hatta Gartner Raporu’na göre 2020’de iş ortamında 
kullanılan cihazların %45’i bireylerin kendi cihazları olacaktır (Gartner, 
2017b). MNALearning ve Lynda tarafından yapılan araştırmalara göre, 
mobil kullanıcılar bilgisayar ya da tablet kullanan öğrencilere göre daha 
uzun süreli çalışıp materyalleri daha az zamanda tamamlamaktadır (Lynda, 
2018).

Özetle, insanlar mobil cihazları, özellikle akıllı telefonları bir öğrenme 
aracı olarak sevmiş ve benimsemiştir. Mobil dostu yani mobile uygun mikro 
öğrenme programları, mobil öncelikli yani tamamıyla mobil dünya için 
tasarlanan öğrenme programlarına doğru dönmektedir. Mobil tabanlı mikro 
öğrenme paketleri formal yani planlı eğitimler (sınıf eğitimi, e-öğrenme vb.) 
içinde de kullanılmaya başlanmıştır. Mobil platformlar özellikle informal 
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öğrenme açısından zaten son derece önemli bir araçtır ve öyle kalmaya da 
devam edecektir.

Mobil öğrenme, ses tanıma, lokasyon belirleme vb. teknolojileri 
sayesinde engelli kişilerin en önemli öğrenme yardımcısı konumundadır. 
Mavi yaka ya da saha çalışanları gibi sabit bir masası ve bilgisayarı olmayan 
çalışanlar açısından mobil tabanlı mikro öğrenme neredeyse tek seçenek 
olarak görünmektedir. 

Mobil aynı zamanda sosyal öğrenme açısından, çalışanların birbirinden 
öğrenmeleri anlamında da eşsiz bir araçtır. Aynı zamanda tüm çalışanların 
kendi uzmanlığını başkalarına aktarabilmesi için de gerekli imkânları 
sunmaktadır. Tüm bu faydalar dikkate alındığından, herkes, her şirket ve 
kurum “eğitimde mobil dostu” kurum olmalıdır. 

c. Dijital ve “Dağıtık” Öğrenme Ağları 
Dijitalleşme ile birlikte bilgiye erişimde yeni köprüler ve katmanlar 

ortaya çıkmaktadır. Daha önce hiç olmayan öğrenme deneyimleri yaşanmakta 
ve dolayısıyla geleneksel eğitim yöntemlerini kökünden değiştiren bir 
süreç başlamış durumdadır. Değişen öğrenme davranışları ve alışkanlıkları 
doğrultusunda kaçınılmaz olarak eğitim kurumları dönüşmektedir.

Eğitmenlerden, artık kolaylıkla ulaşılabilen bilgileri aktarmanın ötesinde 
öğrenmeyi kolaylaştıran bir işlev üstlenmesi beklenmektedir. Dijitalleşme 
aynı zamanda dağıtık (distributed) bilgi iletişim ağlarının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu ağlar sayesinde öğrenmede zaman ve mekân sınırları 
büyük oranda ortadan kalkmıştır. Eğitim, eğitmeni ve öğrenenleri çok farklı 
lokasyonlarda bir araya toplayan bir yapıda gerçekleşebilir hale gelmiştir. 
İstenilen bilgiye istenildiği zaman ulaşmak mümkündür. Günümüzde 
insanlar, kendileri ile ilgili, faydalı ve işlerini kolaylaştırıcı bilgi ve eğitime 
her an, her yerden ve istedikleri şekillerde ulaşmak istemektedir, Açık ve 
esnek bir öğrenme sistemi talep edilmektedir. 

Diğer taraftan bilgi paylaşmak, başkalarına öğretmek de önemli bir 
alışkanlık olarak yükselmektedir. Sonuç olarak bilgi hazırlayanlar ve 
öğretenlerin, bilgi arayan ve öğrenmek isteyenlerle buluşabildiği devasa bir 
ağ ortaya çıkmıştır. Bu ağ karmaşık (komplex) sistem yapısında bir ağdır 
ve bir merkezi yoktur, kendi kendine örgütlenmektedir. Sürekli hareket 
halindedir ve şekil değiştirmektedir. Ağ içinde kendiliğinden oluşan kolektif 
davranış biçimleri oluşmaktadır.

Bu karmaşık nitelikteki yapıda herkes ya da her kurum bir konuda 
bilgi kaynağı hatta otorite olabilmektedir. Yine herkes ya da her kurum 
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bu otoriteleri bulup onlardan faydalanabilmektedir. Bu yeni ilişki biçimi 
geleneksel usta-çırak ya da eğitmen-öğrenci ilişkilerini dönüştürmektedir. Bir 
konuda kendini geliştirmiş herkes, yaşına ve bulunduğu yere bakılmaksızın, 
“usta” olarak kabul görebilmektedir.

ç. Yapay Zekâ ve Makine Aklı 
Uzun yıllar süren çalışmaların birikimi olarak makineler, insanlara 

özgü olan öğrenme, akıl yürütme ve karar verme gibi işlevleri bir şekilde 
yerine getirmeye başladılar. Donanım teknolojilerinin, işlemci güçlerinin ve 
öğrenme algoritmalarının geldiği inanılmaz seviye, yapay zekâyı yıkıcı bir 
aktör haline getirmiştir.

Artık internetten bile alınabilen insanımsı robotlar, bakım evlerinde, 
eğitim kurumlarında, kamu hizmet birimlerinde, şirketlerde, evlerde bize 
yardımcı oluyor. İnsanımsı robotlar, bilişsel zekâya ek olarak duygusal ve 
sosyal zekâ belirtileri de gösteriyorlar. 

Bugün şirketlerimizdeki bazı işler ya da meslekler bu yeni işgücü 
nedeniyle yarın artık olmayacak. Aynı zamanda yepyeni iş alanları karşımıza 
çıkacak. Bu süreçte eğitimcilere büyük iş düşüyor olacak. Bunlar özetle;

•	 Mevcut çalışanların makineler dünyasında başarılı olacak şekilde 
geliştirilmesi (upskilling) 

•	 Yok olan mesleklerdeki çalışanların başka alanlarda çalışabilecek 
şekilde geliştirilmesi (reskilling) 

•	 Yeni ortaya çıkan meslek ve çalışma alanlarında görev alacak 
çalışanların hazırlanması  

Diğer yandan yapay zekâ öğrenme alanında önemli fırsatları içinde 
barından bir potansiyele sahiptir. PwC’nin 2017 yılında 2.500 kişinin 
katılımıyla yaptığı “Bot.Me: Devrimsel bir birliktelik: Yapay zekâ, insanları 
ve makineleri birlikte çalışmaya nasıl zorluyor?” başlıklı araştırmasında, 
“Yapay zekâ 5 yıl içinde kendini en çok hangi alanlarda gösterecek?” 
sorusuna verilen yanıtlar arasında finansal danışmanlık, sağlık koçluğu, 
ofis asistanlığı, temizlikçilik, aile asistanlığı gibi işlerin olduğu listenin ilk 
sırasında eğitmenlik yer almaktadır (PwC, 2017).

Ancak yapay zekânın öğrenme alanındaki katkısı bunun çok ötesine 
geçecektir. İşte sağlayacağı bir dizi katkı;

•	 Analist: Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı 
olacak. 
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•	 Tasarımcı: Öğretim tasarımı süreçlerinin otomasyonunda görev 
alacak. 

•	 İçerik Üretici: Senaryo ya da kitap yazabilen yapay zekâlar eğitsel 
içerik de üretecek. 

•	 Küratör: Kişilerin gelişim ihtiyaçlarına en uygun kaynakları derleyip 
öğrenme listeleri oluşturabilecek. 

•	 Rehber: Öğrenme ve gelişim sürecine koç ya da mentor gibi rollerle 
rehberlik yapacak, gelişimi destekleyecek. 

•	 Asistan: Öğrenme etkinlikleri ile ilgili planlama, hatırlatma, uyarma 
gibi sorumlulukları yerine getirecek. 

•	 Pekiştirici: Öğrenilenlerin akılda kalması ve uzun süreli belleğe 
atılması için hatırlatma ve pekiştirme desteği verecek. 

•	 Değerlendirici: Öğrenme sürecinin başarısını ve gelişimin ne oranda 
gerçekleştiğini değerlendirebilecek.

•	 Tahminci: Öğrenme süreci ile ilgili tüm verilerle birlikte ilgili başka 
verileri birlikte analiz ederek geleceğe yönelik tahminlerde bulunacak.  

•	 Eğitmen: Sadece ses ya da görüntü olarak ya da insanımsı bir beden 
içinde gerçek bir eğitmen gibi eğitim veriyor olacak.

Listedeki rollerin hepsi eğitimcilerin rolleridir. Bu yüzden her eğitimci 
yapay zekâ araştırmalarını ve gelişmelerini yakından takip etmelidir.
 d. Sanal Gerçeklik 

Sanal gerçeklik, izleme ya da dinleme gibi geleneksel öğrenme 
deneyimlerinin ötesinde bizzat öğrenme durumunun içine girme deneyimi 
yaşatan bir teknolojidir.  Üç boyutlu olarak tasarlanmış ve eğitim amaçlarına 
göre kurgulanmış sanal bir öğrenme dünyasına bir gözlük ya da göz önüne 
konulan cihazlarla girilmesini mümkün kılmaktadır. Bir kaç örnek vermek 
gerekirse;  

•	 Normalde mümkün olmayacak şekilde bir şeyin içine girecek şekilde 
bir öğrenme deneyimi tasarlamak mümkündür. Örneğin bir makinanın, 
motorunun içine girmek ya da insan vücudundaki damarların içinde yolculuk 
yapmak gibi. 

•	 Gerçekte yaratılması zor tehlikeli konulardaki eğitimi sanal gerçeklik 
ortamlarına taşımak mümkündür. Örneğin bir itfaiyecinin farklı tiplerdeki 
yangınları söndürmeyi öğrenmesi, askerlerin farklı silahları kullanmayı 
öğrenmesi ya da bir cerrahın sanal ortamda ameliyat yaparak ustalaşması 
gibi.
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•	 Sanal gerçeklik pahalı simulatörlerin yerini alabilir. Örneğin uçak 
simulatörlerinin. Pilotlar sanal gerçeklik gözlükleri ile farklı tiplerde uçakları 
uçurma deneyimi yaşayabilirler. 

•	 Normalde olmayan ya da gitmesi çok zor yerlere gitmek mümkündür. 
Örneğin kurgusal olarak yaratılmış bir ormanda öğrencilerin farklı ağaç ve 
bitkileri tanıması gibi. 

•	 Tarihsel konularda kitaplardan ve klasik anlatımlardan çok daha 
etkilidir. Örneğin tarihi bir savaşı bizzat savaşın içinden izlemek ve öğrenmek 
gibi. 

•	 Ustalaşmak gereken her durumda kullanılabilir. Örneğin özel 
eldivenlerle bir motoru söküp birleştirmek ya da bir makineyi kullanmayı 
öğrenmek gibi. 

•	 Aynı anda çok az kişiye hizmet verebilen ve kurması pahalı 
laboratuvarlar sanal olarak yaratılabilir ve aynı anda çok sayıda öğrenci 
sürekli olarak faydalanabilir. Tekrarlayan deneyler için gerekli malzeme 
maliyetleri de ortadan kalkar. 

•	 Aynı anda aynı sanal ortama giren birden fazla kişinin sanal ortamda 
etkileşime girerek birlikte öğrenmesi de mümkün olabilir. Örneğin bir üretim 
bandında birlikte ve senkronize yapılması gereken bir işlemi yapmak gibi. 

•	 Bir değerlendirme ya da test aracı olarak da kullanılabilir. Örneğin 
yüksek düzeyde fiziksel ve zihinsel koordinasyon gerektiren bir iş için 
adayların sanal ortamda işi yapması ve sonuçların gözlenmesi gibi. 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Teorik olarak her şey sanal gerçeklik 
ile öğretilebilir. Sanal gerçeklikte, geleneksel dinleme, izleme ve anlamaya 
çalışma yöntemini kıyasla öğrenene binen bilişsel yük daha azdır. Sanal 
gerçeklik doğrudan öğrenilen konuyu deneyimlemeye imkân verdiği için 
bir yaparak öğrenme yöntemidir. Dolayısıyla daha akılda kalıcıdır. TEGEP 
2018 Kurumsal Eğitim Araştırması’na göre, Türkiye’de sanal gerçeklik 
uygulamalarını kullanan şirketlerin oranı %5 civarındadır (TEGEP, 2018).

e. Artırılmış Gerçeklik
Sanal gerçeklikte tamamen sanal bir dünya içine girilip gerçek 

dünyadan ayrılmak söz konusu iken, artırılmış gerçeklikte gerçek dünyadan 
kopmadan, gerçek nesneler ve yüzeyler üzerinde farklı formatlarda, ses, 
video, animasyon, 3B model, metin vb. ek bilgilere ulaşmak mümkündür.  

Bu nedenle artırılmış gerçeklik teorik olarak her yeri görsel bir dijital 
şölene çevirme potansiyeline sahiptir. Artırılmış ya da zenginleştirilmiş 
gerçeklik içeriklerine ulaşmak için belli cihazlar gerekmektedir. Bu 
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cihazlardan bazıları, mobil cihazlar, sadece artırılmış gerçeklik görüntüleme 
için özel üretilmiş ekranlar, akıllı gözlükler ve lenslerdir. İçerikler 
hazırlandıktan ve cihazlar temin edildikten sonra bu içeriklere ulaşmak 
için de belli tetikleyiciler gerekmektedir. Bu tetikleyicilere örnek olarak, 
karekodlar, GPS, pusula, jiroskop, ivmeölçer verilebilir.

Artırılmış gerçekliğin (AG) başlıca kullanım alanlarından biri eğitimdir. 
Bir işlem yapılırken, bir prosedüre göre ilerlenmesi gerektiğinde, tehlikeli 
operasyonlarda, ek bilgi gereken durumlarda AG cihazlarından bu bilgilere 
yerinde ve zamanında ulaşmak artık mümkündür. Bu da birçok konuda uzun 
ve pahalı eğitimler yapmak yerine, o konuyla ilgili AG altyapısı hazırlamayı 
daha anlamlı ve işlevsel hale getirmektedir. 

Özellikle tıp eğitimi gibi zor alanlarda AG uygulamaları ile insan 
anatomisi gibi alanlarda eğitim çok farklı bir deneyim haline gelebilmektedir. 
Eğitmenler açısından bakıldığında, zor konuların anlaşılmasında, mevcut 
eğitimlerin zenginleştirilmesinde, ileri düzey öğrenme önerilerinde, karma 
öğrenme tasarımlarında, performans destek sistemleri kurulumlarında AG 
uygulamaları son derece değerli bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır.
 f. Büyük Veri Analitiği 

Dijitalleşme, internetin yaygınlaşması, sosyal medya, bulut bilişim, 
nesnelerin interneti gibi tüm teknolojik gelişmeler sayısal bir veri evreni 
yaratmıştır. İlk başta bu veriler kendi içinde büyümüştür, yani farklı 
sistemlerin, yapıların ürettiği verilerin analizi hep kendi içinde kalmıştır. 
Farklı veri yapıları arasındaki sınırlar ortadan kalkmaya ve veriler birlikte 
analiz edilmeye başlayınca, büyük veri denilen kavram ortaya çıkmıştır.

Bu anlamda büyük veri analitiği, birbiriyle ilişkili olabilecek tüm verilerin 
birlikte değerlendirilip anlamlı olabilecek ilişkilerin ve desenlerin ortaya 
çıkarılması olarak tanımlanabilir. 

Şirketler hem müşterileri hem de çalışanları ile ilgili veriler toplamaktadır. 
Bankalar ya da benzer finans kurumları üzerinden yapılan işlemlere ilişkin 
veriler depolanmaktadır. Sağlık kurumları üzerinden insanların hastalık ve 
sağlık geçmişi verileri toplanıp saklanmaktadır. Sosyal medya üzerinden 
üretilen ve paylaşılan bilginin boyutu her geçen gün artmaktadır. Arama 
motorları aralıksız indeksleme yapmakta ve herkesin arama geçmişini ve 
tercihlerini kaydetmektedir. Coğrafi, iklimsel, jeolojik vb. gözlemlerin 
verileri tarihsel olarak saklanmaktadır. Şehirlerin ve ülkelerin yönetimi ile 
ilgili verilerle tüm kamu ilişkilerini içeren veriler… Listeyi çok ama çok 
fazla uzatmak mümkündür. 
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Bu kadar büyük veri tabakalarını birlikte analiz edebilmek daha önce hiç 
bilinmeyen ilişkilerin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Sorunları daha 
ortaya çıkmadan çözebilmek, olayların kök nedenlerini daha iyi anlamak ve 
en önemlisi, hiç olmadığı kadar isabetli tahmin gücü demektir. 

TEGEP 2018 Kurumsal Eğitim Araştırması’nda, “Sizi en çok 
heyecanlandıran gelişmeler nelerdir?” sorusuna ilk sırada verilen yanıtlardan 
birisi büyük veri olmuştur (TEGEP, 2018). Büyük veri analitiği eğitimcileri 
de heyecanlandırmaktadır. Eğitim ve gelişim açısından da önemli fırsatlar 
barındırmaktadır. 

Şimdiye kadar genel uygulama, eğitim ve gelişim aktiviteleri ile ilgili 
verileri kendi içinde değerlendirmekti. Eğitim verilerini, başka veri setleri 
ile birlikte değerlendirmek eğitimlerin işe ve şirkete katkısının ölçülmesinde 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları şunlar;

•	 Her şeyden önce eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi anlamında 
bilinen analiz ve metriklerin ötesine geçmeyi mümkün kılmaktadır.

•	 Eğitim verisinin memnuniyet ya da bağlılık verileriyle birlikte analiz 
edilmesi, eğitim sonuçlarından yola çıkarak bağlılık tahminleri yapmayı 
mümkün kılmaktadır. 

•	 Birçok iş verisini birlikte değerlendirmek daha doğru eğitim ve gelişim 
ihtiyacı analizi demek. Bu da gelişimin bireyselleştirilmesi için gerekli veri 
altyapısının oluşmasını sağlamaktadır.

•	 Eğitim çözümleri tarafında büyük veri analizi, bilgi denizi içinde çok 
farklı alanlardan daha iyi kurasyon yapmayı ve bireysel ihtiyaçlar için en 
uygun öğrenme çözümlerini bulmayı kolaylaştırmaktadır.

•	 Geçmiş öğrenenlerin tercihlerinden yola çıkarak dinamik tasarımlar 
ve atamalar yapmak mümkün hale gelmektedir.

•	 Yine belirli kariyer yollarını izleyen kişilerin gelişim ihtiyaçları 
ve aldıkları eğitimlerin değerlendirilmesi ile geleceğe yönelik gelişim 
planlaması yapmak kolaylaşmaktadır.

•	 Özellikle xApi (Experince Api veya Tin Can) standardıyla öğrenenlerin 
farklı informal ve sosyal öğrenme deneyimi verileri de toplanmaya 
başlandığında gelişime çok daha bütünsel bir açıdan bakmak mümkün hale 
gelmektedir.

Özetle büyük veri analitiği eğitmenlere, eğitim yöneticilerine ve 
insan kaynakları planlamacılarına önemli öngörüler sunma potansiyeli 
taşımaktadır. 



189

Uzaktan Eğitim Çalıştayı Uzaktan Eğitim Çalıştayı

 g. Blok Zincir Teknolojileri
Blok zincir teknolojisi, değerli varlıkların internet ortamında transferine 

olanak tanıyan bir şifreleme kayıt defteri teknolojisidir. Teknolojinin en 
önemli ayırt edici özelliği merkezi olmayan yapısıdır.  Yapılan her işlemin 
bir blok olarak kaydedildiği ve birçok bilgisayara yayıldığı dağıtık bir 
veri tabanı mevcuttur. Merkezi olmayan paylaşım mimarisi sayesinde, bir 
değişiklik yapıldığında herkesin fark edebilmesi ve herkesin doğrulama 
yapabilmesi mümkündür. 

Dağıtılmasında ve kullanımında mutlak güven ve doğrulama gereken 
varlıklar için blok zincir kullanılabilir. En yaygın kullanımı, malum, bitcoin 
gibi kripto para birimlerinin güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesi alanında 
olmuştur. Değerli sayılabilecek her şey bu teknoloji ile kayıt altına alınabilir. 
Kimlik bilgileri, menkul ya da gayrimenkul varlıklar, sağlık kayıtları, noter 
belgeleri, kişiden kişiye borçlanma belgeleri, bağışlar, her türlü değerli belge 
ve doküman, değerli sanat eserleri vb. varlıklar blok zincir sayesinde kayıt 
ve koruma altına alınabilir.  Oylama, sosyal güvenlik, vergi, tapu kadastro, 
abonelikler gibi birçok kamu süreci de bu teknoloji üzerine taşınabilir.  

Blok zincir teknolojisi halen olgunlaşma aşamasındadır. 2025’li yıllarda 
blok zincir teknolojisinin tamamen olgunluk seviyesine geleceği ve normal 
bir uygulama altyapısı olacağı öngörülmektedir (Ünsal, E. ve Kocaoğlu, Ö., 
2108). 

Bu teknoloji eğitim alanında da önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan 
bazıları şunlar;

•	 Akreditasyon: Eğitim, eğitmen ya da eğitim kurumu akreditasyonunda 
kullanılabilir. Bu kişi ya da kurumlardan hizmet alacak kurumlar gerekli 
güvenlik doğrulamalarını yapabilirler. Sözleşme ya da referans kontrolü gibi 
işlemler hızlandırılabilir. 

•	 Portfolyo: Benzer şekilde eğitmenler için portfolyo ya da yapılan 
eğitimlerin paylaşımında blok zincir teknolojisi kullanılabilir. 

•	 Diploma/Sertifika/Transkript: Okul diplomaları, okul sonrasında 
alınan tüm eğitimlerin sertifikaları ya da transkriptler blok zincir üzerinden 
paylaşılabilir. Örneğin işe alım süreçlerinde kurumlar bu bilgileri 
doğrulayabilir. 

•	 Rozet/Kredi/Puan: Eğitim deneyimleri ile ilgili bir şekilde endüstri 
standardı haline gelen rozet, kredi ya da puan bilgileri olursa bunlar 
paylaşılabilir. 
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•	 Öğrenme Kayıtları: Bir çalışanın bir kurumdaki tüm öğrenme 
kayıtları, başka bir kurum ile, örneğin çalışan iş değiştirdiğinde paylaşılabilir. 

•	 Kimlik Yönetimi: Öğrenme ile ilgili farklı bilgi kaynakları ve 
uygulamalara erişimi kolaylaştırmak için merkezi olmayan bir kimlik 
yönetimi altyapısı kullanılabilir. 

•	 Pazaryeri: Öğrenenlerle eğitmenlerin buluşacağı, ihtiyaç duyan 
öğrenenin eğitim alabileceği pazaryerleri blok zincir mimarisinde kurulabilir. 

•	 Birebir Öğrenme: Benzer şekilde formal bir eğitmen-öğrenen ilişkisi 
olmadan herkesin herkese bir şeyler öğretebileceği öğrenme ağları inşa 
edilebilir.  

•	 Gelişim Rehberliği: Öğrenen verilerinin blok zincirlerde tutulduğu bir 
yapıda öğrenene kişiler ya da konuşma robotu benzeri akıllı uygulamalarla 
gelişim rehberliği yapılabilir. 

•	 Değerlendirme: Öğrenenlerin kendilerini, becerilerini, kazanımlarını 
blok zincir üzerine inşa edilmiş test araçları değerlendirmeleri ve bunların 
ilgili kişi ve kurumlarca paylaşılması mümkün olabilir. 

•	 Ortak Kaynak Kullanımı: Eğitim amaçlı seyahatlerde, bağımsız 
katılımcıların aynı aracı ya da konaklama yerini paylaşmasına yardımcı 
olacak mekanizmalar oluşturulabilir.

Özetle blok zincir, eğitim alanında; öğrenme, rehberlik, süreç yönetimi, 
akreditasyon, sertifikalandırma gibi birçok alanda kullanılmaya başlayan bir 
teknolojidir. Kullanım alanları çok daha genişleyecek gibi gözükmektedir. 
Eğitsel nitelikte olan her türlü bilgi ve içeriğin, aynı zamanda öğrenenlerin 
kimlik ve öğrenme süreç bilgilerinin güvenle kaydedilmesi ve paylaşılması 
mümkün olacaktır. 
 ğ. Yeni Nesiller

Geleneksel kuşak sınıflandırmasına göre 1996 sonrası doğumlu 
Z kuşağı gençler, 2019 yılı ile birlikte iş dünyasına girmeye başlamıştır 
(Dimock, M., 2019). Bu da Z gençlerinin oryantasyon programlarına, 
eğitimlere katılmaya başlayacakları anlamına gelmektedir. Z kuşağının ortak 
özelliklerinin bilinmesi, bu kuşağın ortak değer, inanç ve beklentilerinin 
anlaşılması için önemlidir.

Aşağıda Z kuşağı ile ilgili yapılmış araştırmalardan bazı istatistikler 
paylaşılmıştır;

•	 Dünya nüfusunun %30’unu oluşturuyorlar (Annie E Casey Foundation, 
2018). 
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•	 %81’i paranın ortak stres kaynağı olduğunu söylüyor (Statista, 2018). 
•	 %74’ü çevrimiçi olarak günde 5 saat veya daha fazla zaman harcıyor 

(Spredfast, 2018). 
•	 %60’ından fazlası, yüklenmesi yavaş veya gezinmesi zor olan 

uygulama ve web sitelerini kullanmıyor (Forbes, 2017). 
•	 %92’sinin akıllı telefonu var (Forbes, 2018). 
•	 Facebook’u diğer sosyal medya platformlarına tercih edenlerin oranı 

sadece %9 (Media Kix, 2018). 
•	 %85’i yeni ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmak için sosyal medyayı 

kullanıyor (Adrenalin Media, 2016). 
•	 %61’i bağımsız çalışmayı seviyor ve yöneticilerinin kendisini 

dinlemesini ve değer vermesini istiyor (Leadership Alliance, 2017). 
•	 %60’ı yaptıkları işin dünya üzerinde bir etkisi olmasını istiyor. 

(Adrenalin Media, 2016). 
Öğrenme alışkanlıkları ile ilgili bazı özellikleri de aşağıdaki gibidir;
•	 Z kuşağının ortalama dikkat süreleri 8 saniye  (Media Kix, 2018).
•	 Z kuşağı öğrenciler pasif biçimde ders dinleyip, bilgilerin sınav için 

ezberlendiği bir eğitimi kabul etmiyorlar; öğrenme sürecinin içine aktif 
olarak girmeyi tercih ediyorlar (Barnes and Noble College).  

•	 Z kuşağının mobil öncelikli bilgilenme tercihleri var. (Linkedin 
Learning, 2018).

•	 Z kuşağı çalışanların %76’sı, bugünün işgücünde gerekli becerilerin 
geçmiş nesiller için gereken becerilerden farklı olduğunu düşünüyor. 
Benzer şekilde, eğitim ve gelişim yöneticilerinin %91’i bugünün işgücünün 
değişmesi için gerekli becerilerin değiştiğini kabul ediyor. (Linkedin 
Learning, 2018).

•	 Z kuşağının %59’u,  bugünkü işlerinin 20 yıl sonra aynı şekilde var 
olacağını düşünmüyor. (Linkedin Learning, 2018).

•	 Z kuşağı öğrenirken daha fazla bağımsızlık tercih ediyor. %43’ü 
öğrenirken tamamen kendi kendine yönelik ve bağımsız bir yaklaşımı tercih 
ederken, Eğitim ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin sadece %20’si Z kuşağına 
bu yaklaşımda eğitimler planladıklarını bildirdi. (Linkedin Learning, 2018).

Eski nesillerin yeni nesilleri değiştirmesi ya da kendine benzetmesi 
mümkün değildir. Burada eğitmenlere düşen, yeni nesilleri iyi tanımaktır. 
Onlarla iletişim kurabilmek için olabildiğince dijital okuryazar olmak, 



192

Uzaktan Eğitim Çalıştayı Uzaktan Eğitim Çalıştayı

onların öğrenme tercihlerine uygun deneyimler tasarlamak, onların özellikle 
güçlü olduğu alanlarda onlardan öğrenmek ve onların yaratıcı ve girişimci 
enerjilerinden faydalanmaktır.
3. SONUÇ

Kurumların yeni yetenek açıkları yaşamaması ve kendilerini geleceğe 
daha kolay hazırlaması için yetenekleri içeriden geliştirmesi ve çalışanlarının 
yeni düzene hazırlanmasına yardımcı olması gerekmektedir. Bu noktada 
teknolojinin gelişimine ayak uydurmak isteyen kurumlardaki ileri görüşlü 
eğitim profesyonelleri, ekip liderleri ile daha yakın çalışmalı ve kurumlardaki 
ekiplerin öngördükleri değişime yönelik, bu çalışmada anlatılan yeni 
nesil öğrenme trendlerini kapsayan eğitim programları tasarlamalı ve 
organizasyonlarını, süreçlerini, teknolojilerini ve becerilerini bu doğrultuda 
hizalamalıdırlar. 

Bu trendleri özetlemek gerekirse, değişime uyumun ve çevikliğin anahtarı 
“sürekli öğrenme” ve “öğrenmeyi öğrenme” varoluşsal düzeyde önemli hale 
gelmektedir. Sürekli öğrenmeyi kolaylaştıran bir unsur olarak “mikro” ve 
“mobil” öğrenme yaygınlaşmaktadır. Öğrenme ağları dijital ve dağıtık hale 
gelmektedir. Her an, her yerden, her konuda ve kişisel tercihlere uygun 
öğrenme sistemleri tasarlanmalıdır. Yapay zekâ ve makine aklı, öğrenme 
süreçlerini etkileyen bir aktör olarak yükselmektedir. Sanal gerçeklik 
katmanları öğrenme açısından sınırları aşan fırsatlar sunmaktadır. Artırılmış 
gerçeklik tüm mekânları ve yüzeyleri öğrenme ortamına dönüştürmektedir. 
Büyük veri analitiği ile daha çok keşif ve tahmin gücü ortaya çıkmaktadır. 
Blok zincir teknolojileri ile güvenli bir paylaşım, kayıt ve doğrulama sistemi 
oluşmaktadır. Son olarak, yeni nesillerin öğrenme tarzları, motivasyonları 
ve tercihleri değişmektedir.

Hiç kuşkusuz her gün yeni bir teknolojinin hayatımıza girdiği günümüzde, 
eğitimcilerin bu alanda güncel kalması ve gelişmeleri takip etmesi son 
derece önemlidir. Eğitim profesyonelleri kurumlarını ve kendilerini, 
bilgi ve becerilere sahip olma becerisi ile donatmalıdırlar. Başarılı olacak 
organizasyonlar, çalışanlar, ortaklar ve müşteriler arasında bilginin aktif 
olarak paylaşıldığı bir ‘öğrenme kültürü’ yaratan kurumlardır. Kendini 
değiştirme ve düzenli olarak geliştirme becerisine sahip olan kurumlar, hem 
yetenek açıklarını daha kolay kapatabilirler, hem de geleceğe daha kolay 
hazırlanabilirler.
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ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ (VEDUBOX)
Bilgin Yazar 

Öz*

Bilgi toplumuna geçiş süreci, beraberinde başta eğitim-öğretim alanında 
olmak üzere birçok konuda yenilenme zorunluluğunu getirmiştir. Sürekli 
gelişen internet teknolojileri ile birlikte insanların öğrenme ve çalışma 
alışkanlıkları değişmekte ve uzaktan öğrenme ve çalışmaya yönelik ihtiyaçlar 
artmaktadır. Bilgiye hızlı erişim yanında, birlikte eş zamanlı olarak farklı 
mekânlardan çalışabilme ve öğrenebilme günümüz insanın hayatında 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, kurumların eğitim maliyetlerini 
düşürmek, kullanıcılarına istenilen yerde ve zamanda eğitim imkânı 
sağlamak maksadıyla çevrimiçi eğitimde önemli bir gelişme adımı olarak 
Vedubox platformu geliştirilmiştir. Geliştirilen Vedubox uygulaması, ek bir 
alt yapı veya maliyet gerektirmeden, cihazlara yüklü durumdaki internet 
tarayıcıları aracılığıyla etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Hazırlanan 
bildiri ile uzaktan eğitim sisteminin teknolojik boyutları ele alınmış, Vedubox 
platformunun tanıtımı ile uzaktan eğitim sistemine getirdiği faydaların 
dinleyicilere sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vedubox, Uzaktan Eğitim, Bilgi Teknolojileri.

1. GİRİŞ
Türkiye’nin %100 bulut teknolojine sahip entegre video konferans, 

e-eğitim, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve eğitim yönetim sistemi Vedubox, 
akıllı bulut platformu ile geleneksel eğitimdeki maliyeti ve katı yapıyını 
ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların yer ve zaman fark etmeksizin, dijital 
platformlarda eğitim almasına ve iletişim kurmasına imkân tanıyan ve çok 
dilli ara yüz sunan sistem, kurumsal firmalar başta olmak üzere, eğitim 
ve danışmanlık şirketlerine, özel okullara, üniversitelere ve birçok devlet 
kurumuna hizmet veriyor.

Şekil 1. Elektronik Öğrenme Platformları
* Gn.Md., bilginyazar@vedubox.com 
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Vedubox (www.vedubox.com) size özel bir sistemde online eğitim, 
kurs, sınav, toplantı ve webinar yapmanızı sağlayan  entegre e-eğitim 
ve iletişim sistemidir. Eğitim kurumlarının yanında şirketler tarafından 
personel, bayi, tedarikçi, müşteri, ürün eğitimleri, seminerleri, toplantıları 
ve destek hizmetleri için kullanılmaktadır. Kullanıcıların online sosyal bir 
ortamda hem öğrenebildiği, hem bilgi paylaşabildiği, hem görüşme, toplantı 
yapabildiği hem de webinarlara katılabildiği bir sistem sunar. Her bir müşteri 
kendi kurumsal kimliği (logosu ve alan adı) ile Vedubox platformunu 
kullanabilmektedir.

Bulut sistemi sayesinde kurulum gerektirmeyen Vedubox, sunucu temini, 
sunucu bakımı, sunucu yazılımları alımı ve güncelleme gibi sıkıcı ve maliyetli 
uğraşlara gerek kalmadan müşterilerine hizmet veren bir platform. Vedubox 
sistemini kullanan kurumlar böylece, güvenlik önlemleri ve yedekleme gibi 
zorluklara sahip günlerce sürecek çalışmalarla zaman kaybetmiyor. Bulut 
teknolojisi ve SaaS mimaride hizmet veren Vedubox binlerce kuruma ve 
milyonlarca kullanıcıya hizmet verecek şekilde bir altyapıya sahip, tüm 
dünyaya ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve kaliteli bir eğitim servisi sağlıyor. 
Vedubox çok sayıda bulut servis entegre edilerek geliştirilmiştir. Bundan 
dolayı kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilir ve teknolojik gelişimlere bağlı 
olarak gelişen bir altyapı sunar.

Kolej-okul, kurs ve üniversite gibi eğitim kurumlarının  Flipped Learning, 
Blended Learning, Uzaktan Eğitim ve Online Etüt gibi ihtiyaçları düşünülerek 
birçok özellik eklenmiştir. Vedubox LMS, videolu eğitim, gelişmiş soru 
bankası, ödev yönetimi test ve sınav özellikleri yanında video konferans 
gibi sanal sınıf özellikleri ve  newsfeed/forum, SMS, email, mesajlaşma 
gibi de iletişim teknolojilerini entegre bir şekilde sunarak kurumların 
online eğitim sistemi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hem Türkiye’de hem de 
yurt dışında çok sayıda önde gelen kurum ve binlerce kullanıcı tarafından 
kullanılmaktadır. Bu sistemin bileşenleri:

a. Vedubox Servisler
Vedubox özel öğretmenler/eğitmenler dahil küçükten büyüğe farklı 

sektörlerdeki kurumlara hizmet vermektedir. Müşteri ihtiyaçlarına göre 
modüler yapıda sunulmaktadır.

b. Vedubox Kurs
Online kurs sistemi özellikleri yanında online canlı eğitim özellikleri 

de sunulmaktadır.Web sitesine entegre olarak Udemy gibi eğitim satış 
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portalleri özellikleri yanında online kursların her türlü ihtiyacı düşünülerek 
geliştirilmiştir.  Bu sayede her bir müşteri internette kendi online kursunu 
oluşturabilmektedir. 

c. Vedubox Kurum 
Şirketlerin personelleri, bayileri, tedarikçileri ve müşterileri 

düşünülerek geliştirilmiştir. Online eğitim (LMS), toplantı ve webinar gibi 
özellikleri içermektedir. Bu sayede her bir şirket kendi online eğitimleri 
yanında toplantılarını ve görüşmelerini gerçekleştirmekte ve destek 
hizmetlerini de sunabilmektedir. Birçok şirket ürün ve hizmet eğitimleri ve 
toplantıları için kullanmaktadır. 

ç. Vedubox K-12 
Kolejlerin/Okulların Flipped Learning, Blended Learning, Uzaktan 

Eğitim ve Online Etüt, Sınava Hazırlık gibi  ihtiyaçlarını karşılamak için 
geliştirilmiştir. Her bir eğitim kurumu kendi içeriklerini ve soru-test-sınav 
oluşturabilir, canlı eğitim yapabilirler. 

d. Vedubox Test Sistemi 
Her bir kurumun kendi soru bankası, test havuzu ve sınav sistemini 

oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir. Etkileşimli sorular sunulabilmekte ve  
gelişmiş soru-test-sınav analizi yapılabilmektedir. 

e. Vedubox Video Konferans ve Webinar
Vedubox içerisinde yer alan Video Konferans ve Webinar modülü 

Türkiye’deki önde gelen çok sayıda şirket, devlet kurumu ve eğitim kurumu 
tarafından kullanılıyor ve Gartner tarafından 2017 ve 2018 yıllarında dünya 
lideri seçilen çok gelişmiş entegre bir teknoloji sunuyor.

f. Vedubox Okul
Online okul sistemi kolej ve okulların harmanlanmış öğrenme (flipped 

learning), online kurs, etüt, veli toplantı ve öğretmen iletişim ve eğitim 
sistemi ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir.

g.   Vedubox Workplace (Planned)
 Vedubox Corporate  özellikleri yanında dijital/online çalışma 

ortamı oluşturmak amacıyla  bir şirketin çalışanların tek bir ortamdan-
uygulamadan iletişim kurdukları çok sayıda farklı uygulama ile entegre 
çalışan, teknolojileri orkestra eden bütünleşik bir sistem geliştiriyoruz. Bu 
sistem sayesinde mesajlaşma, video konferans, crm, proje-görev yönetimi, 



197

Uzaktan Eğitim Çalıştayı Uzaktan Eğitim Çalıştayı

e-öğrenme, dosya paylaşımı gibi dünyadaki iyi uygulamalar entegre bir 
şekilde sunulabilecektir. 

ğ. VeduBox Tutor (Özel Öğretmen)
www.ozelderssistemi.com ve www.onlinetutoringsystem.com, 

öğretmenlerin/eğitmenlerin online sınıf ihtiyacını karşılamak amacıyla 
Vedubox platformu kullanarak geliştirilmiştir. Öğretmenlerin/eğitmenlerin 
bilgisayarlarından ya da mobil cihazlardan canlı, videolu ve etkileşimli ders 
yapmasını sağlıyor. Sistem içerisinde HD kalitesinde akıllı tahtası olan canlı 
ders modülü yanında video, doküman paylaşımı ve soru bankası ve test 
modülü de yer alıyor. 

h. VeduBox Temel Özellikleri

Resim 1. Vedubox Eğitim Sisteminin Özellikleri
i. VeduBox Temel Avantajları
•	 Kurulum gerektirmez; internet tarayıcınız aracılığıyla hemen 

kullanmaya başlayabilirsiniz.
•	 Sunucu maliyeti yoktur; sunucu, sunucu yazılımları alımı ve 

güncelleme gibi sıkıcı, maliyetli işlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.
•	 İnternet maliyeti yoktur; sunucu almanıza gerek olmayacağından 

sunucu internet maliyetine de bütçe ayırmanıza gerek kalmayacaktır.
•	 Teknik personel maliyeti yoktur; sistem için ayrıca bir teknik personel 

istihdamına ihtiyaç duymayacaksınız.
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•	 Bakım ve güncelleme maliyetleri yoktur; sistem devamlı olarak yeni 
teknolojiler ile güncellenir ve 7x24 uzman mühendisler tarafından yönetilir.

•	 7x24 Destek hizmeti sunulur.
•	 Düşük maliyet; istediğiniz modülleri kişi sayısına göre alabilirsiniz, 

ihtiyacınız kadarını ödeyebilirsiniz.
•	 İstenildiğinde anında kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilir.
•	 Kurumsal kimliğe uygun bir şekilde müşterilerin kendi logo ve web 

adresleri ile hizmet verir.
2. VEDUBOX’IN FARKLARI VE AVANTAJLARI

a. Bulut Teknolojisi-Microsoft Azure-Google Cloud
Microsoft ve Google teknolojilerini kullanarak Vedubox’ı 

geliştiriyoruz. Bu sayede binlerce kullanıcı herhangi bir sıkıntı ya da hız 
problemi yaşamadan sistemimizi kullanmaktadır.

b. Yüksek Kapasiteli Canlı Ders/Toplantı Kaydı
Yüksek sıkıştırma teknolojisi sayesinden yüksek kalitedeki görüntüyü 

düşük boyutlarda sisteminizde tutabilirsiniz. 
c. Sınırsız Ders/Eğitim Oluşturabilme 
İstediğiniz kadar ders/eğitim oluşturabilirsiniz herhangi bir sınırlama 

yoktur.
ç. Sınırsız Öğretmen, Şube Yöneticisi ve Yönetici Oluşturma

Sistemimizde istediğiniz kadar öğretmen, yönetici ve sistem yöneticisi 
hesabı oluşturabilirsiniz. 

d. Canlı Eğitim/Toplantı-Sanal Sınıf Görüntü, Ses ve Kayıt Kalitesi 
(Senkron Dersler)

Canlı eğitimlerinizde herhangi bir donma yaşanmaz. Yüksek kalitedeki 
görüntüyü normal internet hızlarında dahi iletebilirsiniz. Canlı dersler 
otomatik olarak kayıt edilir ve canlı ders kayıtlarında herhangi ses görüntü 
kayması yaşanmaz. Çok özel video sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.

e. Canlı Eğitim, Toplantı, Webinar - Sanal Sınıf Kolaylığı
Sanal sınıfımız, toplantı ve webinar modülümüz sizlerin kullanım 

kolaylığınıza göre tasarlanmıştır. Bilgisayarınızdan herhangi bir dosyayı 
dokümanı videoyu sanal sınıfa yüklemeden direkt olarak paylaşabilir üzerinde 
yazım çizim yapabilirsiniz. Öğrencileriniz de kendi bilgisayarlarındaki 
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doküman ya da programları paylaşabilirler. Birlikte paylaşım üzerinde 
çalışabilirsiniz. 

f. Sınırsız Eğitim Paketi Oluşturabilme – Satış Yapabilme
Farklı eğitimleri paketleyerek sınırsız eğitim paketleri oluşturabilirsiniz. 

Ayrıca bir öğrenciye istediğiniz kadar farklı paketi satabilirsiniz bu sistemin 
kapasitesini ya da sizin maliyetinizi etkilemez.

g. Sınırsız Subdomain Yönlendirebilme 
Farklı domainleri ya da subdomainleri aynı sisteme yönlendirebilirsiniz. 

h. Entegre SMS ve e-Mail Gönderimi
Sms ve e-mail ile öğrencilerinize uzaktan eğitim sisteminizle ilgili 

bilgilendirmeler yapabilirsiniz. Örnek olarak canlı derse başlamadan önce 
sms ve e-mail ile hatırlatma yapabilirsiniz.

i. Basit ve Kolay Kullanımlı Modern Arayüz
Öğrencileriniz, öğretmenleriniz ve diğer kullanıcılar sistem içerisinde 

kaybolmaz ve sistemi kolayca kullanabilirler.
ı. Yıl Boyu Destek ve Sistem Eğitimi

Yıl boyu teknik ekibimizden e-mail, telefon ve video konferans 
aracılığıyla ya da ofisimize ziyaret ederek yüz yüze destek alabilirsiniz.

j. Sürekli Gelişen Yazılım Altyapısı ve Son Teknolojilere Uyumluluk
Uzman mühendis ekibimiz sürekli son teknolojileri takip ederek sistemi 

geliştirmektedir. Teknoloji konusunda dünya devi teknoloji  firmalarıyla 
işbirlikleri yaparak yazılımını üstün kılmaktayız. 

k. Yüksek Depolama Alanları
Vedubox her türlü dosya ve videolarını depolamanızı ve eğitimler 

oluşturarak içerisinden sunmanıza imkân verir. 
l. Eşsiz Özellikler

İnteraktif video, akıllı içerik yönetimi, sıralı içerik yönetimi gibi 
birçok eşsiz özelliği içerir. 

m. Gelişmiş Raporlama ve Analiz
Eğitimlerinizle, canlı derslerinizle ve satışlarınızla alakalı detaylı 

raporlamalar alabilir ve verilerinizi analiz edebilirsiniz.
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n. Minimum İnsan Kaynağı Gerektiren Otomatik Sistem 
Başka sistemlerde manuel olarak yapılan ve insan kaynağı gerektiren 

zaman ve para masrafı olan birçok işlem Vedubox’da otomatik olarak yapılır.
o. Modüler ve Entegre Sistem

Vedubox’da birçok modül ve özellik birbiri ile entegre olarak çalışır. 
Tek bir kullanıcı adı ile öğrenci hem videolarınızı izleyebilir, hem canlı 
derslere katılabilir hem de sınavlara girebilir.

ö. Mobil Cihazlardan ve Tabletlerden Erişim
Android ve IOS cihazlarınızdan sorunsuz olarak Vedubox’ı 

kullanabilirsiniz. Mobil uygulama ile ya da browserlar üzerinden erişim 
sağlayabilirsiniz.

p. Entegre Online Ödeme - Satış Modülü
Öğrencileriniz ödemelerini yaptıktan sonra direkt eğitimlere 

erişebilirler ve satış ile ilgili raporlama yapabilirsiniz. 
r. Entegre  Destek Özelliği

Öğrencilerinize sistem üzerinden direkt destek verebilirsiniz böylece 
telefon trafiğini ve iş yükünü azaltırsınız.

s. Video Konferans ve Webinar 
•	 Ses ve video senkronizasyonu uyumludur ve hissedilir gecikme 

olmamaktadır.
•	 Düşük internet hızlarında çalışabilmektedir. 
•	 Ekran paylaşımı yaparak sunum-pdf yüklemeye gerek kalmadan 

çalışabilmektedir. 
•	 Sunum, web sayfası,CRM ya da herhangi bir yazılım, pdf-word 

dokümanları ve bilgisayar ekranı paylaşılabilmektedir.  
•	 Webinarı kayıt etme ve tekrar tekrar seyretme özelliği bulunmaktadır.
•	 Webinar kaydını MP4 olarak indirebilmektedir.  
•	 El kaldırma, beyaz tahta (whiteboard), ekran üzerinde işaretleme 

(annotation) özellikleri sağlanmaktadır. 
ş. API ve SSO

SSO ve API ile portal ve kurumsal uygulamalara ve web sitelerine 
entegrasyon sağlanabilmektedir.
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