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ÖNSÖZ 
 

Bu araştırma, Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemi ile desteklenen 

kursların, kursiyerlerin web tabanlı öğretime yönelik tutumları, ve bir dersteki 

akademik başarıları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma üç yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular ile Sınıf Okulları Komutanlıklarında  Web 

destekli öğretim uygulamasına geçiş sürecine ışık tutulacağına ve öğretimin 

yeni teknolojiler ile desteklenmesine önemli katkı sağlayacağına 

inanılmaktadır. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın 

problem durumu tartışıldıktan sonra amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve 

tanımlar açıklanmıştır. İkinci bölümde, araştırmanın kuramsal çerçevesi, 

araştırmada kullanılan Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemi’nde içerik 

hazırlama süreci ve alandaki ilgili araştırmalar  açıklanmıştır. Üçüncü 

bölümde, araştırmanın gerçekleştirilmesinde benimsenen araştırma modeli, 

çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin çözümü ve yorumlanmasına 

yer verilmiştir. Dördüncü bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve 

yorumlar yer almaktadır. Beşinci bölümde ise bulgulara dayalı olarak varılan 

sonuç ve geliştirilen öneriler açıklanmıştır. 

Yüksek lisans öğrenimim boyunca bilgisini ve desteğini esirgemeyen, 

araştırma sürecinde bana yön veren değerli hocam Prof. Dr. Hafize Keser’e 

teşekkürlerimi sunarım. 

Araştırma boyunca bilgisini ve desteğini esirgemeyen, araştırma 

sürecinde bana destek veren sevgili kardeşim Dr. Merih Bender Tekin’e çok 

teşekkür ederim. 

Yine, araştırma sürecinde yardımları ve katkıları olan Alb. Suat 

Kayaduvar’a, Alb. Mehmet Erkut’a, Yb. Hüseyin Biber’e, dersin 

planlamasında emeği geçen MEBS Okulu Öğretim Başkanlığı Plan ve  

Program Şubesi personeline, başarının ölçümünü gerçekleştiren MEBS 
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Okulu Öğretim Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirme Şubesi personeline, 

dersinde uygulama olanağı tanıyan ve uygulama sonrası görüşleriyle 

araştırmaya katkı sağlayan  Ütğm. Aydın Ata’ya, MEBS Okulu ve Eğitim 

Merkezi Komutanlığı Subay Temel Kursu 2006-2007 Dönem kursiyerlerine 

teşekkür ederim. 

Özellikle, öğrenim hayatım boyunca gerekli olan özveriyi gösteren 

aileme sonsuz teşekkür ederim. 

Yücel Tekin 
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ÖZET 
 

DERS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ WEB TABANLI ÖĞRETİMİN 
KURSİYERLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE WEB TABANLI 

ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ 

(K.K.K.LIĞI MEBS OKULU ÖRNEĞİ) 

Yazar    : Yücel Tekin 

Tezin Niteliği  : Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi  

Programı) 

Danışman  : Prof. Dr. Hafize Keser 

Bu araştırma, Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemi (DYBS) ile 

desteklenen kursların, kursiyerlerin web tabanlı öğretime yönelik tutumları ve 

bir dersteki akademik başarıları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu’nda 2006–2007 eğitim-öğretim 

yılında açılan temel kurslara katılan kursiyerler oluşturmuştur. Araştırma 

Subay Temel Kursundaki 68 kursiyere uygulanmıştır. 

Araştırmacı tarafından seçilen Moodle DYBS ile İnternet üzerinde bir 

web sitesi oluşturulmuştur. Ders öğretmeni dersiyle ilgili içeriği ve sınav 

sorularını ekleyerek DYBS’nde bir kurs oluşturmuştur. Kursiyerler ise öğretim 

elemanı tarafından siteye eklenen yayınlar, makaleler, konu anlatımları, 

sınav sorularını istedikleri yer ve zamanda ulaşarak kullanmışlardır. Ders 

öğretmeni ve kursiyerler, forumlar ve sohbet bölümünden birbirleriyle 

istedikleri zaman ve yerde iletişim kurmuşlardır. Ayrıca kursiyerler bu site 

aracılığıyla ödevlerini ders öğretmenine göndermişler, notlarını 

öğrenebilmişlerdir. 
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Araştırmada veri toplama aracı olarak, Web Tabanlı Öğretim Tutum 

Ölçeği kullanılmıştır. Moodle DYBS’ne ilişkin kursiyer görüşlerini almak için 

kursiyer görüşleri formu, öğretim elemanı görüşlerini almak için öğretim 

elemanı görüşme formu  kullanılmıştır. Ders süresince kursiyerlerin Moodle 

DYBS’nde derse ait modüllerin kursiyerler tarafından kullanım süreleri 

ayrıntılı şekilde DYBS tarafından kaydedilmiştir. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerler ile geleneksel 

yöntem ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin, akademik başarıları ve  

Web Tabanlı öğretime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığına  yönelik olarak karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA 

kullanılmıştır. Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin Moodle DYBS 

modüllerini kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını sınamak amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin  ve öğretim elemanının 

Moodle DYBS’ne İlişkin görüşleri nitel verilerin sayısal analizi tekniğine göre 

değerlendirilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ise betimsel analiz 

tekniğine göre değerlendirilmiştir. 

Araştırma bulguları araştırmanın amaçları doğrultusunda ele alınarak 

tablolar halinde açıklanarak yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına dayalı 

olarak,  Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerler ile geleneksel 

yöntem ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin, akademik başarıları 

arasında anlamlı bir farklılığa yol açmadığını göstermiştir. Ayrıca, Moodle 

DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerlerin; Moodle DYBS modüllerini 

kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Ancak, Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan 

kursiyerlerin; kurs öncesi Web Tabanlı öğretime yönelik tutumları ile kurs 

sonrası Web Tabanlı öğretime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark 

oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF COURSE MANAGEMENT SYSTEM  SUPPORTED WEB 
BASED  LEARNING ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND 

THEIR ATTITUDES TOWARDS WEB BASED EDUCATION 
(TURKISH LAND FORCES COMMUNICATION, ELECTRONICS AND 

INFORMATION COMMAND SCHOOL SAMPLE)  

Author : Yücel Tekin 

Type of Thesis : MA Thesis 

Main Branch : Curriculum and Instruction (Educational  

   Technologies Programme) 

Supervisor : Prof. Dr. Hafize Keser 

The purpose of this study is to investigate the effect of Moodle 

CMS on students’ attitudes towards ‘Web Based Learning’ and their 

academic achievement in a course. At this study, an experimental research 

design of pre-test/post-test control group is used.  

Study group consists of students who attended to Basic Officer 

Course of Communication, Electronics and Information Command School  in 

2006-2007 Academic Year. 68 students from Basic Officer Course took part 

in the study. 

A web site is constructed with Moodle CMS chosen by the 

researcher. Course instructor set up a course by adding the relevant 

course content and the questions. Students used those content such as 

publications, articles, course notes, exam questions etc. where and when 

ever they are available. Teacher and students always keep in touch with 

each other by means of a forum and chat module. In addition, students used 

this site to send their assignments and to see their grades. 
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Web Based Learning Attitudes Scale were utilized as data collection 

instrument. The qualitative data are collected by interview forms (student 

interview form and instructor interview form). During course period, Moodle 

CMS modules usage frequencies of students are logged in details by CMS. 

Two-way ANOVA for mixed measure test  is used to investigate the 

effect of Moodle CMS on students’ attitudes towards Web Based Learning 

and their academic achievement. Correlation analysis technique is used to 

investigate relations between Moodle CMS modules usage frequencies of 

students and their academic achievements.  

Teacher’s and students’ opinions towards Web Based Learning are 

analyzed by using numerical analysis technique for qualitative data. 

Responses to open-ended questions are analyzed by using descriptive 

analysis technique. 

Findings of the study are presented and interpreted by the tables 

considering the aims of the research. The results of the study revealed that 

Moodle CMS has not led to significant difference on academic achievement. 

Besides, there is no correlation between Moodle CMS modules usage 

frequencies of students and their academic achievement. However, the 

results also showed that Moodle CMS affects students’ attitudes towards 

Web Based Learning. A significant difference on students’ attitudes towards 

Web Based Learning is observed before and after they used the Moodle 

CMS.
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BÖLÜM I 
GİRİŞ 

1.1. Problem 

Çağımızda, eğitim disiplinine baktığımızda eğitimin temel öğeleri olan 

insan, bilgi ve toplum bazında değişimlerin meydana geldiği görülmektedir. 

İnsanın bilgi ve toplumla olan ilişkilerindeki değişimi onun niteliklerinin 

değişmesine neden olmaktadır. Bilgi patlaması olgusu, bilginin insan ve 

toplum yaşamındaki işlevini ve üretilme-kazanılma yöntemlerini 

değiştirmektedir. Çağdaş toplum yapı ve işlev yönünden farklılaşmaktadır. Bu 

oluşum eğitimin temel modelini etkilemekte, öğrenme-öğretme süreçlerinde 

verim ve etkinliklerinde değişim artan bir önem kazanmaktadır. Eğitim sürecini 

oluşturan öğelerin yapısal ve işlevsel değişimi, değişme ve yeniliğe uygun bir 

yapısal çerçeve gereksinimi, eğitimde verim ve etkinliği arttırma gereksinimi 

hep birlikte yeni bir eğitim teknolojisinin oluşturulmasını zorunlu hale 

getirmiştir (Alkan, 1997, 1). 

Günümüzde bilgi, gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmelerin 

anahtarı haline gelmiştir. Teknoloji ise eğitim sürecinin geliştirilmesinde önemli 

rol oynamaktadır. Bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya 

çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve 

kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bilginin ve öğrenci sayısının 

hızla artması bir takım sorunları da beraberinde getirmiş, eğitim sürecinin ve 

niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim 

kurumlarına girmesi zorunlu hale gelmiştir (Keser, 1998, s.43).  

Eğitim teknolojisine olan ihtiyacın Alkan (1997) tarafından yapılan 

kapsamlı tanımı ve Keser’in(1998) eğitim kurumlarına girmesini zorunlu 

gördüğü bilgi teknolojilerinde gelinen düzey, eğitimde yeni pozisyonlar almayı 

gerektirmektedir. Bunun için eğitimin en büyük silahı eğitim teknolojisidir. 

Eğitim teknolojisi, “insan öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren 

problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek 

üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-
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gereçleri, düzenlemeleri, vb. ) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, 

uygulayan, değerlendiren, yöneten karmaşık bir süreçtir (Yalın, 2001, s.4-5). 

Eğitim teknolojisi, eğitim için öğretme-öğrenme ile ilgili sorunlara 

çözüm üreten bir disiplin olduğundan, eğitim uygulaması alanında karşılaşılan 

sorunların çözümünde yeni teknolojilerden faydalanmaktadır. Yeni teknolojiler 

uygun biçimde seçilip kullanıldığında söz konusu sorunların çözümünde 

önemli katkılar sağlamaktadır. Yeni teknolojiler günlük yaşamda olduğu gibi 

eğitim alanında da hayatımıza hızla girmektedir. Eğitim alanındaki yeni 

teknolojiler : 

─ Yeni teknolojik sistemler, 

─ Öğrenme – öğretme süreçleri, 

─ Eğitim ortamları, 

─ Öğretim programı düzenleme yöntemleri, 

─ Eğitimde insan gücü alanlarında kendini göstermektedir. (Alkan, 

1997) 

Yeni teknolojilerden bilgisayarlar ve ağları, bilgi bankaları, İnternet ve 

çoklu ortam en çok kullanılan çağdaş teknolojiler olmaktadırlar (Keser, 1999, 

s.218).  

Günümüzde genç kuşaklara bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşma ve 

ulaştığı bilgileri kullanma becerilerinin kazandırılması büyük önem 

kazanmıştır. Öğretmenlerden öğrencilerine daha nitelikli bir öğretim olanağı 

sunmaları, zengin yaşantılar kazandırmaları, bilgisayar okur-yazarı bireyler 

yetiştirmeleri, bilgisayarın ve İnternetin sunduğu olanaklardan öğrenme-

öğretme etkinliklerinden yararlanmaları, mesleklerindeki gelişmeleri izleyerek 

alan bilgilerini ve genel kültürlerini artırmaları beklenmektedir. Bilgisayarın ve 

İnternetin sunduğu olanakların çokluğu öğretmenlerin bilgisayar okur-yazarı 

ve iyi bir bilgisayar kullanıcısı olmalarını, öğrenme-öğretme etkinliklerinde 

kullanmalarını ve öğrencilerinin de kullanmalarını sağlamalarını 

gerektirmektedir (Keser, 2003). 

Öğretim, 90’lı yıllarda İnternet bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasını 

sağlayan, kültürel, siyasal, ekonomik bütün alanları ilgilendiren geniş bir 

çerçeveye sahip olmuştur. Bilgi toplumunun etkin bir üyesi olan bireyler, 
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bilgiyi bulmak için bilgisayarı kullanarak İnternetin sunduğu sanal dünyaya 

açılmaktadırlar. Böylece İnternet’te kullanabilecekleri pek çok bilgiye, 

kaynağa, hizmete ve araca ulaşabilmektedirler (Keser, 2003). Daha önce 

hiçbir toplumsal süreçte olmadığı kadar demokratik olan İnternet, aynı 

zamanda insanları katılıma teşvik eden etkileşimli (interaktif) yapıya sahiptir 

(Karahan ve İzci, 2003). 

Ağ tabanlı bu teknolojik gelişim, yeni öğretim yaklaşımlarına uygun 

öğrenme ortamları sağlamaktadır. Artık geleneksel öğretme anlayışında iki 

temel öğe olan öğrenci (student) ve öğretmen (teacher) kavramları, öğrenen 

(learner) ve kolaylaştıran (facilitator) olarak değişime uğramışlardır. Bu 

durum hala ağırlıklı olarak kabul gören öğretmen merkezli (teacher-centred) 

yaklaşıma karşı ileri sürülen öğrenen merkezli (learner-centred) yaklaşımın 

uygulanabilirliği konusunda ipuçları verebilir. İnternet yine bu yaklaşımların ve 

değişimin ütopya değil, yaşamın bir parçası olduğunu göstermesi açısından 

işe koşulması gereken son derece önemli bir araçtır (Duman, 1998). 

Eğitimde İnternet kullanıcılarını öğrenenler ve öğretenler olarak iki 

grupta incelediğimizde bunların İnternet’ten yararlanma amaçları ve 

yöntemlerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Temel olarak öğrenciye istediği 

zamanda, istediği yerde ve istediği kadar ilgili konuyu öğrenme olanağı 

sunan ağ tabanlı ya da ağ destekli eğitimin bazı yararları şöyledir (Akpınar ve 

Erkunt, 2002): 

─ Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme fırsatı, 

─ Hızlı ya da yavaş öğrenme gereksinimlerine yanıt verebilen bir 

öğrenme düzeneği, 

─ Uzman bilgisine daha çok, hızlı ulaşma ve onunla çalışma olanağı, 

─ Bireysel gereksinimlere uygun malzemelerle öğrenme olanağı, 

─ Hızlı içerik güncelleme olanakları, 

─ Derse yardımcı kaynak olarak zengin ve hızlı erişilebilir İnternet 

kaynakları ve referanslar, 

─ Öğrencinin kendi öğrenme gereksinimi doğrultusunda istediği 

konuyu istediği sırada ve yoğunlukta çalışabilmesi, 
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─ Öğrencinin kendi öğrenmesini denetleyebilmesi. 

Ağ tabanlı ya da ağ destekli eğitimin öğretmenlere sağladığı olanaklar 

ise (Alptekin ve Ertem, 2002); 

─ İnternet sayesinde öğretmenin, diğer öğretmen ve eğitimcilerle 

bağlantı kurması bir düşünce zenginliği yaratacağı gibi verdiği 

öğretimi de zenginleştirmekte, 

─ Büyük şehir merkezlerinden uzakta olan öğretmenler, öğretimde 

gerekli kaynak, doküman, bilgi ve desteği İnternet’ten 

edinebilmekte, 

─ İletişim yoluyla öğretmenler arası işbirliğini sağlamakta, 

─ Telekomünikasyon yoluyla deneyimli öğretmenlerle doğrudan 

öğretim yapma olanağı sağlayabilmekte ve 

─ Uzaktan öğretim yapma olanağı sağlayabilmektedir. 

Sistemli ve organize edilmiş ağ (web) sayfaları, siteler ve portallar 

alternatif öğrenme ortamları oluşturabilmektedir. Ders ve kurs içeriklerinin ağ 

üzerinden verilebiliyor olması eğitim etkinlikleri için geçerli olan bir çok 

modelin değişmesine neden olmaktadır. Örneğin, eğitim merkezlerinde 

kursiyerler için sınıflar açma ya da bu mekanlara seyahat etme için 

kurumların ayırdığı zaman ve kaynak, kursiyer/öğrencinin evinde/işyerinde 

içeriğe ulaşabilmesiyle değişmektedir (Akpınar ve Erkunt, 2002). 

Akpınar ve Erkunt’un (2002) sistemli ve organize edilmiş ağ web 

sayfası olarak belirtikleri siteler günümüzde Ders Yönetimi Bilgi Sistemleri 

(DYBS) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sistemler bir kampüs içerisinde 

lokal olarak kurulup çalıştırılabileceği gibi, İnternet global bilgi ağına 

bağlanarak daha geniş bir kitlenin eğitim içeriğine erişimine izin verebilirler. 

DYBS’ler, bir sunucu üzerinde çalışan ve bir web tarayıcı kullanılarak 

erişilen, web uygulamalarıdır. Sunucu genellikle üniversitenin ya da 

bölümünün içinde bulunmasına rağmen, dünya üzerinde herhangi bir yerde 

de olabilir. Öğretmen ve öğrenciler İnternet bağlantısı olan her yerden 

sisteme erişebilirler (Cole, 2005). 

Eğer iyi kullanılırsa, DYBS derslerin daha etkin ve verimli olmasını 

sağlar. Dersin bir kısmı web tabanlı ortama taşındığında, geleneksel 
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bölümde öğrencilerin sorularına ve problem çözümüne zaman ayırmanın 

fırsatı yakalanabilir. Örneğin, ders içeriğini sınıf ortamında aktarmak yerine 

web tabanlı ortama taşınırsa, öğrencilere ders zamanında neleri 

anlamakta güçlük çektikleri sorulabilir. Eğer bir çevrimiçi forum bölümü 

varsa, burada oluşan olumlu fikir ve problemler sınıfa taşınabilir (Moodle – 

a ). 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yürütülen örgün öğretim 

faaliyetleri, orta dereceli eğitim kurumları olan askeri liseler, yüksek dereceli 

eğitim kurumları olan Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Kara Harp Okulu, 

Lisansüstü eğitim kurumu olan Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde 

yürütülmektedir. Ayrıca askeri sınıfları belli olan bütün personel, sınıflarının 

özelliklerine göre değişik sürelerde kendi branşlarında ihtisaslaşmaları için 

ilgili Sınıf Okulu Komutanlıklarında temel kurslara tabi tutulmaktadırlar. 

Eğitimlerini tamamlayarak görev yerlerine gönderilen personel, meslek 

yaşamlarının değişik evrelerin personel yetiştirme planı kapsamında hizmet içi 

eğitim programlarına dahil edilmektedirler. 

Sürekli bir eğitim ve öğretim faaliyetinin yürütüldüğü Türk Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı’nda da, 2000’li yıllarla uzaktan eğitim usul ve 

yöntemleri yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Ancak uzaktan eğitimde 

kullanılan usul ve yöntemlerin, geleneksel eğitimlere yardımcı olarak 

kullanılması yaygın bir uygulama değildir.  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim sistemine entegre edilecek bir 

DYBS’nin sağlayacağı faydalar öğretmen ve öğrenci açısından ayrı ayrı 

değerlendirilebilir. 

DYBS’lerin öğretmen açısından bakıldığında sağlayacağı faydalar 

şunlardır (Cole, 2005); 

─ Ders planlan ve programlamasına ayırdığı süreyi kısaltır. 

─ Öğrenciye sunacağı içerikte zenginlik ve ulaştırmasında etkinlik 

sağlar. 

─ Ödev verme ve toplama etkinliklerini kolaylaştırır. 

─ Öğretmenin ölçme ve değerlendirme çabalarını etkinleştirir. 

─ Öğretmenin süreç değerlendirmesi yapabilmesini kolaylaştırır. 
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─ Öğretmen – öğrenci iletişimini etkinleştirerek arttırır. 

DYBS’lerin öğrenci açısından bakıldığında sağlayacağı faydalar ise 

şunlardır (Cole, 2005); 

─ Ders içeriğine zaman ve mekan bağımsız olarak kolayca erişim 

sağlar. 

─ Öğrenci – öğrenci iletişimini artırır. 

─ Ders ortamında bulamadıkları kadar kendini ifade etme imkanı 

yaratır. 

─ Öğretmen tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunu anında 

görmeyi sağlar. 

─ Ders dışında DYBS ortamında tartışılan konuların olgunlaşması 

sonucu olarak sınıf ortamındaki yüz-yüze bölümde netleşmiş olan 

sorunun çözümü için zaman kazandırır.  

Sonuç olarak, yukarda belirtilen tüm faydaların akademik başarıyı 

pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu yönde yapılan araştırmalar, 

elektronik ortam desteği sağlanan derslerde öğrencilerin daha başarılı notlar 

aldıklarını göstermektedir (Sunders ve Klemming, 2003, s.74). Bu nedenle 

Eğitim ve Doktrin Komutanlığının bir unsuru olan ve muhabere, bilgi sistemler 

konularındaki personeli yetiştiren, bu personele temel ve hizmet içi kursları 

veren MEBS Okul Komutanlığında icra edilen temel kurslarda geleneksel 

yöntemlerle verilen derslerin DYBS ile desteklendiğinde akademik başarıya 

etkisinin test edilmesinde fayda olacağı değerlendirilmektedir. 

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemi ile 

desteklenen kursların, kursiyerlerin web tabanlı öğretime yönelik tutumları, ve 

bir dersteki akademik başarıları üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıda verilen sorulara yanıt 

aranmıştır: 

1. Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerler ile 

geleneksel yöntem ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin, 

akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
2. Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerlerin; 
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a. Kurs öncesi web tabanlı öğretime yönelik tutumları ile kurs 

sonrası web tabanlı öğretime yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir fark oluşmuş mudur? 
b. Moodle DYBS modüllerini kullanım sıklıkları ile akademik 

başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
3. Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan; 

a.  Kursiyerlerin uygulamalara ilişkin görüşleri nelerdir? 

b. Öğretim elemanının Moodle DYBS kullanılmasına 

yönelik görüşleri nelerdir? 

1.3. Önem 

Bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar ağlarını kullanarak eğitimin 

kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmalar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 

2000’li yıllarla beraber yoğun olarak gündeme girmiştir. Buradaki amaç 

kurslara ait derslerin web ortamına taşınması ile öğrenciye içeriğe kolay 

erişim, kendini ifade etme, öğretmenle iletişim, diğer öğrencilerle iletişim ve 

kurslardan daha çok zevk duymasına olanak sağlayacak araçlardan azami 

fayda sağlamaktır. Öğretmene ise kursların plan, program ve yönetiminde 

etkinlik ve zaman kazandırmaktır. Böylece öğretmenin tasarruf edilen zamanı 

araştırmalar için kullanabilmesi sağlanmış olacaktır. 

Yapılacak bu araştırma ile DYBS uygulanmasındaki fayda ve 

mahsurların bir ölçüde ortaya çıkacağı, bundan sonra Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı’nda verilecek kurslarda eğitim yöntemlerinin belirlenmesi faydalı 

olabilir.  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim sistemine entegre edilecek DYBS 

zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırabilir.  Araştırılan Moodle DYBS 

isteyen öğretim elemanları için kullanabilecekleri bir örnek  niteliği 

taşımaktadır.  

DYBS’leri ve Moodle hakkında bilgi edinmek isteyenler için temel 

bilgileri içeren bir başvuru kaynağı olabilir. 
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1.4. Sayıltılar 

1. Kişilik, yetenek, tutum ve akademik başarı bilimsel olarak ölçülebilen 

kavramlardır. 

2. Araştırma uygulanacak kursiyerlerin, Kara Harp Okulunda ve 

Üniversitelerde temel bilgisayar eğitimini almaları nedeniyle, aynı 

düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip oldukları kabul 

edilmiştir. 

3. Öğrencilerin araştırmada kullanılan ölçek ve anketlere, içtenlikle ve 

yansız cevaplar verdikleri düşünülmektedir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. 2006-2007 öğretim yılı ile,  

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler 

Okulu, Subay Temel Kursu, kursiyerleri ile, 

3. Subay Temel Kursunda, verilen “Ağ Sistemleri Dersi” ile, 

4. “Moodle” Ders Yönetim Sisteminin kullanılması ile,  

sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar ve Kısaltmalar 

1.6.1. Tanımlar 

Akademik Başarı : Kursiyerlerin başarılarını yansıtan, ağ sistemleri 

dersinden aldıkları not. 

Ders Yönetimi Bilgi Sistemi (DYBS) : Sunucu üzerinde çalışan ve bir web 

tarayıcı kullanılarak erişilen,kurslara ait içerik ve ölçme bilgilerini tutan web 

uygulamaları (Cole, 2005). Content Management System(CMS) ve Learning 

Managemen System(LMS) tanımlarıyla aynı anlamda kullanılmıştır. 

Kısım : Askeri Eğitim kurumlarında aynı sınıf ya da seviyedeki kursiyerlerin 

oluşturduğu bir şubeye verilen isim. Şube ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 
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Kurs : Hedef kitlesine göre gruplandırılan eğitim etkinliği. Her kurs içeriğine 

uygun derslerden oluşmaktadır. 

Tutum : Psikolojik bir sürecin her hangi bir değer yargısıyla damgalanmış bir 

nesne ya da duruma ilişkin olarak, bireyin olumlu mu yoksa olumsuz mu 

duygusal tepki göstereceğini belirleyen hazır olma durumu (Sherif C. ve  

Sherif M., s.112). 

Web Tabanlı Eğitim (WTE) : Eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak 

yürütüldüğü; İnternetin bir araştırma ve iletişim amacıyla, öğretim ve sunum 

aracı olarak kullanıldığı eğitim modeli (Vural, 1998, s.2). 

1.6.2. Kısaltmalar 

DYBS : Ders Yönetimi Bilgi Sistemi (Learning Management System - LMS ) 
K.K.K.: Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

MEBS : Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri 

WTE: Web Tabanlı Eğitim 

WTE-TÖ : Web Tabanlı Eğitim Tutum Ölçeği 
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BÖLÜM II 
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde web tabanlı eğitimin kuramsal temellerine ve özellikle 

Moodle DYBS’nin kuramsal temelini oluşturan toplumsal yönelimli 

yapılandırmacı yaklaşıma yer verilmiştir. 

Web tabanlı eğitimin tanımı, DYBS’nin doğası gereğince web tabanlı 

olması nedeniyle  verilmiştir. 

DYBS’leri genel olarak tanımlanmış ve bu konudaki hızlı gelişime 

paralel olarak geliştirilen sistemlerin sayısının hızla arttığı vurgulanmıştır. 

Yüzlerce DYBS arasından etkin ve ihtiyacı karşılayacak sistemin seçimine 

klavuz olabilecek  bir seçim yöntemine yer verilmiştir. Araştırma için seçilmiş 

olan Moodle DYBS tanımlanarak, bu sistemde bir kursun nasıl kullanılacağı 

örnek ekran çıktılarıyla açıklanmıştır. 

Yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan konuyla ilgili 

araştırmalara da bu bölümde yer verilmiştir. 

1.7. Web Tabanlı Eğitimin Kuramsal Temelleri 

Genel anlamda öğrenme, çevresi ile etkileşimi sonucu bireyde oluşan 

düşünce, duyuş ve davranış değişikliğidir. Ancak bu değişikliğin nasıl 

oluştuğu konusunda farklı görüşler vardır. (Nakiboğlu, 1999, akt. Özmen 2004, 

s.1). Öğretme ve öğrenme alanındaki görüşler ana hatlarıyla bakıldığında 

nesnelci (objectivist) ve yapılandırmacı (constructivist) olarak iki temel sınıfa 

ayılmaktadır. Bu farklı iki bakış açısının öğrenmeye ilişkin yaklaşımları 

oldukça farklıdır. Faklı yaklaşımlar öğretim uygulamalarının da farklılaşmasına 

neden olmaktadır. Geleneksel öğretim uygulamaları temelde nesnelci 

yaklaşımın ürünleridir. Yakın tarihte uygulaması yaygınlaşan yapılandırmacı 

yaklaşımlar ise geleneksel öğretim uygulamalarında yaşanan sorunların 

aşılmasına alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nesnelci kökenli öğretim uygulamaları öğrencilerin önceden 

belirlenmiş amaçlara, önceden belirlenmiş çeşitli etkinlikleri gerçekleştirerek 

ulaşmalarını vurgulamaları nedeniyle ‘yönlendirmeci’ yaklaşımlar olarak 

nitelenmekte; öte yandan, öğrencilerin öğretim sırasında kendi amaçlarını 

0 
1
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oluşturmalarına, hangi öğrenme deneyimlerini, nasıl yaşayacaklarına 

kendilerinin karar vermelerine olanak tanıyan, öğrenme süreci üzerinde 

öğrenci denetimini vurgulayan yapılandırmacı görüşe dayalı öğretim 

uygulamaları ise ‘demokratik’ yaklaşımlar olarak nitelenmektedir (Schwier, 

1995 akt. Deryakulu 2001, s.7). 

1.7.1. Nesnelci (Objectivist) Yaklaşım 

Bilginin bireyden bağımsız olarak dış dünyada varolduğunu kabul 

eden nesnelci görüş, öğretimin hedefini, bu bilgilerin öğrencilere olabildiğince 

etkili biçimde aktarmak olarak belirler (Bednar, Cunningham, Duffy, Perry, 

1995). Buna dayalı olarak da, öğrencilerin hedefi, bu bilgileri kazanmak, 

öğretmenlerin görevi de öğrencilere bu bilgileri iletmek olmalıdır. Öğretim, 

önceden belirlenmiş bilgilerin (içeriğin) öğrencilere aktarılması; öğrenme ise, 

bu bilgilerin öğrencilerin zihninde sunulduğu biçimiyle oluşması sürecidir 

(Deryakulu 2001 s.2). 

Nesnelci (objectivist) görüşlerin öğretme-öğrenme süreçleri tasarımı 

üzerindeki yansıması "önceden belirlenmiş içeriğin öğrencilere öğretilmesi" 

biçiminde olmaktadır. Nesnelci (objectivist) görüşü temsil eden iki büyük 

kuram; davranışçı yaklaşım ve bilişsel yaklaşım kuramıdır (Alkan, Deryakulu 

ve Şimşek, 1995). 

1.7.1.1. Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçı kurama göre öğrenme, bireyin davranışlarındaki 

gözlemlenebilir bir değişmedir (Gropper, 1987; Jonassen, 1991a; Jonassen, 

1991b). Buna göre, sunulan uyarıcıya karşı öğrencinin istenen tepkiyi 

göstermesi öğrenme olarak kabul edilmektedir. Burada geçen uyarıcı 

kavramı, öğretimle sunulan içeriği, tepki ise öğrencinin gösterdiği 

gözlemlenebilen davranışı nitelemektedir. Örneğin, (+) işaretini (uyarıcı) gören 

bir öğrencinin toplama işlemini (tepki) düşünmesi gibi. Uyarıcının tepki 

üzerinde kalıcı bir denetim kazanması, öğretimde yer verilecek yineleme ve 

alıştırma etkinliklerine, bu etkinlikler sırasında öğrenciye sağlanan ipuçlarına 

ve öğrencinin gösterdiği ve istendik yönde olan tepkinin pekiştirilmesine bağlı 

olarak ele alınmaktadır (Gropper, 1983; Gropper, 1987). 
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Bu kurama göre, öğrenciler davranışlarını kendilerine verilen 

amaçlara ve bu doğrultuda gösterdikleri eylemlerin sonuçlarına göre 

ayarlamaktadırlar. Bu nedenle, öğrenme, sunulan uyarıcıyla gösterilen 

davranış arasındaki öğrenilmiş ilişkinin aşamalı olarak güçlendirilmesine, bu 

da davranışın sonucuna ve çeşitli yollarla pekiştirilmesine bağlı olarak kabul 

edilmektedir (Şimşek ve Deryakulu, 1994). Öğretim, genellikle öğrenci 

davranışlarını dışardan koşullama ya da biçimlendirme üzerinde 

odaklanmaktadır. Örneğin, istenen bir davranışı gösteren öğrenciye "aferin", 

"pekiyi" gibi sözel pekiştireçler ya da iyi bir not verilerek bu davranışın 

gelecekte tekrar gösterilmesi sağlanabilir. 

Davranışçı kuram öğrenmeyi açıklarken öğrencinin zihinsel 

etkinliklerine pek yer vermemekte, buna gerekçe olarak da zihinsel 

etkinliklerin dışardan yeterince gözlemlenemiyor olmasını göstermektedir. 

Öğrenme sürecinde öğrencinin zihinsel etkinliklerini dışlayan bu kuram, temel 

ilgisini istenilen davranışların öğrencide oluşmasını sağlayacak dış çevrenin 

(öğretim ortamları, materyalleri ve stratejileri) düzenlenmesi üzerinde 

yoğunlaştırmıştır. Şekil 1’de davranışçı kuramın öğrenmeyi açıklayışı bir "kara 

kutu" benzetmesiyle temsil edilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Davranışçı Kurama Göre Öğrenmeyi Açıklayan Kara Kutu 

Benzetmesi (Driscoli, 1994, s.130). 

 

Davranışçı öğretim uygulamalarında, öğrencilerin öğrenirken hangi 

etkinliklerde bulunacakları da önceden onlar adına ama öğretmen ya da 

uzmanlar tarafından kararlaştırılır (Şimşek ve Deryakulu, 1994). 
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1.7.1.2. Bilişsel Yaklaşım 

Davranışçı ilkelerin kimi zaman yeterli olmadığı, bazı durumları 

açıklayamadığı gözlenmiştir. Çünkü öğrenme mekanik değil, insani bir 

olgudur ve insan bir organizma olarak bu olgunun içinde yer almaktadır 

(Bacanlı, 2001). Örneğin, aynı sınıfta, aynı uyarıcıya maruz kaldıkları halde 

öğrencilerin davranışlarında meydana gelen farklılıkları davranışçı kuramlar 

açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Erden ve Akman, 2001). 

Bu yetersizlik, kuramcıları öğrenmeyi yeniden tanımlamaya zorlamış; 

uyarıcı ve tepki arasına yerleştirilen organizma terimi öğrenmenin 

açıklanmasını tamamen farklılaştırmış ve böylelikle bilişsel öğrenme 

kuramları ortaya çıkmıştır (Sanemoğlu, 2001). 

Bilgi işlemeye dayalı bilişsel kurama göre öğrenme, dışsal uyarıcıların 

içsel ya da zihinsel süreçlerle işlenmesi yoluyla oluşmaktadır. Bu kurama 

göre, dış çevreden duyu organları aracılığıyla algılanan bilgiler, zihinde tıpkı 

bir bilgisayarın verileri işlemesi gibi işlenmekledir. Şekil 2’de bilgi işlemeye 

dayalı bilişsel kuramın öğrenmeyi açıklamada kullandığı bilgisayar 

benzetmesi temsil edilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Bilişsel Kurama Göre Öğrenmeyi Açıklayan Bilgisayar Benzetmesi 

(Driscoli, 1994, s 130) 

Bilgi işlemeye dayalı bilişsel öğrenme kuramına göre, öğrenciler, 

öğretim sırasında kendilerine sunulan uyarıcılara edilgen biçimde tepki 

vermek yerine, etkin araçlarla sunulan bilgilere dikkatini verme, yeni bilgilerle 

ilgili olarak önceden edinilmiş bilgileri bellekten çağırma, yeni ve eski bilgileri 

ilişkilendirerek yapısal açıdan yeniden düzenleme ve daha sonraki 
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öğrenmelerde tekrar kullanmak üzere bu yeni yapıyı kendilerine özgü 

yöntemlerle belleğe kodlayarak öğrenmektedirler (Jonassen, 1988). 

Her ne kadar, bilgi işlemeye dayalı bilişsel öğrenme kuramı 

öğrenmede öğrencinin zihinsel bilgi işleme etkinliklerini ön plana alarak 

davranışçı kuramdan oldukça farklı bir bakış açışı sergilese de, temelde her 

iki kuram da bilgi ve bilmeyle ilgili nesnelci görüşün varsayımlarını 

benimsemektedir. Bilgi işlemeye dayalı bilişsel kuramı benimseyen öğretim 

uygulamalarında da nesnel bir gerçekliğin varolduğuna inanılmakta, bu 

nedenle davranışçı kuramda olduğu gibi amaç ve görev çözümlemeleri 

yoluyla öğrencilere öğrenmeleri gereken bilgiler olarak aktarılmak üzere bu 

nesnel gerçeklik temel alınmaktadır (Jonassen, 1990). Dahası, bu kurama 

dayalı öğretimde görev çözümlemeleri yoluyla öğrencinin öğrenme görevini 

başarabilmesi için hangi zihinsel etkinlikleri, hangi sıra ile göstermesi gerektiği 

de önceden belirlenmekte, görev parçalara ayrıştırılarak ve basitleştirilerek 

öğrenme kolaylaştırılmaya böylece daha etkili ve verimli hale getirilmeye 

çalışılmaktadır (Jonassen, 1991a; Jonassen, 1991 b). Dolayısıyla, öğrenme 

sırasında her öğrenci kendine özgü birtakım bireysel bilgi işleme etkinliklerini 

kullanabilme olanağı bulsa da, sonuçta öğrencilerde oluşması beklenen 

öğrenme ürünleri yine her öğrenci için aynı gerçeklik ya da bilgilerin aynı 

biçimde kazanılmasını kapsamaktadır. 

Nesnelci görüşün varsayımlarını temel alan hem davranışçı, hem de 

bilgi işlemeye dayalı bilişsel öğrenme kuramını benimseyen öğretim 

uygulamalarında öğrencilerin hangi amaçlarla, hangi içeriği, nasıl 

öğrenebilecekleri konusunda kendi kararlarını verme ve bu kararları 

uygulayabilme olanakları bulunmamaktadır. Bu iki kurama dayalı öğretim 

uygulamalarında amaçlar, içerik, yöntem ve değerlendirme etkinlikleri 

öğrencilerin katılımı olmadan başkalarınca (program geliştirmeciler, öğretim 

tasarımcıları ya da öğretmenler) belirlenmekte, öğrenciler bunlara uymaya 

dışarıdan yönlendirilmektedir. Bu ise, öğrenme sürecine etkin öğrenci katılımı 

ve demokratiklik kavramıyla çelişmektedir (Deryakulu, 2001 s.6-7). 
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1.7.2. Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme Yaklaşımı 

Yapılandırmacı görüş, bilginin ne olduğu ve bir şeyi bilmenin ne 

anlama geldiğine ilişkin olarak nesnelci görüşten oldukça farklı bir felsefi 

anlayışa sahiptir. Bu görüşün temelinde, bilginin ya da anlamın dış dünyada 

bireyden bağımsız olarak varolmadığı ve edilgen olarak dışarıdan bireyin 

zihnine aktarılmadığı, tersine etkin biçimde birey tarafından zihinde 

yapılandırıldığı görüşü yer alır (Cunningham. 1991; Duffy, Jonassen, 1991). 

Bir başka deyişle, bireyin çeşitli deneyimler yaşadığı gerçek bir dünya vardır, 

fakat bu dünyaya anlam veren bireydir. Anlam bireyden bağımsız olarak dış 

dünyada varolan bir şey değildir. Bu nedenle, nesnelci görüşün savlarının 

tersine, yapılandırmacı görüşe göre bilgi ya da anlam bireysel olarak 

yapılandırılan bir şey olduğundan, dünyada hiçbir nesne, olay, olgu ya da 

kavrama ilişkin tek ve nesnel bir gerçeklikten söz edilemez. Gerçeklik, bir 

dereceye kadar, birey onu ne olarak tasarlarsa ya da algılarsa odur 

(Jonassen, 1990). Her konuya ilişkin birçok bakış açışı ve anlam söz 

konusudur. Kişinin bir şeyi bilmesi, anlaması ya da yorumlaması, o şeye ilişkin 

yaşadığı deneyime bağlıdır (Brown, Collins ve Duguid, 1989 akt. Deryakulu, 

2001, s.7). 

Bilginin doğası ve öğrenme, yapılandırmacı görüşün temel dayanağı 

olmuştur (Brooks, Brooks, 1993, s.23) Yapılandırmacı görüş, öğretimle ilgili bir 

kuram değil, bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır. Bu kuram bilgiyi temelden 

kurmaya dayanır (Demirel, 2000, s.233) Özünde, öğrenenin bilgiyi 

yapılandırması ve uygulamaya koyması vardır. Öğrenenlerin bilgiyi nasıl 

öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak gelişmeye başlayan yapılandırmacı 

görüş zamanla öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım 

halini almıştır. Yapılandırmacı görüşte bilginin tekrarı değil, bilginin transferi ve 

yeniden yapılandırılması söz konusudur (Perkins, 1999, s.8). 

Yapılandırmacı görüşe göre öğrenme, öğrencinin duyu organları 

aracılığıyla dış dünyadan algıladığı belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama 

ilişkin zihninde kendi gerçeğini (bilgilerini) yapılandırması ya da en azından 

önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması sürecidir (Jonassen, 

1994). Her öğrenci, doğduğu günden bu yana yaşadığı çeşitli bireysel ya da 
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toplumsal deneyimlerin izlerini taşıyan ve daha önceki öğrenme 

deneyimlerinden edinmiş olduğu anlamlı bilgileri içeren bir zihinsel yapıya 

sahiptir. Bu zihinsel yapıya uzun-dönemli bellek, bilişsel çerçeve ya da bilgi 

tabanı da denmektedir. Öğrenme sırasında öğrenciler yeni karşılaştıkları ham 

bilgileri (information) varolan zihinsel yapılarıyla karşılaştırarak, yeni bilgiyi bu 

yapı içinde uygun bir yere yerleştirmeyi denerler. Eğer yeni bilgi önceden 

varolan yapıyla çelişmiyor ve öğrenci yeni bilgiyle önceki bilgiler arasında 

çeşitli ilişkiler oluşturabiliyorsa, bu yeni bilgi varolan zihinsel yapı içinde uygun 

bir yere eklenerek öğrencinin zihinsel yapısının bir parçası haline getirilir. 

Böylece, başlangıçta ilgisiz ve anlamsız görünen, bir başka deyişle ham halde 

olan bilgi, önceden edinilmiş bilgilerle ilişkilendirilerek, özümsenerek ya da 

içselleştirilmiş olarak anlamlı bilgiye (knowledge) dönüştürülür. 

Ancak, yeni bilgi öğrencinin varolan zihinsel yapısıyla çelişiyor, ya da 

yeni ve eski bilgiler arasında bir uyumsuzluk oluşuyorsa, o zaman öğrenci 

yeni bilgi doğrultusunda zihinsel yapısında bazı değişiklikler yaparak, bu 

çatışma durumunu çözmeye çalışır. Her yeni öğrenme, öğrencinin zihinsel 

yapısını tekrar gözden geçirdiği, ona bir şeyler ekleyerek geliştirdiği ya da 

gerektiğinde değişiklik yaptığı içsel bir deneyimdir. Öğrenciler bu süreçlere 

hem fiziksel, hem de zihinsel yönden etkin olarak katılırlar. Tüm bunlar, 

yapılandırmacı görüşün "bilgi yapılandırma" olarak adlandırdığı etkinliklerdir. 

Öğrencinin yapılandırdığı bilgi ya da anlam, onun önceden edinmiş 

olduğu bilgileri, tutumları, inançları, içinde yaşadığı toplumsal ve kültürel 

çevrenin değerleri gibi şeylerden etkilenir. İnsan zihni, bir anlamda, tüm bu 

önceden edinilmiş bilgileri, tutumları, inançları ve değerleri dış dünyadan 

algıladığı nesne, olay, olgu ve kavramları yorumlamada bir süzgeç gibi 

kullanmaktadır (Jonassen, 1994). Başka bir deyişle, bireyin bir şeyi bilmesi ya 

da anlaması o şeye ilişkin yaşadığı fiziksel ya da toplumsal deneyimi daha 

önceki bilgileri ve deneyimleri ışığında zihninde nasıl yorumladığına bağlıdır. 

Öğrenciler, öğretim sırasında kendilerine sağlanan belirli bir öğrenme 

deneyimini hep birlikte yaşasalar bile, sahip oldukları önceki bilgilerin ve 

geçmişte yaşamış oldukları deneyimlerin farklılığı nedeniyle bu yeni deneyime 

birebir aynı anlamı vermeyecekler ya da bu deneyimi aynı biçimde 

yorumlamayacaklardır. Tersine, her öğrenci o deneyime ilişkin olarak zihninde 
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bireysel ve kendine özgü anlamı ya da yorumu oluşturacaktır. Bu nedenle, 

yapılandırmacı görüşe dayalı öğretim uygulamalarında öğrencilerin önceden 

edinmiş oldukları bilgiler ve geçmiş deneyimleri öğrenmeyi kolaylaştıran ve 

güçlendiren zengin bir kaynak olarak görülmektedir (Deryakulu ve Şimşek). 

İnsan çevreyle iletişim kurduğu sürece yeni bilgiler yapılandırır. 

Bireyin okuduğu, gördüğü, duyduğu, hissettiği ve dokunduğu her şey geçmiş 

yaşantılarından elde ettiği bilgilerle sınanır ve eğer zihinsel dünyasında 

yaşayabilecek nitelikte ise yeni bir bilgi formu oluşturulur. Bilgi bireyin 

bulunduğu çevre içinde kullanıldıkça güçlenir. Birey bilgiyi sadece pasif olarak 

depolayan bir veri bankası olmadığı gibi sadece okuduğundan ve 

dinlediğinden bilgi transferi de yapmaz. Bu bireyin web sayfasından okuyarak 

veya bir konferans dinleyerek bir şeyler öğrenemeyeceği anlamına gelmez. 

Şüphesiz öğrenebilir. Burada vurgulanmak istenilen şey bir beyinden diğerine 

veri aktarmanın basit bir transferden daha çok yorum isteyen bir eylem 

olduğudur. 

Yapılandırmacılık (Constructionism), başkalarının deneyimine sunmak 

için bireyin bir şeyler yapılandırdığında öğrenmenin daha etkin olduğunu öne 

sürmektedir. Bu, konuşulan bir cümle veya İnternet iletisinden daha karmaşık 

bir tablo, bir ev veya bir yazılım paketine kadar her şey olabilir. Örneğin, bu 

sayfayı defalarca okuyan bir kişi, yinede ertesi gün unutabilir. Fakat, kişi bu 

sayfadaki bilgileri birisine kendi kelimeleriyle açıklamaya çalışsa veya bu 

kavramları açıklayan bir slayt gösterisi hazırlarsa, daha iyi anlayarak kendi 

fikirleriyle bütünleştirecektir. İnsanların ders esnasında sonradan 

okumayacakları notları almalarının sebebi de budur (Moodle-b). 

Yapılandırmacı görüş kuramsal açıdan kendi içinde bilişsel yönelimli 

yapılandırmacılık ve toplumsal yönelimli yapılandırmacılık olarak iki değişik 

eğilimi barındırmaktadır. 

1.7.2.1. Bilimsel Yönelimli Yapılandırmacı Görüş 

Öğrenmeyi temelde bireysel bir girişim olarak görmektedir. Her 

öğrenci önceden edindiği bazı bilgi ve deneyimlerden oluşan bir zihinsel 

yapıyla sınıfa gelmekte, öğrencinin yeni bilgileri nasıl özümseyeceği ve 

önceden öğrenmiş olduğu bilgilerle nasıl bütünleştireceği, öğretimde asıl 
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önemli noktayı oluşturmaktadır. Öğretim sırasında öğretmenin görevi, çeşitli 

öğrenme görevleri ve sorular yardımıyla öğrencilerde yeni karşılaştıkları 

bilgilerle varolan zihinsel yapıları arasında bazı çelişkiler yaratmak, ardından 

da öğrencilerin bu çelişkili durumları çözmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin 

bireysel olarak bilgileri yapılandırması, bu çelişkili durumlara çözüm 

seçenekleri üretmeleri sırasında gerçekleşmektedir (Scheurman, 1998). 

1.7.2.2. Toplumsal Yönelimli Yapılandırmacı Görüş 

Öğrenmeyi bireyin yaşadığı toplumsal ve kültürel doku içinde 

gerçekleştirdiği bir bilinçli etkinlik olarak değerlendirmektedir. Öğrenciler 

anlamlı bilgiyi toplumsal ve kültürel çevreleriyle etkileşimleri sırasında 

yapılandırırlar. Sınıf toplumun kültürünü yansıtan bir yerdir. bu nedenle 

öğrencilerin bireysel olarak bilgiyi yapılandırması, aslında toplumun üyelerince 

paylaşılan bilgilerin öğrenci tarafından toplumsal etkileşim sırasında 

içselleştirilmesidir. Öğretimde önemli olan, öğrencilere bilgi yapılandırma 

sürecinde öteki öğrenciler ve öğretmenle etkileşimde bulunabilecekleri 

toplumsal bir çevre olanağı sağlamaktır (Scheurman, 1998). 

Toplumsal bir grup başkaları için bir şeyler yapılandırdığında aslında o 

topluluk tarafından anlamı paylaşılan içeriklerden oluşan küçük bir kültür 

işbirliği içinde oluşturulur. Böyle bir kültüre sokulan birey her seviyede o 

kültürün bir parçası olabilmeyi her zaman öğrenir. 

Çay kupası gibi bir obje basit bir örnektir. Bu obje birçok şey için 

kullanılabilir, fakat şekli sıvılar için kullanılacağı konusunda bilgi çağrıştırır. 

Daha karmaşık bir örnek olarak web tabanlı bir ders verilebilir. Yazılım 

araçlarının şekli sadece web tabanlı içeriğin nasıl kullanılacağına ilişkin kesin 

sınırlar göstermekle kalmaz, ayrıca grup içinde oluşturulan aktiviteler ve 

metinler bir bütün olarak o gruptaki insanların nasıl davranacağını belirleyen 

şeklin oluşmasına yardımcı olur. 

Moodle DYBS’nin tasarım ve gelişiminde toplumsal yönelimli 

yapılandırmacılık görüşü temel alınmıştır (Moodle-b). 
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1.8. Web Tabanlı Eğitim 

Web tabanlı eğitime kadar uzanan teknolojik gelişim süreci, 

günümüzde ulaştığımız noktadaki web tabanlı sistemlerin başarısı ve hangi 

yönde kullanıldıkları önemlidir.  

Bilimle teknoloji arasında döngüsel bir ilişki vardır. Bilimsel çalışmalar 

uygulamaya elverişli bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol açarken; teknolojik 

gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını 

sağlayarak bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır.(Özbalcı ve İşçi, 2002, s.1). 

Ancak, 1950’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan bilgisayarlarla birlikte 

bilim-teknoloji ilişkisindeki döngü giderek daha kısa sürelerde tamamlanır 

olmuştur. Bilgisayarlar her gün biraz daha güçlenirken, güçlü bilgisayarlar 

sadece mevcut araştırmaları hızlandırmakla kalmayıp, önceden imkânsız 

olanı mümkün kılarak yeni bilgi alanları ortaya çıkarmaktadır. Bilgimizin 

sınırları genişlerken, mesafeler küçülmektedir. Bunun doğal bir sonucu 

günümüz toplumlarında yaşanan sosyal ve kültürel değişmelerdir. Bu değişim 

karşında kayıtsız kalmak ve endişeye kapılarak içe kapanmak yerine, 

değişmeyi ortaya çıkaran teknolojiyi önce anlamak sonra da onu etkili 

kullanarak değişimi yönetmek takınılacak en doğru tavırdır (Arslan, 2002, s.8). 

Çağımızda bilgi, geçmişe oranla daha hızlı eskimekte ve biçim 

değiştirmektedir. Giderek artan nüfusa bağlı olarak eğitilmesi gereken insan 

sayısı da artmaktadır. Sürekli gelişen teknolojiler ve bunlara bağlı endüstriler 

de daha fazla eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç duymakta ve eğitim 

kurumlarından bu nitelikte insan gücü talep etmektedirler(Girginer, 2002, s.1). 

Bu gereksinim gün geçtikçe katlanarak artış göstermektedir. Bu 

gereksiniminler karşılanamadığında ilgili alanlarda beceri boşlukları diğer bir 

deyişle işgücü açığı oluşmaktadır. Örnek olarak ağ teknolojileri becerilerindeki 

işgücü açığı günümüzde önemli oranlara ulaşmıştır. Dünyanın önde gelen 

bilişim firmalarıyla birlikte yaptığı araştırmalarla bu konuda otorite olan 

bağımsız araştırma şirketi IDC’nin (www.idc.com) araştırma verilerine göre 

ileri ağ teknolojileri alanında Türkiye’de 2005’te 14 bin 200 olan işgücü açığı 

bu becerilere ihtiyaç duyan kuruluşlar için iş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 

http://www.idc.com/
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çok zorlayıcı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. (http://turk.internet.com 

/haber/yazigoster.php3?yaziid=14990)  

Artan nüfusun eğitilebilmesi için geleneksel eğitim kurumlarının 

yetersiz kaldığı hemen her kesim tarafından kabul edilmektedir. Bu gerçek; 

çok geniş kitlelere değişik konularda, ekonomik biçimde ve kaliteli eğitim 

sunabilmenin yollarının araştırılmasına neden olmuştur. Günümüzde bu 

yönde bir talebi karşılamada gelinen nokta web tabanlı eğitim olanaklarıdır 

(Baron ve Karen, 1999). Örnek olarak dünyanın en büyük e-öğrenme 

projelerinden biri olan Cisco Network Akademi Programı verilebilir. Program 

bilgisayar ağları konusunda teorik ve pratik konulardan oluşan bir eğitim 

programı olarak başlatılmıştır. Tüm dünyada ağ teknolojileri konusunda 

yaşanan uzman sorununa bir çözüm üretebilmek ve bilişim sektörünün 

gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Cisco Systems tarafından 1997 

yılında geliştirilen CNAP kâr amacı gütmeyen bir programdır. 

(http://cisco.netacad.net)  

Web tabanlı eğitim, web teknolojilerinin maksatlı olarak eğitim amaçlı 

kullanılmasıdır (Horton,2000, s.6) ve geleneksel eğitim ortamını büyük oranda 

etkilemiştir. Bu yönü ile, belki de eğitimde şimdiye kadar yaşanan en büyük 

devrimlerden biri olma potansiyelindedir. Oluşturulan elektronik kampuslar ile 

eğitim hizmetlerinden yararlanmada var olagelen mekan ve zaman 

sınırlamalarını tümü ile ortadan kaldıran (Trollip ve Alessi, 2001, s.378)., 

kapasite ve öğretim elemanı sorununu büyük ölçüde çözerek erişimi 

kolaylaştıran bir düzenleme getirilmiştir (Schutte, 1997; akt. Erdoğan 2005). 

Eğitim-öğretim sorunlarının başında gelen mekan, zaman ve eğitici 

yetersizliği, geleneksel eğitim yöntemleri yanında bu tür yöntemlerin 

gerekliliğini açıkça ortaya çıkarmaktadır. Web tabanlı eğitim; kişilerin belirli 

zaman ve sınıf ortamı zorunluluğu olmaksızın bilgiye ulaşmasını, yaşam boyu 

öğrenim olanağına kavuşması yanında, bilginin güncel kalmasını sağlayarak 

genel eğitim düzeyini de olumlu yönde etkilemektedir (Torkul, Sezer ve Över, 

2005, s.1). Bu nedenle web tabanlı eğitim veren kurumların sayısının hızla 

artmakta olduğu ve dünya çapında web tabanlı eğitim veren kurumların her yıl 

%100 artış gösterdiği bilinmektedir (Horton,2000, s.6; akt. Erdoğan 2005). 
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Web tabanlı eğitimde, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişim 

ortamı kurulmaktadır. Bu ortama , öğrenciler iletişim yolunun sağladığı 

fırsatlara bağlı olarak, farklı mekanlardan, evlerinden ve hatta farklı ülkelerden 

katılabilmektedirler. Web tabanlı eğitim ile insanlar okula gitmek için zaman 

kaybetmeden öğrenim ortamına katılabilmektedir.Hizmet içi kursları gibi 

kursların bir bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait eğitim kurumlarında da 

web tabanlı DYBS’leri kullanılarak uzaktan verilmektedir. 

Web ortamında eğitim sadece uzaktan eğitimin bir şekli olarak 

anlaşılmamalıdır. Okul kampüslerinde de İnternet ortamından 

faydalanılmaktadır (Box ve Kumnuch, 1997; akt. Parlakkılınç, 2003). Uzaktan 

eğitim fırsatlarının yanında web ortamından geleneksel derslere yardımcı 

olarak da faydalanılabilir. E-öğrenmenin başarıya katkı sağladığına yönelik 

araştırmalar vardır. ABD ve Kanada’da Sofres (2001) tarafından yapılan 

araştırmada, e-öğrenmenin öğrenme derecesini %45 civarında arttırdığı 

saptanmıştır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinden 

710.954 kişinin katıldığı araştırmada, fakültenin e-öğrenme hizmetlerinden 

faydalanan öğrencilerin başarıları, faydalanmayan öğrencilerin başarılarından 

anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır (Mutlu ve Yılmaz, 2004, s.732; akt. 

Erdoğan, 2005). 

1.9. Ders Yönetimi Bilgi Sistemleri 

Ders Yönetim Bilgi Sistemleri genellikle eğitim içeriğine ve kaynaklara 

öğrencilerin erişimini sağlayan büyük ölçekli yazılımlardır. DYBS’ler ‘her 

yerden’ ve ‘her zaman’ eğitim içeriğine ve yönetime erişimi kolaylaştırmak için 

çoğunlukla web tabalıdır (Wikipedia – b). 

1.9.1. Web Tabanlı Ders Yönetimi 

DYBS’ler, bir sunucu üzerinde çalışan ve bir web tarayıcı kullanılarak 

erişilen, web uygulamalarıdır. Sunucu genellikle üniversitenin ya da 

bölümünün içinde bulunmasına rağmen, dünya üzerinde herhangi bir yerde 

de olabilir. Öğretmen ve öğrenciler İnternet bağlantısı olan her yerden sisteme 

erişebilirler. 
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Temelde, DYBS’ler eğitimcilere bir ders web sitesi oluşturmak için 

araçlar sunarken, sadece kayıtlı öğrencilerin erişimini kontrol etme imkanını 

da tanırlar. Materyallerin siteye yüklenmesi ve paylaşımını, canlı tartışma ve 

konuşma ortamı oluşturulmasını, ödev ve araştırma görevlerinin verilmesini, 

araştırma ve ödevlerin toplanması ve incelemesini, not verme ve kayıtların 

tutulmasını oldukça kolaylaştırmaktadır (Cole, 2005). 

DYBS’leri, minimum düzeyde, öğrencilerin kayıt olmasına, e-öğrenme 

derslerinin ve içeriğin yayınlamasına ve testlere olanak sağlar. Genel 

anlamıyla DYBS’lerinde yetenek yönetimi, beceri ayrım çözümlemesi, başarı 

planlama, sertifikasyonlar, sanal canlı sınıflar ve kaynakların atanması 

(buluşma yerleri, odalar, kitaplar, öğretmenler, vs.) gibi araçlar bile bulunabilir. 

Bir çok sistem öğrenenin kendi kendine kayıt olmasını, derslere erişimini ve 

kendi kendine öğrenmesini desteklemektedir (Wikipedia – b ). 

Bu tür işleri yapan programlar bulunabilir, ya da yazılabilir. Fakat 

DYBS bu programların hepsini birden bir paket içinde kullanma olanağı sunar. 

Bir kez DYBS’nin nasıl kullanılacağı öğrenildiğinde, yeni yazılım üretmeye 

harcanacak çaba, ders vermek için harcanabilir ve derse daha iyi konsantre 

olmayı sağlar (Cole, 2005). 

Bir çok Ders Yönetim Bilgi Sistemi üreticisi, DYBS ile Öğrenme İçerik 

Yönetim Sistemi arasında ayrım yapmamaktadır. Fakat Öğrenme İçerik 

Yönetim Sistemlerinin farkı, içeriğin oluşturulmasını, çoklu ortam 

uygulamalarını hazırlamak için kullanılan yazılımlar sayesinde kolaylaştırması 

ve bu içeriği DYBS’leri yoluyla öğrenenlere sunmasıdır.  

DYBS’leri Java’dan Microsoft.NET’e kadar çok çeşitli platformlarda 

geliştirilmektedir. Genellikle bu platformların arkasında güçlü bir veritabanı 

desteği bulunmaktadır.  

Geçtiğimiz beş yıl içerisinde, DYBS’leri olgunlaşarak geliştiler ve 

şimdilerde üniversite ve okullarda kritik yazılımlar olarak değerlendirilmektedir. 

DYBS pazarı milyon dolarlık bir pazar haline gelmiştir ve büyümeye devam 

etmektedir. Büyük firmalardan birisi olan “Blackboard” halka arz edilmiştir 

(Cole, 2005). 
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DYBS’lerini karşılaştıran bir web sitesinde, bu sistemler arasında 

karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu sitede aralarında karşılaştırma yapılan 

içerik yönetim yazılımlarının sayısı 757 dir. Bu rakam pazarın ne kadar geniş 

olduğu hakkında bir fikir vermektedir (http://www.cmsmatrix.org/).  

Bir çok sistem ticari olarak geliştirilirken, bazıları açık kaynak kodlu 

olarak geliştirilmiştir. Çok temel ve basit fonksiyonların ötesinde her DYBS 

farklı eğitimsel, yönetimsel ve gelişimsel ihtiyaçlara odaklanmıştır. 

Açık kaynak kodlu web tabanlı DYBS yazılım çözümleri eğitim ve iş 

dünyasında hızla yaygınlaşmaktadır (Wikipedia – b). 

Araştırmada kullanılan Moodle DYBS, eğitimcilere zengin etkileşim 

fırsatı ile web tabanlı ders içeriği hazırlamada yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. Açık kaynak kodlu ve modüler olması, bir çok insan tarafından 

ilave fonksiyonlar eklenmesi ve tüm dünyaya yayılan global bir ağda, ticari ve 

ticari olmayan bir çok kullanıcı tarafından geliştirilmesini garanti altına 

almaktadır. Bu gelişim Batı Avustralya’da Perth’de bulunan Moodle Şirketinin 

öncülüğünde yapılmaktadır (Wikipedia – a). 

1.9.2. Web Tabanlı Ders Yönetimin Faydaları 

Web Tabanlı Ders Yönetiminin olası faydalarını 5 ana başlık altında 

incelenebilir (Cole, 2005): 

1. Materyal yükleme ve paylaşımı, 

2. Forum ve sohbet, 

3. Küçük sınavlar ve anketler,  

4. Ödevleri toplama ve inceleme,  

5. Notların tutulması. 

1.9.2.1. Materyal Yükleme ve Paylaşımı 

Birçok DYBS içeriği kolay yayımlamak için araçlar sağlar. HTML editör 

kullanarak dokümanı oluşturduktan sonra bir FTP sunucuya göndermek 

yerine, bir web forumuna ders özeti konulabilir. Öğretmenler, öğrencilerin 

ihtiyaç duyduklarında erişebilecekleri ders özetlerini, ders notlarını, okunacak 

http://www.cmsmatrix.org/
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makaleleri yükleyebilmektedirler. Böylelikle öğrenciler istedikleri konu ile ilgili 

materyallere, zaman sınırlaması olmaksızın erişebilmektedirler. 

1.9.2.2. Forum ve Sohbet 

Çevrimiçi forum ve sohbet, ders dışında iletişim ortamı 

oluşturmaktadır. Forumlar öğrenciler fikirlerini sunmak için yeterli zaman verir 

ve fikir dolu tartışmaların oluşmasına yardım eder. Sohbet ise, birbirinden 

uzakta bulunan öğrencilerin hızlı ve kolayca iletişim kurmalarını sağlar. Dersin 

duyurulmasından başlayıp, sonuna kadar her aşamada kullanılabilirler. 

Öğrenciler grup projelerini yürütürken çevrimiçi tartışmalardan 

yararlanabilirler.  

1.9.2.3. Sınavlar ve Anketler 

Sınav ve anketler süratle değerlendirilebilir. Bunlar, öğrencilerin 

performansları ve materyalleri kavrama düzeyinin ölçülerek hızlı dönütler 

verilmesi için mükemmel araçlardır. Böylece öğretmenler her konu sonrasında 

öğrencilerine kendilerini değerlendirebilecekleri sınavları kolayca sunabilirler. 

Bu sınavlar sonucunda verilen geri dönütler eğitime olumlu yönde katkı 

sağlamaktadır. Kolay hazırlanan anketler ise öğrencilerin aldıkları dersi 

değerlendirerek eğiticiler için geri dönüt sağlaması da olasıdır.  

1.9.2.4. Ödevleri Toplama ve İnceleme 

Ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi yorucu ve zahmetli bir 

iştir. Ödevlerin çevrimiçi olarak verilmesi, izlemeyi ve değerlendirmeyi 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca araştırmalar, öğrenciler birbirlerinin 

çalışmalarını çevrimiçi ortamda izlediklerinde, performans ve 

motivasyonlarının arttığını göstermektedir. Cole, bir meslektaşının 

öğrencilerin birbirlerinin yazılı çalışmalarını sürecin her aşamasında 

değerlendirdikleri bir ders verdiğini belirtmektedir (Cole, 2005). 

1.9.2.5. Notların Tutulması 

Çevrimiçi bir not çizelgesi, öğrencilerin dersteki durumlarını güncel 

olarak verebilir. Çevrimiçi not çizelgeleri, öğrencilere toplu yerlerde kişisel 



25 

kimliklerini kullanarak not bildirimini yasaklayan yeni kişisel gizlilik 

kurallarıyla da uyum sağlamaktadır. DYBS’leri öğrencilerin sadece kendi 

notlarını görmelerine izin verir, diğerlerinin notlarını görmelerine izin 

vermez. Not çizelgeleri, ileri düzeyde hesaplamalar için, Excel gibi dijital 

formatlarda indirilerek kullanılabilir. 

1.9.3. Web Tabanlı Ders Yönetimin Sınırlılıkları 

Web Tabanlı Ders Yönetiminin olası sınırlılıkları 3 ana başlık altında 

incelenebilir: 

1. Teknik Sorunlar, 

2. Psikolojik Etki, 

3. Davranış ve Tutuma Yönelik Etki. 

1.9.3.1. Teknik Sorunlar 

İnternet’e ulaşım problemi ve teknik sorunlar, Web Tabanlı Ders 

Yönetim Sistemlerinin verimliliğini azaltmaktadır. Özellikle aksaklıkların 

öğrenci tarafından giderilemediği durumlarda dışarıdan teknik destek alma 

zorunluluğu olmakta ve bu durum eğitimde gecikmelere neden olmaktadır. 

Örneğin, bir elektrik kesintisi tamamen eğitimin durmasına neden 

olabilmektedir. Kursun gerektirdiği teknik istekler, bilgisayarlar tarafından 

karşılanamadığında, kursa erişim sorunları yaşanmaktadır. Song, Singleton, 

Hill ve Koh (2004), yapmış oldukları araştırmalarda öğrencilerin görüşlerine 

göre web tabanlı eğitimin en büyük sınırlılığının teknik aksaklıklar olduğunu 

belirlemişlerdir. 

1.9.3.2. Psikolojik Etki 

Öğrencilerin karşılarında iletişim kuracakları bir öğretim elemanı 

olamaması, dersten kopmalarına neden olmaktadır. Okay (2004, 811-813), 

web tabanlı eğitimin kişilerin sosyalleşme sürecini engellediğini belirtmektedir. 

Öğrenciler, dinlenme ve eğlenme zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar 

başında geçirmeye başlamaları durumunda, sosyal ortamlara girmede güçlük, 

yalnızlık ve uyumsuzluk sorunları yaşayabilirler (Arslan 2002, 36). 
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Web tabanlı eğitimde öğrencilerin çalışma konusunda özdisiplini 

olmaması, başarılı sonuçlara ulaşmasını güçleştirmektedir. Çünkü öğrencinin 

konuya çalışması, verilen alıştırma ve ödevleri yapması, oluşturulan çalışma 

ortamlarına katılması tamamen öğrencinin kendisine kalmaktadır. 

1.9.3.3. Davranış ve Tutuma Yönelik Etki 

Öğrenciler tartışma grupları, telnet sistemi ve farklı web sayfaları 

içeren ortamlara aynı anda bağlanabilmektedir. Bu durum öğrencinin kontrolü 

kaybetmesine neden olabilmektedir. Özellikle İnternet’in etkin kullanımı 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan öğrenciler sayfalardan diğer sayfalara 

verilen linkler arasında konudan iyice uzaklaşabilmekte ve bilgiye ulaşmada 

zorluk yaşayabilmektedirler. 

Web Tabanlı Ders Yönetim Sistemleri sağladıkları tüm kolaylıklara 

karşın, geleneksel eğitimin yerini tamamen alması olası görünmemektedir. 

Chin ve Chang (2002), 14 farklı ülkeden 157 kişilik örneklem grubunda 

yapmış oldukları araştırmada, online kurs gören öğrencilerin %63’ünün web 

tabanlı eğitimin geleneksel eğitimin yerini alamayacağını öne sürdükleri 

belirtilmektedir. 

1.9.4. Ders Yönetim Sistemi Seçimi 

DYBS’leri sayısındaki hızlı artış beraberinde öğretim kurumları ve 

bilişim organizasyonları için doğru sistemin seçilmesi, bünyelerinde kurulup 

uygulanması sorununu ortaya koymaktadır. Yöneticiler akıllı bir seçim yapmak 

için hangi yöntemi kullanmalıdır?  

Bir organizasyon için uygun DYBS seçimi, strateji ve ihtiyaçların 

belirlenmesiyle başlamaktadır. DYBS satın almak önemli bir yatırımdır. Bu 

nedenle, temel ihtiyaçları karşılamak ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçlara 

cevap vermek için, ihtiyaçların tanımlanması ve öncelik sıralarının 

belirlenmesi önemlidir. Bir kez satın alındıktan sonra ilave bir harcama 

yaparak değişiklik yapmak hemen hemen imkansızdır. Bu yüzden DYBS’nin 

organizasyon için neler yapacağının tam olarak algılanması çok önemlidir. 
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70’den fazla DYBS üreticisi bulunmaktadır ve neredeyse hiçbiri aynı iş 

modelini uygulamamaktadırlar. Bir üretici kurulum yapılan çözüm sağlarken, 

diğeri sadece uygulama servis saylayıcısında içerik bulundurmakta ve bazıları 

her iki yöntemi de kullanabilmektedir. Bazı üreticilerin çözümleri küçük ve orta 

ölçekli organizasyonlar için mükemmel iken, büyük organizasyonlar için 

yetersiz olabilmektedir. Büyük organizasyonlar için üretilmiş çözümler ise 

küçük ve orta ölçekli organizasyonlar için fazla karmaşık ve maliyeti yüksek 

olmaktadır. Bunun yanında bazı üreticiler her düzeye ölçeklenebilir ürünler 

sunmaktadır. 

Bir organizasyon için DYBS seçmenin kestirme bir yolu yoktur. DYBS 

seçim metodunda, organizasyon veya bölüm düzeyinde, fonksiyonel 

ihtiyaçların belirlenmesinde aşağıdaki odak alanları dikkate alınmalıdır 

(Alvarado, 2004). 

Ustalık Değerlendirmesi: Ustalık değerlendirmesi, öğrenenlerin 

kendi yeterliliklerindeki eksik noktalarını değerlendirmelerini kapsamaktadır. 

Tanımlanan bu eksiklerin, uygulanan eğitim programıyla eşleştirilmesi ve 

eksikliklerin giderilmesini sağlayıcı kabul edilebilir ve uygulanabilir bir 

öğrenme planı geliştirilmesini ortaya koymaktadır.  

İçerik Erişimi: Bu alan içeriğe nasıl erişileceğine odaklanmaktadır. 

İçeriğin sunulacağı ortam, (sınıf, CD-ROM, çevrimiçi, vs.) sunulma yöntemi 

(yüz yüze, kendi kendine, karma), içeriğin dili ve kime sunulacağı (çalışanlara, 

müşterilere, ortaklara vs.) bu alanın konularıdır. Ayrıca içeriğe bir DYBS ile 

erişim de bu alanın bir unsurudur. 

Kayıt ve İzleme: Kayıt ve izleme, öğrenenlerin erişebildiği kurs 

kataloğuna girişi, olaya dayalı sınıflar ve çevrimiçi derslere kaydı, eğer 

uygulanabilirliği varsa, ücretlerin bir e-ticaret uygulaması ile alınması, 

aktivitelerin, ders tamamlamaların ve izlenen bilgilere yönelik raporların 

alınmasını takip etmeyi kapsamaktadır. 

Öğretimin Değerlendirilmesi: Öğrenme ve değerlendirme alanı, 

öğrenme programlarının geçerlilik ve yeterlilik değerlendirmesi için bilgi 

toplayacak ölçme araçları ve test sınavlarının oluşturulmasını kapsamaktadır.  
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Pazarlama ve İletişim: Bu alan öğrenenlere ihtiyaç duyacakları 

bilgilendirmeleri sağlamanın yanında, web ortamında, e-posta ile, kişisel 

sayfalar yoluyla pazarlama ve iletişimi de kapsamaktadır. Bu alan ayrıca, 

öğrenenler ile öğretmenler, öğreneniler ile yöneticiler ve öğrenenler ile 

öğrenenler arasındaki iletişimi de konu almaktadır.  

İçerik Geliştirme: İçerik geliştirme, öğrenim içeriğinin geliştirtmesini, 

güncellenmesini ve depolanmasını kapsamaktadır. Aynı zamanda İçerik 

geliştirme araçlarının uyumluluklarını, sürüm kontrolünü ve öğrenme 

objelerinin tekrar kullanılabilirliğini dikkate almaktadır.  

İhtiyaçları değerlendirirken iş ilişkileri alalarının da değerlendirilmesi 

çok önemlidir. 

Finansal Kararlılık: Bir firmamın finansal kararlılığı içinde bulunduğu 

sektörde gelecekteki durumunun tahmin edilmesinde önemli bir faktördür. 

Öğrenme yönetimi sektörü, firmaların kapanmasının yanında diğer bir firma ile 

birleştiği, başka firmalarca satın alındığı bir rekabet ortamıdır. DYBS 

üreticisinin durumu ticari raporlar ve mümkünse araştırma firmalarının 

raporlarından incelenmelidir.  

Hesap Yönetimi: Müşteri hizmetleri, bir firmayı değerlendirmenin en 

kritik alanlarındandır. Referanslar ile görüşmek ise bir firmanın ne derece 

yeterlilik sahibi olduğunu anlamada oldukça kritiktir. Firmanın birden çok 

kaynaktan sorgulandığı bir araştırmanın yapılması en uygun yaklaşımdır. 

Destek: Sorunlar yaşandığında desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Rollerin, 

sorumlulukların ve destek beklenilen durumların kesin çizgiler ile belirlendiği 

İyi tanımlanmış bir servis desteği anlaşması yapılmalıdır. 

Maliyet: Maliyet en önemli faktör olmasına karşın, en sonda 

değinilmiştir. Çünkü önceki maddelerde değinilen alanlar geniş bir şekilde 

değerlendirilmezler ise fazladan maliyete sebep olabilirler. Maliyet 

değerlendirmesi yapılırken, ürünün kalitesi ve aynı kaliteyi sağlamayan başka 

bir ürün seçildiğinde ortaya çıkabilecek maliyetlerin de dikkate alınması 

gerekir.  
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1.9.4.1. DYBS Seçim Yöntemi 

Aşağıda verilen yedi aşamalı seçim yöntemi her durum için geçerli 

olmayabilir. Bu seçim yöntemi, ana hatları ile bir kılavuz olarak 

değerlendirilebilir (Alvarado, 2004). 

1.9.4.1.1. Öğrenme Stratejisini Belirleme  

Bir öğretim organizasyonu olarak, açık bir öğrenme stratejisi 

bulunmalıdır. Eğer henüz böyle bir strateji yok ise, öncelikle belirlenmelidir. 

Stratejinin belirlenmesinde, hedef kitle, bu kitlenin öğrenme öncelikleri, 

bulundukları fiziksel konum, öğretim programındaki onlar için uygun kaynaklar 

dikkate alınmalıdır. Strateji belirlenen ortak amaç ve hedefler ile uyumlu 

olmalıdır. Bu görev kesinlikle önemli ve öncelikli olmalıdır. Bu aşamaya 

yeterince zaman ayrılmalıdır. Bir öğrenme stratejisi, öğrenme ihtiyacı olan 

kitleye öğrenme programının nasıl ulaştırılacağını yansıtmalıdır.  

1.9.4.1.2. İhtiyaçları Tanımlama 

Özel ihtiyaçlar yukarda değinilen alanlar için tanımlanmalıdır. Bir 

organizasyon için doğru DYBS bulmanın temel kriteri, ihtiyaçlar ile DYBS’leri 

arasında eşleştirme yapmaktır. 

Diğer önemli nokta, ihtiyaçların temelden başlayarak düşük olana 

doğru önceliklendirilmesidir. Yüksek öncelikli ya da temel ihtiyaçlar DYBS’nce 

başlangıç kurulumunda kesinlikle sağlanmalıdır. Temel ihtiyaçlardan herhangi 

birini karşılamayan DYBS değerlendirme dışı bırakılmalıdır. Orta düzeyde 

öncelik derecesine sahip olan ihtiyaçların kurulumda ya da sonraki 

aşamalarda karşılanması gereklidir. Bunun anlamı DYBS’nin kurulum 

aşamasında bazı ihtiyaçları karşılama zorunluluğu olmasıdır. Ancak, mutlaka 

yakın gelecekte ya da yeni bir sürümünde bu ihtiyaçların karşılanacağı 

garantisi satıcı firmadan alınmalıdır. Düşük öncelikli ihtiyaçların karşılanması 

olumlu bir durumdur ve süresiz olarak ertelenebilir, fakat zaman içinde bir üst 

öncelik derecesine terfi etme riskleri vardır. DYBS satıcıları değerlendirilirken 

düşük öncelik dereceli ihtiyaçlara olan ilgileri dikkate alınabilecek bir 

göstergedir. 
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Diğer bir değerlendirme kriteri, ihtiyaçları karşılamada sahip oldukları 

açık noktaların DYBS’lerince özel düzenlemeler ve ilaveler ile kapatmakta ne 

kadar iyi olduklarıdır.Özel düzenlemeler DYBS’nin ticari ürün olmayan 

tasarımındaki değişebilir parametrelerin sınır değerleri arasını kapsamaktadır. 

İlaveler ise DYBS’inde bulunmayan fonksiyonlara entegre olabilme 

kabiliyetidir. DYBS konusunda bir çok organizasyon satın alma ve yeniden 

oluşturma konusunda kararsızlık yaşarlar. Özel ihtiyaçlarını karşılamak için 

fazladan kaynak ayırabilecek organizasyonlara sunulan ilave seçenekler de 

önemlidir.  

Kurulum yapılan sistemler ile servis sağlayan sistemler arasında 

değerlendirme yapılmalıdır. Servis sağlayan sistemler, Uygulama Servis 

Sağlayıcısı gibi görev yapan DYBS sağlayıcısı tarafından işletilmektedir. 

DYBS kullanıcılara erişim yetkisi sağlar ve sorun çıktığında destek verir. Ayar 

ekranlarında uygulamaların neyi desteklediğinin ötesinde değişiklik ve özel 

düzenlemeler servis sağlayıcı tarafından yapılır ve bu durum sınırlayıcı 

olabilir. Kurulum yapılan çözümler, organizasyonun bilgi sistem ağında 

çalışırlar. Donanım ve uygulama desteğini vermek organizasyonun kendisine 

aittir. Fakat özel düzenlemeler ve ilaveler konusunda daha yüksek kontrol 

sözkonusudur. SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ve 

AICC (Aviation Industry CBT Committee) standartları ile uyumluluk dikkate 

alınmalıdır. 

1.9.4.1.3. DYBS Firmalarını Araştırma 

En uygun kararın verilmesi için, potansiyel tüm DYBS satıcılarının 

profilleri araştırılmalıdır. Bu bilgilere genellikle web sitelerinden 

ulaşılabilmektedir. Ayrıca araştırma firmalarından bu konuda araştırma ve 

karşılaştırma raporları alınabilir. 

Temel ve öncelikli ihtiyaçları kapsayan kritik alanlar üzerinde 

odaklanılmalıdır. DYBS firmaları genellikle düşük öncelikli ihtiyaçları, 

organizasyon ile birlikte çalışarak, ortaklık sürecinde, özel düzenlemelerle 

veya yeni sürümler ile karşılamaktadırlar. Bu firma raporları sonucunda kabul 

edilebilir sayıda teklif yapılacak firmalar ortaya çıkacaktır.  
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1.9.4.1.4. Teklif İsteğinin Hazırlanması 

Teklif istekleri ihtiyaçlara dayandırılarak hazırlanmalıdır. Teklif 

isteğinde, ihtiyaçların belli bir sıraya dizilmesine ya da önceliklerinin 

belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Bu sayede tüm ihtiyaçlar için yanıt almak 

mümkün olacaktır. Her ihtiyacın özel olarak belirtilmesi firmanın genel bir yanıt 

hazırlaması yerine her birine ayrı ayrı cevap vermesini sağlayacaktır. 

Teklif isteğine senaryolar dahil edilmelidir. Senaryolar DYBS 

tarafından sağlanması istenilen özel durumların tanımlanmasıdır. Senaryolar 

için verilecek yanıtlar, DYBS satıcısının özel durumları nasıl karşılayacağının 

iyi bir göstergesi olacaktır. 

İhtiyaçlara dayandırılan kurulum planı için bir proje önerisi de 

istenmelidir. Proje planı başlangıç ve bitişe göreceli olarak hazırlanmış bir 

zaman çizelgesini kapsamalıdır. Bu çizelge, firmanın kurulumun ne kadar 

zaman alacağını düşündüğü, her görevi, ne derece sahiplendiği ve görevlerin 

detayları konusunda bir fikir verecektir. Eğer firma kurulumda yeterince iyi bir 

tecrübeye sahip ise, teklifinde bunu proje planına taslak olarak yansıtacaktır.  

Son olarak, teklif isteği için kısa bir yanıt süresi verilmelidir. Bu durum 

firmanın ne denli iyi çalıştığının ve iş ilişkilerinde performansının ne derece iyi 

olduğunun göstergesi olacaktır. 

1.9.4.1.5. Teklifleri Gözden Geçirme 

Gözden geçirme ekibinin tüm teklifleri değerlendirecek zamanı ve 

herkesin üzerinde uzlaşacağı bir değerlendirme sistemi olmalıdır. Her 

değerlendirme olumlu ve olumsuz izlenimlerin yorumlarını içermelidir. 

Böylelikle nicelik ölçütlerin yanında öznel ölçütler de dikkate alınmış olacaktır.  

Tekrar önemli ve öncelikli ihtiyaçlara odaklanmaya gerek vardır. 

Bunlar, genellikle sistemin değerlendirilmesi için var olması gereken 

ihtiyaçlardır. Eğer içlerinden birisi bile DYBS tarafından hemen 

karşılanamıyorsa, o sistem listeden elenmelidir. Bu nedenle, gerçekten 

zorunlu fonksiyonları belirten temel ihtiyaçlar birleştirilmelidir. Bu çalışmanın 

sonucunda kısa bir satıcı listesi oluşacaktır. 
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1.9.4.1.6. Toplantı ve Tanımlar Planlama 

Tekliflerin gözden geçirilmesi tamamlandıktan sonra firmaların özel 

soruları yanıtlayacağı ve teklif ve önerilerini tanıtabileceği tanıtım ve 

toplantılar planlanmalıdır. Verilen senaryolar üzerine sunum yapmaları 

sağlanmalıdır. Bu sayede sistemlerinin ne derece uyumlu ve esnek olduğu 

görülebilir. Bu aynı zamanda hangi fonksiyonel özelliklerin küçük 

konfigürasyon değişiklikleri ile kazandırılabileceği, hangilerinin teklif edilen 

fiyatın ötesinde özel düzenlemeye ihtiyaç göstereceğini belirlemede yardımcı 

olacaktır. 

Değerlendirme ekiplerinden bir bölümünün sanal olarak bu tanıtım ve 

toplantılara katılması, sistemin uzaktan eğitime yönelik kabiliyetini tanımaya 

yardımcı olacaktır. Böylece öğretim ortamının öğrenenlerce kullanılacağı 

şekliyle bir bölümünü denenme fırsatı olacaktır. 

Kurulum ve tüm fonksiyonlara ait açık olamayan noktaların 

sorgulaması yapılmalıdır. Hesap sorumlusunun, işlevselliği tüm açıklığıyla, hiç 

bir belirsizlik kalmadan açıklaması önemlidir. Ayrıca proje planının esnekliği 

gözden geçirilmelidir. Hiçbir organizasyon kendi iç süreçleriyle çelişen 

süreçlere bağlı kalmamalıdır.  

1.9.4.1.7. Seçimin Yapılması 

Sonuçta, her firmanın yaptığı tanıtımdan edinilen izlenimlerin 

tartışılması ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra seçim yapılabilir. Uzun 

süreli ve ciddi bir yatırım olması nedeniyle, değerlendirme ekibinin tüm 

üyelerince tam bir dayanışma sağlanmalıdır. İlk kurulumda sağlanması 

gereken temel özelliklerin zamanında yapılamaması, beklenmedik gecikmeler 

ve doğabilecek diğer problemler dikkate alınarak bir acil durum planı 

oluşturulması önemlidir. 

1.9.5. Moodle Ders Yönetimi Sistemi 

Moodle Web Tabanlı bir Ders Yönetim Bilgi Sistemidir. Açık Kod bir 

yazlımdır. Kuramsal temeli Sosyal Yapılandırmacılık Kuramına 

dayanmaktadır. Kaliteli çevrimiçi ders içeriklerinin kolayca oluşturulması için 

hazırlanmış bir yazılım paketidir. Çevrimiçi etkin öğrenme toplulukları 
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oluşturmada, eğitimcilere yardımcı olur. Bu tür e-öğrenme sistemleri kimi 

zaman, Öğrenme Yönetim Sistemi ( Learning Management Systems - LMS) 

ya da Sanal Öğrenme Ortamları (Virtual Learning Environments - VLE) olarak 

isimlendirilebilir. Tek öğretmen tarafından oluşturulacak siteden, 50 bin 

öğrencilik bir üniversiteye kadar ölçeklenebilmektedir (Moodle, 2005). 

Moodle açık kaynak kodludur ve eğitim kuramlarını temel alarak 

geliştirilmiştir, arkasında geliştiren ve destekleyen büyük bir topluluk 

bulunmaktadır. Gelişim olarak büyük ticari sistemlerle rekabet edebilir ve 

yayılması daha kolaydır. Bunun nedenleri ve kullanımının neden uygun ve 

yararlı olduğu aşağıda açıklanmıştır. 

1.9.5.1. Ücretsiz ve Açık Kodlu Bir Sistem 

“Açık kod” kavramı birkaç yönden anlam yüklenmiş bir terimdir. Teknik 

kültüre uzak olan biri için, bunun ne kadar garip ve güçlü bir fikir olduğunu ve 

yazılım dünyasını nasıl değiştirdiğini anlamak zordur. Aslında fikir yalın olarak 

oldukça basittir; açık kod, kullanıcıların yazılım kodlarına erişebilmeleri 

anlamına gelmektedir. Kullanıcılar, yazılıma bakabilir, nasıl çalıştığını 

inceleyebilir, hatalarını giderebilir, bir bölümünü ya da tümünü kendi 

programları içinde kullanabilirler. 

Bunun önemi, öncelikle bir kişi için açık kod akademik ortamda 

serbest, eşzamanlı çalışmaya açık, bilgi paylaşımı anlamına gelirken, bir 

diğeri için Moddle gibi bir programı indirmek, kullanıcı olarak yeni eklentiler 

yapmak, hatalarını gidermek, performansını artırmak ya da diğer insanların bir 

sorunu nasıl çözdüklerine bakmak olabilir. İkinci olarak, pahalı DYBS’lerinde 

olmadığı kadar güçlü bir destek ağı vardır. Moddle’ı indirmek ve istediğiniz 

kadar sunucu üzerine kurmak tamamen ücretsizdir. Yeni sürümler için ödeme 

yapmak gerekmez. Yeni sürümler ve ihtiyaç duyulmayan özelliklerin kullanımı 

zorunlu değildir. Kullanıcı sayısı konusunda kısıtlama yoktur. Yazılımı ilk 

oluşturan Martin Dougiamas, Moodle’ı geliştirmekten vazgeçse bile, projeyi 

devam ettirebilecek bu yönde çalışan geniş bir topluluk vardır. 
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1.9.5.2. Eğitim Felsefesi 

Martin Dougiamas’ın eğitim altyapısı, Moodle’ın Sosyal 

Yapılandırmacılık Kuramını temel alarak geliştirmesini sağlamıştır. Bu özellik, 

bir çok DYBS’nin pedagojik temelli değil, araçlar baz alınarak oluşturulduğu 

değerlendirildiğinde, bir devrim niteliği taşımaktadır. Bir çok ticari DYBS araç-

merkezli olarak değerlendirilirken, Moodle öğrenme-merkezli olarak 

değerlendirilebilir.  

Sosyal Yapılandırmacılık Kuramı, insanların başkaları için bir fikir 

oluşturmak yoluyla, bilgi yapılandırma sosyal sürecinde en iyi şekilde 

öğrendiği temeline oturmuştur. Bir başka deyişle  “sosyal süreç”, öğrenmeyi 

gurup içinde gerçekleştirdiğimizi göstermektedir. Bu bakış açısıyla; öğrenme, 

ortak fikir ve sembolleri olan bir kültürde anlam müzakeresi sürecidir. Anlam 

müzakeresi ve paylaşılan fikirlerden faydalanma ise bilginin yapılandırılması 

sürecidir. Birey öğrenme sürecine başladığında boş bir levha değildir. Yeni 

öğrendiği şeyleri eski bilgileriyle sınar ve eski bilgi yapılarıyla bütünleştirir. 

Test etme ve alışveriş sürecinin bir bölümü, başkalarıyla etkileşim için fikir ve 

semboller oluşturmaktır. Fikirler oluşturarak, ortak kültürümüzdeki anlayışa 

göre karşı taraf ile müzakerede bulunuruz. Bunun Moodle ile ilgisinin ilk 

göstergesi arayüzdedir. Araç-merkezli DYBS’leri arayüz olarak bir dizi araçlar 

sunarken, Moodle araçları öğrenme görevlerini temel alan bir arayüzde 

birleştirmektedir. Moodle’da dersler haftaya, konuya veya sosyal bir 

düzenlemeye göre organize edilebilir. Ayrıca, diğer DYBS’leri öğretmenin bir 

çok statik içeriği yüklemesini gerektiren bir içerik modelini desteklerken, 

Moodle fikir paylaşımı ve tartışma ortamı oluşturan araçlar üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bir başka deyişle odak bilginin aktarılmasında değil, fikir 

paylaşımı ve bilginin yapılandırılmasına ortak olmaktır. Moodle’ın tasarım 

felsefesi onun gerçekten kullanışlı ve öğretmen dostu eğitim aracı olmasını 

sağlamaktadır. 

1.9.5.3. Moodle Topluluğu 

Moodle, sistemi kullanan, yeni özellikler oluşturan ve geliştiren 

dinamik ve çok büyük bir insan topluğuna sahiptir. Bu topluluğa 
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http://www.moodle.org adresinden erişebilmektedir. Burada Moodle’ın 

kurulması, çalıştırılması, hatalarının giderilmesi ve etkin olarak kullanılması 

için ihtiyacı olana yardım etmeye gerçekten gönüllü insanların bulabileceği bir 

ortam bulunmaktadır. Halen Moodle’a kayıtlı 200.000 kullanıcı, 125 ülkede 

5.000’in üzerinde site bulunmaktadır (http//:www.moodle.org). Global toplum, 

Moodle’ı içinde Türkçe de olan 75 dile şimdiden tercüme etmiş durumdadır. 

Bu nedenlerden dolayı sistemin başarısını sağlamak Moodle Topluluğu için 

kaçınılmaz görülmektedir. Bu kadar global kullanıcı varken, daima 

kullanıcıların sorularını cevaplayacak ve tavsiyelerde bulunacak bir başka 

kullanıcı bulunabilmektedir. Ayrıca, kaliteyi arttırmak, yeni modüller ve 

özellikler eklemek, gelişim için önerilerde bulunmak için Moodle’ı geliştirenler 

ve kullanıcılar birlikte çalışmaktadırlar. Martin Dougiamas ve özel ekibi, hangi 

özelliklerin yeni resmi sürüm için yeterince uygun olduğuna ve bir sonraki 

hedefin ne olduğuna karar verme sorumluluğunu üstlenmektedir. Kullanıcılar 

sınamakta özgür olduklarından, yeni özellikleri büyük bir kalite kontrol bölümü 

gibi sürekli test etmektedirler. Bu üç olanak – Açık Kaynak, Sosyal 

Yapılandırmacılık, Moodle Topluluğu – Moodle’ı DYBS’leri arasında önemli 

kılmaktadır. 

1.9.5.4. Özelliklerin Karşılaştırılması 

Moodle, temel ticari DYBS’lerinin özellikleriyle boy ölçüşecek 

düzeydedir. Cole, bir yıldan uzun süren bir çalışmasıda, alternatif sistemler 

olan Blackboard ve WebCT’ye alternatif sistemler araştırmıştır. Mevcut ve 

alternatif sistemlerin gelecekle uyumluluğu ile de oldukça ilgilenmiştir. Cole’a 

göre eğer öğretmenler ticari sitemde yapabildiklerinin aynısını yapamazlar ise, 

açık kodlu sistemleri kabul etmeyeceklerdir. Moodle şu an ticari sistemler ile 

rekabet edebilecek açık kodlu sistemler arasında önemli bir yere sahiptir. 

Aslında geliştiriciler arasında bulunan eğitimciler, ticari satıcıların henüz 

düşünmeyi bile başaramayacakları bazı özellikleri Moodle’a kazandırmışlardır. 

Bunlar eğitimci merkezli açık kod sistemin, pazarlama merkezli, kar amacı 

güden bir siteme karşı avantajlarıdır.Tablo 1‘de Pazar öncüsü iki ticari DYBS 

ile Moodle’ın özellikleri karşılaştırması verilmiştir. (Cole, 2005). 
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Tablo 1. Özelliklerin Karşılaştırılması

Özellik Blackboard WebCT Moodle 

Belge yükleme ve paylaşımı  Var Var Var 

HTML online metin oluşturmak Yok Var Var 

Online tartışma Var Var Var 

Not görüşmesi / katılımı  Yok Var Var 

Online sohbet Var Var Var 

Eşleşmiş öğrenci araştırması Yok Yok Var 

Online testler / ödevler Var Var Var 

Online not çizelgesi Var Var Var 

Öğrencilerin belge gönderebilmesi Var Var Var 

Ödevleri kendi kendini değerlendirme  Yok Yok Var 

Öğrenci çalışma grubu Var Var Var 

Ağaç diyagramlı dersler Var Var Var 

Öğrenci haberleri Yok Yok Var 

İlişik sözlük Yok Yok Var 

 

1.9.6. Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sisteminin Kullanılması 

1.9.6.1. Yeni Bir Kullanıcı Hesabı Oluşturma: 

Moodle’da her şeyden önce yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır. 

Varsayılan olarak onaylama yöntemi e-postadır. Siteye giriş ekranından (Şekil 

3) erişilebilen, yeni hesap oluşturma formu (Şekil 4) tamamlandıktan sonra 

Moodle tarafından bir mesaj gönderilir. Diğer kullanıcı doğrulama yöntemleri 

de Moodle tarafından desteklenmektedir ( manüel hesap oluşturma, harici 

veritabanı, POP3, LDAP vs.). 
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Şekil 3. Site Giriş Ekranı 

 

 

Şekil 4. Kullanıcı Hesap Oluşturma Formu 

Bir kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra Moodle’ın sadece asıl 

yöneticisi bu hesabın yetkilerini değiştirebilir. Bir Moodle kullanıcısına 

aşağıdaki kategorilerde tanımlanmış yetkiler verilebilir.  

Öğrenci ; Varsayılan kullanıcı kategorisidir. Sadece Kurs içerikleri ile 

etkileşimde bulunabilir. 

Öğretmen (Düzenleme yetkisi olan) ; kurs etkinliklerini ve 

geribildirimleri (notlar, sınavlar, vs) düzenleyebilir.  
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Öğretmen (Düzenleme Yetkisi olmayan) : sadece geribildirimleri 

düzenleyebilir. 

Kurs Oluşturucu; yeni kurs oluşturabilir. Kursu verebilir ve bu kursa 

öğretmen atayabilir. 

Yönetici ; her türlü yetkiye sahiptir.  

1.9.6.2. Moodle Ekran Elemanları 

Öğrenenler İnternet Explorer, Mozilla, Firefox ve Machintosh için 

Safari gibi herhangi bir tarayıcı kullanarak Moodle’a erişebilirler. Öğrenenlerin 

tarayıcı kullanma becerileri ve Şekil 5‘de gösterilen Moodle’ın temel ekran 

elemanlarına aşina olmaları önemlidir. 

Temel elemanlar şunlardır: 

─ İzleme çubuğu 

─ Yan bloklar 

─ Kurs içerik alanı 

─ Düzenlemeyi açma düğmesi 
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Şekil 5. Moodle’ın Temel Ekran Elemanları 
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1.9.6.3. Kurs Oluşturma – Yan Bloklar 

Şekil 5‘de görülen kurs içerik alanı, yönetici tarafından yeni 

oluşturulmuş bir kurs için hemen hemen boş olacaktır. Kurs şablonunda 

sağda ve solda bloklar ve ortada kurs içerik alanı bulunmaktadır. Yanlardaki 

bloklar ihtiyaca göre eklenip, çıkartılabilmekte ve yerleri değiştirilebilmektedir.  

 

 

Şekil 6. Düzenleme Modunun Açılması 

Bloklarda düzenleme yapmayı sağlayan özellikleri görüntülemek için, 

ekranın sağ üst köşesindeki “Düzenlemeyi aç” düğmesine tıklamak gerekir 

(Şekil 6). 

Düzenleme modu aynı zamanda kurs içerik alanında etkinlik ve 

kaynak ekleme özelliklerinin ve bloklarla düzenleme yapacak özelliklerin 

açılmasını sağlamaktadır. 

1.9.6.3.1. Kullanıcılar 

Bu bloktan kullanıcılara ait bilgilere ulaşılabilir. Kullanıcılardan bu 

bölüme erişerek resimlerini ve detaylı bilgilerini profillerine tam olarak 

doldurmaları önerilmelidir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Kullanıcı Profili 

1.9.6.3.2. Etkinlikler 

Kursa yeni bir etkinlik ya da kaynak eklendiğinde, bu blokta Moodle’ın 

ilgili modülüne ait bir simge görünmektedir (forum, sınav, kaynak, sohbet vs.). 

Bu simgeler ilgili modülün kursa ait içeriğindeki tüm unsurların listesine bir 

köprü sağlamaktadır. Böylece öğrenenlere, özel öğrenme etkinliklerine, 

öğretmen geribildirimlerine ve notlarına hızlı erişim olanağı sağlanmaktadır. 

Öğretmenlerin ise Öğrenen Yönetim özelliklerine erişimini sağlamaktadır. 

1.9.6.3.3. Takvim 

Bu blok, kullanıcıların hesap yetkileriyle göreceli olarak önemli olayları 

takvime işaretlemelerini sağlar: 

Site : Olay, yönetici tarafından oluşturulmuş tüm kurslarda 

görülebilir. 

Kurs: Olay, Öğretmen tarafından oluşturulmuş kurs üyelerince 

görülebilir.  

Gruplar: Olay, Öğretmen tarafından oluşturulmuş bir grubun 

üyeleri tarafından görülebilir. 

Kullanıcı: Olay, bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve sadece 

kendisi tarafından görülebilir. 

Eğer kursta bir sınav, forum veya sohbet aktivitesi için bitiş tarihi 

eklenmişse, bu durum takvimde otomatik olarak görünecektir. Önceki ve 

sonraki aylara, görünen ay isminin sağındaki ve solundaki oklara tıklanarak 

erişilebilir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Takvim Bloğu 

Bu günün tarihi siyah bir çerçeve içine alınarak belirtilmektedir. Diğer 

olaylar için takvimin hemen altında kılavuzda gösterilen renk kodları 

kullanılmıştır. Kılavuz renk kodlarına tıklayarak, çeşitli kategorileri 

görüntülemek ve gizlemek olanaklıdır.  

1.9.6.3.4. Yaklaşan Olaylar 

Bu blokta yaklaşan olayların listesi, kısaltılmış köprüler içeren bir liste 

olarak sunulur. Köprülere tıklayarak olayın detayları görüntülenebilir. Eğer bu 

olay bir sınav, forum veya sohbet etkinliği bitiş tarihi ise doğrudan ilgili etkinlik 

açılacaktır. 

1.9.6.3.5. Arama 

Katılımcıların tüm forumlar içerisinde Google benzeri bir arama 

yapmalarını sağlamaktadır. 

1.9.6.3.6. Kurslar 

Bu blok katılımcının kayıt olduğu tüm kursların bir listesini 

göstermektedir. Bu listedeki kurslar üzerine tıklayarak ilgili kursun ana 

sayfasını açmak olanaklıdır. 
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1.9.6.3.7. Son Haberler 

Kurs içeriğindeki haber forumu katılımcıların okuması istenen 

haberlerin yayınlanacağı bir bölüm oluşturmaktadır. Bu foruma gönderilen her 

yeni haber, son haberler bloğunda yeni bir madde olarak listelenmektedir.  

1.9.6.3.8. Son Aktiviteler 

Bu blok katılımcılar için iki tür bilgi içermektedir; en son oturum 

açmalarından sonra yapmış oldukları etkinliklerin kısaltılmış bir listesi blok 

içerisinde gösterilirken, en son yapılan etkinliklerin de tam bir raporu 

sunulmaktadır. İkinci özellik kullanıcılara son etkinlikleri modül ile birlikte 

normal bir liste görünümünde görmenin yanında rapor kriterleri ayarlanabilen 

gelişmiş bir görünüm imkanını da sunmaktadır. 

1.9.6.3.9. Çevrimiçi Kullanıcı 

Son beş dakika içerisinde kurs için oturum açan herkesin isim ve 

varsa resimlerinin gösterildiği bloktur. 

1.9.6.3.10.  Blokların Yerleşimini Özelleştirme 

Sınıfın ihtiyaçlarına göre kurs ana sayfasına bloklar eklenebilir, 

çıkartılabilir ve yerleri değiştirilebilir. “Düzenlemeyi aç” düğmesine 

basılmasıyla birlikte bloklar ile ilgili düzenlemelerin yapılabileceği bloklar bloğu 

(Şekil 9) görünmektedir.  

 

Şekil 9. Bloklar Bloğu 
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Düzenleme açıldığında blokların başlık bölümünde düzenleme için 

kullanılacak şu semboller görünmektedir.(Şekil 10)  

İnsan Sembolü: Blok kimler tarafından görülmesi isteniyorsa, 

açılan roller penceresinden atama yapılarak, sadece o şahısların 

ilgili bloğu görmesi sağlanabilmektedir.  

Göz sembolü: Bloğu öğrencilerin görmesini ya da görmemesini 

düzenlemeyi sağlar. 

X sembolü: Bloğu kapatır ve yeniden Blok listesine ekler. 

 sembolü: Bloğu yukarı veya aşağı konumlara taşımak için 

kullanılır. 

 sembolü : Bloğu ekranın sağa veya soluna taşımak için 

kullanılır. 

 

 

Şekil 10. Blok Düzenleme Sembolleri Görünümü 

1.9.6.4. Kurs Oluşturma – Ayarlar 

En basit ifadeyle Moodle, kursu katılımcılara sunulacak öğrenme 

etkinliklerinin özel bir şablonda birleşimidir. Bu şablon birden çok konuyu 

kapsayacak şekilde açık uçlu olabileceği gibi başlangıç ve bitiş tarihi belli olan 

daha resmi ve yapılandırılmış bir yapıda da olabilmektedir. Ya da tamamen 

resmi olmayan öğrenme yapısında da olabilmektedir. Moodle şu üç şablondan 

birisini kurs düzenlemek için seçmeye izin vermektedir. Bunlar aşağıda kısaca 

açıklanmaktadır. 
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Konu: Açık uçlu veya sürekli kayıt için kullanılmaktadır. Kendi 

kendine öğrenme yapısına uygun kurlar için bu şablon 

seçilmelidir. 

Haftalık : Başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kurslar için özellikle 

okullarda uygulanan eğitim programındaki kurslar için bu format 

kullanılmalıdır. 

Sosyal : Resmi olmayan öğrenme ortamları için, karşılıklı 

etkileşim sağlayacak bu formatın kullanılması etkin olacaktır. 

Yönetim bloğundan ayarlar köprüsüne tıklandığında “Kurs ayarları 

düzenleme” ekranı (Şekil 11) açılmaktadır. Bu ekrandan aşağıdaki seçimlerin 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

1.9.6.4.1. Kategori 

Herhangi bir kurs Moddle sitesindeki ana sayfadaki birçok seçenek 

arasında yer almaktadır. Kurslar genellikle bir kategori ile eşleştirilmektedir. 

Bu eşleştirme kurs şablonu oluşturulurken yönetici tarafından yapılmaktadır 

(Eğitim bilimleri, Dil bilim vs.). Eğer bir seçim yapılmamışsa, kategori 

seçenekleri arasından kurs için en uygun kategori seçilmelidir. 

1.9.6.4.2. Tam İsim 

Kursun ana sayfasının başlığında ve sitenin giriş sayfasında 

görünecek olan kursun tam adı verilmelidir (Örnek: Bilgi Sistem Ağları). 

1.9.6.4.3. Kısa İsim 

Bu isim izleme çubuğunda görünen ve kursu tanımlayan etikettir. 

(Örnek: Bil.Sis.Ağ.) 

1.9.6.4.4. Tanıtım Numarası 

Kurslar için resmi bir kod sistemi varsa, ilgili kod numarası burada 

yazılabilir. Kod numarası sistemi yoksa bu bölüm boş bırakılabilir. 

1.9.6.4.5. Özet 

Sitenin giriş sayfasında yayınlanacak olan kursun kısa tanımı bir 

paragraf büyüklüğünde olmak üzere bu bölüme girilmelidir.  
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Şekil 11. Kursa Ayarları Düzenleme Ekranı 
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1.9.6.4.6. Format 

Kursun gösterim şablonu amacına uygun olarak seçilmelidir (Konu, 

Hafta veya Sosyal). 

1.9.6.4.7. Kurs Başlangıç Tarihi 

Eğer haftalık şablon seçilmişse kursun aktif olmaya başlayacağı tarih 

belirtilmelidir. 

1.9.6.4.8. Ders Kaydı Eklentileri 

Kursta kullanılacak varsayılan interaktif ders kaydı eklentisi bu 

bölümden seçilmektedir. 

1.9.6.4.9. Varsayılan Rol 

Bu rol, açık bir şekilde rol belirtilmeden yapılan ders kaydında 

kullanılır (Örnek: Bir kişi, bir kursa kayıt anahtarı kullanarak kaydolduğunda.). 

Bu rol aynı zamanda, katılımcıları kurslara kayıt eden, ders kaydı 

eklentileri tarafından da kullanılır. Bu eklentiler, katılımcıyı kursa kaydetmek 

için verileri başka yerden çeker. 

Çoğu zaman, yöneticinin daha sonra tüm kurslar için varsayılan ayarı 

değiştirmeye karar vermesi durumunda bunun “site varsayılanı” olarak 

kalması tavsiye edilmektedir. 

1.9.6.4.10. Kursa Kayıt Olunabilir 

Bu kursa kayıt olabilme imkanını kullanıcılar için etkinleştirme ya da 

kısıtlama olanağı sağlamaktadır. Üçüncü seçenek ders kayıtlarını belirli bir 

tarih aralığında tutma olanağı verir. 

1.9.6.4.11. Kayıt Süresi 

Bu ayar, bir öğrencinin ne kadar süre (gün) bu kursa kayıtlı kalacağını 

belirtir (Kursa kaydın yapıldığı andan başlayarak). 

Bu seçenek ayarlanırsa, belirtilen zaman geçtikten sonra öğrencilerin 

dersten kayıtları otomatik olarak kaldırılacaktır. Bu durum, başlangıç veya bitiş 

zamanı belirtilmeyen kurslara kayıtlar için çok kullanışlıdır. 
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Bu seçenek ayarlamazsa, öğrenci kendi kendinin kaydını kurstan 

silmez veya program tarafından sağlanan otomatik kayıt silme fonksiyonu 

devreye girmezse öğrenci derse kayıtlı kalacaktır. 

Bu kurs meta kurs olarak belirtilmişse kayıt süresi kullanılmayacaktır. 

1.9.6.4.12. Kayıt Bitiş Bildirisi 

Kayıt bitiş bildirimi seçeneği etkinleştirilirse, kayıt bitişi seçilen aralıkta 

bildirilecektir. Öğrencilere de bildirilmesi isteniliyorsa öğrencilere de bildirim 

seçeneği aktif hale getirilmelidir. 

1.9.6.4.13. Konu/Hafta Sayısı 

Bu ayar sadece ‘haftalık’ ve ‘konu’ biçimleri tarafından kullanılır. 

‘Haftalık’ biçimde, kursun başlangıç tarihinden itibaren kaç hafta süreceği 

belirtilir. ‘Konu’ biçiminde, kursun ünite sayısını belirtir. Bunların her ikisi de 

kurs sayfasını, girilen sayı kadar "bölümlere" ayırır. 

1.9.6.4.14. Grup Modu 

Grup modu aşağıda belirtilen üç seviyeden biri olabilir:  

Grup yok: alt grup yoktur, herkes büyük bir topluluğun 

parçasıdır.  

Ayrı gruplar: her grup sadece kendi grubunu görebilir, diğerleri 

görünmez.  

Görünür gruplar: her grup kendi grubunda çalışır, aynı 

zamanda da diğer grupları görebilir. 

Grup modu aşağıda belirtilen iki seviyede tanımlanabilir: 

Kurs seviyesi: Kurs seviyesinde tanımlanan grup modu, bu 

kursta tanımlanan tüm etkinlikler için varsayılan moddur. 

Etkinlik seviyesi: Grupları destekleyen her etkinlik, aynı 

zamanda kendi grup modunu da tanımlar.  

1.9.6.4.15. Grup Modunun Zorunluluğu 

Kurs, "grup modu zorunlu" olarak ayarlanırsa, her bir etkinliğin ayarı 

yok sayılır.  

http://www.yuceltekin.info/help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html
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1.9.6.4.16. Erişilebilirlik 

Bu seçenek kursu tamamen "gizlemeye" olanak sağlar. Hiçbir kurs 

listesinde, yöneticiler ve kurs eğitimcileri dışında kimseye görünmez. 

Öğrenciler kursa erişmek için doğrudan web adresini yazsalar bile giriş izni 

verilmeyecektir. 

1.9.6.4.17. Kayıt Anahtarı 

Kayıt anahtarı, istenmeyen kişilerin kursa girmesini engellemek için 

kullanılır. Bu alan boş bırakılırsa, siteye üye olan herkes kursa kaydını 

yapabilir. 

Bu alana girilen anahtarın, öğrenciler tarafından sadece bir kez olmak 

üzere kursa kayıt olurken girmesi istenecektir. Bu anahtar sadece kursa kayıt 

olması istenilen kişilere dağıtılarak derse kayıt yaptırılabilir. Örneğin, e-posta 

göndererek, telefon ederek, sınıfta yüz yüze görüşüldüğünde öğrencilere 

söylenerek bu şifre sadece istenilen kişilere dağıtabilir. 

İstenmeyen birileri bu şifreyi bulursa, bu kişilerin ders kaydı kullanıcı 

profillerinden bakarak silinebilir. Daha sonra bu şifre değiştirildiğinde zaten 

derse kayıtlı öğrenciler bundan etkilenmeyecektir. Bu sayede istenmeyen 

kişilerin derse tekrar kayıt yapmaları engellemiş olacaktır. 

1.9.6.4.18. Konuk Erişimi 

"Konuk" kullanıcıların kursa erişimine izin vermek olanaklıdır. Giriş 

ekranında "Konuk olarak giriş" düğmesi kullanılarak giriş yapılabilir. Konuk 

kullanıcıların "sadece-okuyabilir" hakkı vardır. Bir başka deyişle, gerçek 

öğrenciler için hazırlanan etkinliklere katılamazlar ve forumlara mesaj 

bırakamazlar. Bu seçenek, meslektaşların birbirlerinin yaptıkları işe göz 

atmalarına veya öğrencilerin derse kaydolmaya karar vermeden önce dersi 

incelemesine olanak sağlar. 

Konuk erişimi için "kayıt anahtarlı" ve "kayıt anahtarsız" olmak üzere 

iki seçenek mevcuttur. “Kayıt anahtarı olan konukların girmesine izin ver” 

seçeneği seçilirse, kullanıcıdan derse her giriş yaptığında o an etkin olan kayıt 

anahtarı istenecektir (Normal öğrenciler kayıt anahtarını sadece bir kez 

girerler ve bir daha kayıt anahtarı sorulmaz). Bu seçenek konuk kullanıcıları 
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engelleme olanağı sağlar. “Kayıt anahtarı olmayan konuklara izin ver” 

seçeneği seçildiğinde kullanıcılar derse doğrudan erişebilirler. 

1.9.6.4.19. Ücret 

Site, ödeme gerektiren (Paypal modülü gibi) metotların kullanımı için 

yapılandırıldıysa, birimi belirtilmeden kurs ücreti girebilir. Para birimi ders 

kaydı eklentisi tarafından otomatik olarak ayarlanır. 

Ücret alanı boşsa ödeme seçeneği sunulmaz ve arayüz diğer ders 

kaydı metoduna döner (kayıt anahtarı, elle kayıtlar gibi). Ücret alanı boş 

değilse, öğrencilere gösterilen ödeme formu ile kayıt yapılacaktır. 

Ders ayarlarında ayrıca kayıt anahtarı da girilmişse öğrenciler, bu 

anahtara göre kayıt olma seçeneğine sahip olacaklardır. Bu durum ödeme 

yapan ve yapmayan öğrencilerin var olduğunda kullanışlıdır. 

1.9.6.4.20. Gizli Bölümler 

 Bu seçenek gizili bölümlerin öğrencilere nasıl gösterileceğini 

ayarlamaya olanak sağlamaktadır. Varsayılan olarak gizli bölümleri göstermek 

için genellikle gri olan küçük bir alan kullanılmaktadır. Bu alanlar öğrenciler 

tarafından görülemeyen etkinlikleri ve metinleri içermektedir. Haftalık 

şablonda işlenmeyen haftaların öğrencilerden gizlenmesi için oldukça 

faydalıdır. Eğer “tamamen gizleme” seçeneği seçilirse, öğrenciler gizli 

bölümlerin varlığından bile haberdar olamayacaktır. 

1.9.6.4.21. Gösterilecek Haber Maddeleri 

Haber başlıklı özel bir forum haftalık ve konu şablonlu kurslarda 

görünmektedir. Bu forum tüm öğrencilere duyurulması istenilen haberlerin 

gönderilmesi için uygun bir ortamdır. Varsayılan olarak tüm öğrenciler bu 

forumun üyesidir ve gönderilen duyuruları e-posta olarak alacaklardır. Bu 

seçenek ile kurs ana sayfasında bulunan Son Haberler bloğunda kaç adet 

haber görüneceği ayarlanabilmektedir. Eğer “0 haber öğesi” seçilirse Son 

Haberler bloğu kurs ana sayfasında görünmeyecektir. 
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1.9.6.4.22. Notları Gösterme 

Bir çok etkinlik notlandırılabilir. Varsayılan olarak, kurslardaki bütün 

notların sonuçları kurs ana sayfasındaki Notlar bağlantısından görülebilir. 

Eğitimci bir kursta notlarla ilgilenmiyor veya öğrenciden notları gizlemek 

istiyorsa Kurs Ayarlarından notların öğrencilere görünmesini engelleyebilir. Bu 

durum, bireysel etkinlikleri veya notların ayarlanmasını engellemez. Sadece 

notların öğrencilere görünmesini engeller. 

1.9.6.4.23. Etkinlik Raporlarını Gösterme 

Etkinlik raporları geçerli olan kursta katılımcıların etkinliklerini 

göstermek için oldukça uygundur. Bu raporlar, katılımcının sağladığı katkıların 

yanında detaylı erişim kayıtlarını da tutarlar. Eğiticiler katılımcı profili 

sayfasında bulunan “Etkinlik” köprüsüne tıklayarak bu etkinlik raporlarına 

erişebilirler. Öğrencilerin bu raporlara erişim olanağı bu kurs seçeneği 

tarafından ayarlanabilir. Bazı kurslar için bu raporlar öğrencilerin çevrimiçi 

ortamdaki katılımlarını ve görünümlerini yansıtan faydalı bir araç olurken, bazı 

kurslar için böyle bir ihtiyaca gerek duyulmamaktadır. Bu seçeneğin 

kapatılmasında diğer bir neden, raporların sunucuya yük getiriyor olmasıdır. 

Geniş kapsamlı ve uzun süreli kurslar için kapalı olması daha etkindir. 

Varsayılan olarak kapalıdır.  

1.9.6.4.24. Kursa Dosya Yükleme Kapasitesi 

Bu ayar kurslara öğrenciler tarafından yüklenen dosyanın boyutunun 

en fazla ne kadar olacağını tanımlar. Bu sayı yönetici tarafından ayarlanan 

boyutu geçemez. Her bir etkinlik modülündeki ayarların sayesinde en fazla bu 

boyuta kadar sınırlandırmak mümkündür. 

1.9.6.4.25. Dil Zorunluluğu 

Bu seçenek ile kursta kullanılacak dil belirlenebilir. Böylece öğrenci 

herhangi bir dili seçmişse bile burada seçilen dil geçerli kurs için 

kullanılacaktır. 
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1.9.6.4.26. Meta Kurs 

Meta kurslar, katılımcılarını diğer kurslardan otomatik olarak kayıt 

edeler. Meta kurslar birden çok kursu içerebilirler. Herhangi bir meta kursun 

altında bulunan kursa kayıt olan tüm öğrenciler, o meta kursa otomatik olarak 

kayıt olurlar. 

1.9.6.5. Kurs Oluşturma – Plan Araçları 

Bu bölümde kurs içeriği oluşturmada kullanılan plan araçları 

(düzenleme sembolleri ve HTML düzenleyici) anlatılmaktadır. Bu temel 

düzenleme araçlarını anlamanın en iyi yolu kurs ana sayfası üst bölümüne bir 

kurs özet tanımı eklemektir. 

“Düzenlemeyi aç” düğmesine tıklayarak başlanmalıdır. Böylece 

aşağıdaki özellikleri görmek mümkün olabilmektedir (Şekil 12): 

1. Bloklar eklemek, çıkartmak ve hareket ettirmek için semboller ve 

“Blok ekle” bloğu 

2. “Bir etkinlik ekle” ve “Yeni kaynak ekle” listeleri 

3. Etkinlik ve Kaynak düzenleme sembolleri 

 

 

Şekil 12. Düzenleme Açık Modu 

1.9.6.5.1. Düzenleme Sembolleri 

Kursa yeni bir etkinlik ya da kaynak eklendiğinde, köprünün hemen 

yanında bir seri sembol görünecektir. Örneğin Şekil 12‘de her kurs için 
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otomatik oluşturulan “Haber Forumu” köprüsünün hemen sağında bu 

semboller görülmektedir. Bu sembollerin açıklamaları aşağıda sunulmuştur: 

 Girintiyi artır sembolü (Sol yönlü ok girintiyi azaltır.) 

 Diğer etkinliklere göre yukarı ve aşağı hareket ettirme sembolü 

 Etkinlik özellikleri düzenleme sembolü 

 Silme sembolü 

 Etkinleri gizleme sembolü (Eğer gizliyse göstermek için kullanılır.) 

 “Grup” ayarlarının durumunu gösterme sembolü. 

1.9.6.5.2. Kurs Ana Sayfası Konu/Hafta Özeti 

Kursu tanımlayan bilgileri kurs ana sayfasının üst bölümüne eklemek 

en üst bölümdeki etkinlik düzenleme sembolüne ( ) tıklamak gerekir. 

Böylece özet penceresi açılacaktır (Şekil 13). Tanım bilgilerine ek olarak 

resim eklemek de olanaklıdır. Tanım bilgileri tamamlandığında “Değişiklikleri 

kaydet” düğmesine basılarak işlem tamamlanmalıdır. Her konu/hafta için özet 

bilgi girilebilir.  

 

Şekil 13. Kurs Konu/Hafta Özet Ekranı 
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1.9.6.5.3. HTML Düzenleyicisi 

Kurs oluşturulurken sık sık HTML düzenleyicisini (Şekil 14) kullanma 

ihtiyacı doğacaktır. Öğrenenler bu araca forum ileti gönderirken, haber girdileri 

yaparken, diyaloglara cevap hazırlarken ve wiki’leri kullanırken 

başvuracaklardır. HTML düzenleyicisi yönetici tarafından kapatılabilmektedir, 

fakat kurs içeriğini zenginleştirmede oldukça etkin bir araç olması nedeniyle 

açık olması tavsiye edilmektedir. HTML düzenleyicisi, Dreamviewer veya 

FrontPage gibi ticari uygulamalar kadar zengin özelliklere sahip değildir; 

ancak hemen hemen her şey düzenleyici ile yapılabilmektedir. Araçlar 

çubuğundaki bir düğme ( ) sayesinde düzenleyici ekran boyutuna 

büyütülebilmektedir. Böylece doğrudan kodlar ( ) ile çalışma olanağı 

bulunmaktadır. 

Kursun dosya alanında depolanmış olan resimler kolaylıkla 

eklenebilmekte ve başka bir sunucu üzerinde bulunanlara köprü 

verilebilmektedir. Bir doküman için köprüler ve yer işaretleri kolayca 

eklenebilmektedir. Moodle bütünleşik bir ortam filtrelemesine sahiptir. Bu 

sayede Flash, Quick Time, Mp3 ve Windows Ortam Dosyalar HTML 

düzenleyicisine eklenebilmekte ve doğrudan eklendikleri sayfada 

yürütülebilmektedir.  

 

 

Şekil 14. HTML Düzenleyicisi 
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1.9.6.6. Kurs Oluşturma – Etkinlik ve Kaynak Ekleme 

Bir Moodle kursu iki yönlü etkinlik eklenerek geliştirilebilmektedir; 

bunlardan birisi “Yeni bir etkinlik ekle” listesinden bir etkinlik ekleyerek, diğeri 

ise “Yeni bir kaynak ekle” listesinden dahili ya da harici bir kaynak eklenerek 

yapılabilmektedir. Dahili bir kaynak, HTML düzenleyicisi kullanılarak 

oluşturulan bir dosya olarak tanımlanırken, harici bir kaynak İnternet üzerinde 

herhangi bir yerde, diğer bir sunucuda ya da Moodle içerisinde başka bir 

alanda depolanmış bir dosya olarak tanımlanabilir. 

Bu bölümde etkinlik modülleri ve kaynakların açıklamaları 

yapılmaktatır. Aşağıdaki modüller sıra ile tanımlanmaktadır: 

─ Anket Modülü, 

─ Anket Formu Modülü, 

─ Ders Modülü, 

─ Forum Modülü, 

─ SCORM/AICC Modülü, 

─ Sohbet Modülü, 

─ Sözlük Modülü, 

─ Sınav Modülü, 

─ Veritabanı Modülü, 

─ Wiki Modülü, 

─ Çalıştay Modülü, 

─ Ödev Modülü. 

1.9.6.6.1. Anket Modülü 

Anket etkinliği eğiticilerin oluşturdukları bir soru için çoklu yanıt 

seçenekleri sundukları basit bir etkinliktir. Bir konu hakkında fikirleri açığa 

çıkarmak yapılan küçük oylamalara benzerdir. Sınıfın görüşünü almak için ya 

da bir araştırmanın geribildirimini sağlamak için kullanılabilir. Seçenek 

oluşturma penceresi aşağıdaki özellikleri sunmaktadır: 

─ Anket sonuçların katılımcılara gösterilip gösterilmeyeceği, 

─ Kullanıcıların seçeneklerini değiştirme izni, 
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─ Sonuç sayfasında ankete katılmayan katılımcıların listesini 

gösterme. 

1.9.6.6.2. Anket Formu Modülü 

Anket formu modülü çevrimiçi öğrenme ortamlarında değerlendirme 

de ve uyarıcı olarak faydalı olduğu kanıtlanmış bir takım anket araçları 

sunmaktadır. Eğiticiler sınıfları ve verdikleri eğitim hakkında öğrencilerden 

değerlendirme için bilgi toplayabilirler. Modülde aşağıdaki standart anket 

formları bulunmaktadır:  

─ Düşünme ve öğrenme yaklaşımları (20 maddelik) 

─ Önemli olaylar 

─ Yapılandırmacı çevrimiçi öğrenme ortamı (gerçek) 

─ Yapılandırmacı çevrimiçi öğrenme ortamı (gerçek ve istenilen) 

─ Yapılandırmacı çevrimiçi öğrenme ortamı (istenilen) 

1.9.6.6.3. Ders Modülü 

Bir ders etkinliği, eğitici tarafından belirlenen yapıda bilginin 

aktarılmasıdır. Ders materyali küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu küçük 

parçalara sayfa ismi verilmektedir. Her sayfanın uzunluğu değişken olmakla 

birlikte, genellikle ekrana sığacak boyuttan büyük olmamalıdır.  

Dersler, sunular gibi doğrusal bir tarzda, dallanan bir yapıda veya her 

ikisinin karışımı şeklinde bir seri sayfadan oluşturulabilir. Öğrencinin seçimi, 

eğitici tarafından belirlenen bir sayfaya yönlenmesini sağlayacaktır. Örneğin, 

seçilen bir yanıt öğrenciyi dersin önceki bölümünü tekrar gözden geçirmesi 

için yönlendirirken, diğer bir yanıt öğrencinin bir sonraki sayfaya ilerlemesini 

sağlayabilir. Ders etkinliğinde, soruların kullanılmasıyla not değerlendirmesi 

yapılabilir, sadece kaynakların sunulduğu sayfalar olarak kullanılabilir ya da 

her ikisinin karışımı olarak değerlendirilebilir. 

Bir ders etkinliği içeriğin esnek ve çekici bir şekilde aktarılmasını 

sağlamaktadır. Birden çok sayfa içerir. Her sayfanın bir içeriği ve yönlendiği 

başka bir sayfa vardır. Sayfalarda öğrencilerin cevapladıklarında bir sonra 

yönleneceği sayfayı belirleyen sorular vardır. Bazı durumlarda bir sonraki 
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sayfayı belirleyen sorular verilmeyebilmektedir. Bu sayfaların en çok kullanılan 

türü soru ve dallanma tabloları sayfalarıdır.  

Soru sayfalarının sonunda bir soru ve olası cevap seçenekleri 

bulunmaktadır. Öğrencinin seçimi notla değerlendirilebilir ve bir sonraki 

göreceği sayfayı belirler. 

Dallanma tabloları öğrencilerin içeriği görebileceği diğer bir sayfa 

türüdür. Bu sayfalarda içeriğin altında eğitici tarafından sonraki bir sayfa ya da 

bölüme dallanmayı sağlayan ve öğrencilerin seçim yapabilecekleri başlıklı 

düğmeler bulunmaktadır. 

1.9.6.6.4. Forum Modülü 

Forum modülü, yeni bilgilerin yapılandırılmasında öğrenenlere 

yardımcı olan en önemli etkinliktir. Burası eğiticilerin ve öğrencilerin kendi 

aralarında tartışabilecekleri bir yerdir. Forumlar farklı şekillerde 

yapılandırılabilirler ve hem eğiticiler, hem de öğrenenlerce her gönderi 

değerlendirilebilir. Gönderiler çeşitli yapılarda görülebilir ve dosya ekleri 

içerebilirler. Bir foruma üye olduğunda, öğrenciler her gönderinin bir kopyasını 

e-posta olarak almaktadırlar. Eğiticiler isterlerse tüm öğrencileri forumun 

zorunlu üyesi yapabilirler. Forumlar aşağıdaki özellikleri içermektedir: 

─ Bir öğrencinin foruma nasıl ileti göndereceği, 

─ Üyelik zorunluluğu, 

─ Yüklenecek en büyük dosya boyutu, 

─ Gönderilerin kimlerce değerlendirilebileceği, 

─ Değerlendirmelerin ölçeklendirilmesi, 

─ Öğrencilerin değerlendirmeleri nasıl görebilecekleri, 

─ Değerlendirmelerin geçerli olacağı zaman periyodunun 

belirlenmesi. 

1.9.6.6.5. SCORM/AICC Modülü 

Bir SCORM paketi öğrenme nesnelerinin SCORM standartlarına göre 

oluşturulmuş web içeriğinden oluşan bir pakettir. Bu paketler web sayfaları, 

grafikler, java komut dosyaları, flash animasyonlar, sınavlar ve web tarayıcı 

ortamında çalışabilen diğer tüm yapıları içeriğinde bulundurabilirler. SCORM 
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uyumlu öğrenme nesneleri oluşturabilmek için bir çok üçüncü parti yazılım 

aracı bulunmaktadır. SCORM modülü, standart SCORM paketlerinin kolayca 

yüklenerek kursun bir parçasını oluşturmasını sağlamaktadır.  

SCORM kurulum özellikleri çok kolaydır. Etkinliğe bir isim ve tanım 

girildikten sonra “Bir SCORM paketi seç veya yükle…” düğmesine tıklanır. 

Tıklamadan sonra SCORM paketinin bulunduğu yer seçilir. Devam 

düğmesine basılmasıyla, Moodle SCORM paketiyle birlikte bulunan XML 

dosyasını inceleyerek etkinliği kurs ana sayfasında oluşturacaktır. SCORM’un 

gelişmekte olan bir standart olması nedeniyle, XML dosyasının Moodle’ın 

beklediği yönde tanımlanmamasından kaynaklanan sorunlar yaşanabileceği 

dikkate alınmalıdır. SCORM etkinliği eklenirken yaşanan sorunlar 

http://moodle.org SCORM Modül forumuna bildirilerek çözüm için destek 

alınabilmektedir.  

1.9.6.6.6. Sohbet Modülü 

Sohbet modülü öğrencilerin web üzerinden gerçek ve eş zamanlı 

olarak tartışmalar yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sayede tartışılan 

konu ile ilgili olarak farklı anlayışların ortaya konulması sağlanacaktır. Sohbet 

odalarının kullanılması eş zamansız olan forum uygulamasından oldukça 

farklıdır. Sohbet modülü aşağıdaki yönetim ve inceleme özelliklerine sahiptir: 

─ Sohbet oturumu için zaman belirleme (Kurs takviminde 

görüntülenir.), 

─ Belli aralıklarda tekrar edecek sohbet oturumunun zaman 

planlaması, 

─ Sohbet oturumunun sonradan incelenebilmesi için bir zaman 

aralığında kaydedilmesi, 

─ Geçmiş oturumların öğrenciler tarafında görülüp 

görülemeyeceğinin ayarlanması. 

1.9.6.6.7. Sözlük Modülü 

Sözlük etkiliği, eğitici ve öğrenenlerin birlikte kurs içeriğine ait bir 

tanım listesi oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamaktadır. Girdilerin bir 

çok yapıda sorgulanması ve görüntülenmesi olanaklıdır. Sözlük modülü 

http://moodle.org/
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eğiticilerin aynı kurs içerisinde bir sözlükten diğerine girdileri taşıma olanağı 

sunmaktadır. Sözlük içerisindeki tanımlara kurs içeriğinin herhangi bir 

yerinden otomatik köprüler kurmak mümkündür. Sözlük modülü aşağıdaki 

özelliklere sahiptir: 

─ Öğrencilerin girdi ekleyebilmeleri, 

─ Kullanılacak yapıyı belirleyebilme (sözlük, ansiklopedi, Sıkça 

Sorulan Sorular, vs.), 

─ Girdilere yorum ekleyebilme, 

─ Köprülerin etkinleştirilebilmesi, 

─ Forumda olduğu gibi öğelerin katılımcılar tarafından 

değerlendirilebilmesi. 

1.9.6.6.8. Sınav Modülü 

Sınav modülü eğiticilerin çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve kısa cevaplı 

sınavları hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktadır. Bu sorular 

sınıflandırılarak bir veritabanında tutularak, kurs içerisinde ve hatta kurslarda 

yeniden kullanılabilmektedir. Sınavlar birden çok kez alınabilmektedir. Her 

sınav alımı otomatik olarak işaretlenmekte ve eğitici geri besleme vermek 

veya doğru yanıtları göstermek arasında seçim yapabilmektedir. Sınav 

modülü notlandırma etkinliğine sahiptir.  

Bir soru kategori oluşturulurken, mevcut kategorilerden birisi 

seçilebileceği gibi yeni bir kategori de oluşturulabilmektedir. Kategori seçimi 

yapıldığında, o kategori altına kayıtlı olan sorular listelenmektedir. Moodle bu 

noktada nasıl soru oluşturulacağı ve kategoriye ekleneceği konusunda 

seçenekler sunmaktadır: 

Dosyadan Soru Yükleme : Bu seçenek ile Moodle’ın tanıdığı dosya 

sistemlerinden (AON, Blackboard, Course Test Management, GIFT, IMS/QTI, 

Boşluğu Doldurma Formatı ve WebCT) var olan soruların yüklemesi 

yapılabilmektedir.  

Çoklu Soru Seçimi : Bu seçenek ile belirtilen sayıda soru yansız 

olarak seçilebilmektedir. Bu sorular veritabanında var olan sorular içerisinden 

yansız olarak seçilmektedir. Eğitimi yapılan konuya ait kategorinin belirtilmesi, 

doğru soruların seçilmesini garanti altına alacaktır. 
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Yeni Soru Oluşturma : Yeni bir soru oluşturulduğunda, seçilen 

kategori altına kayıt edilecektir. Sonrada istenilen zamanda, istenilen sınava 

bu soruyu ekleme olanağı bulunmaktadır. Yeni bir soru oluşturmak için 

sorunun türü seçilmelidir. Moddle’da oluşturulabilecek soru türleri şunlardır: 

─ Çoktan seçmeli soru, 

─ Yanlış/Doğru cevaplı soru, 

─ Kısa cevaplı soru, 

─ Sayısal soru, 

─ Eşleştirme sorusu, 

─ Tanım sorusu, 

─ Yansız küme, 

─ Yansız kısa cevap, 

─ Özel gömülmüş soru (special embedded question (Cloze)). 

1.9.6.6.9. Veritabanı Modülü 

Veri tabanı modülü eğiticilerin ve öğrencilerin her türlü konuda 

kaynakları depolamalarına, arama yapmalarına ve görüntülemelerine olanak 

sağlamaktadır. Bu girdiler resim, dosya, URL, rakam, metin ve birçok diğer 

yapı ve formatta depolanabilmektedir. 

1.9.6.6.10. Wiki Modülü 

Wiki etkinliği, bir dosyanın biçimleme dili kullanarak web tarayıcı 

ortamında kolektif olarak yazılmasını sağlamaktadır. "Wiki wiki" Havai dilinde 

"süper hızlı" anlamında kullanılmaktadır. Bu hız, wiki teknolojisini tanımlayan 

yönlerden birisi olan, sayfaların oluşturulması ve güncellenmesindeki hızı 

ifade etmektedir. Genellikle düzenlemelerin kabul edilmesi için bir ön 

değerlendirme yapılmaz ve wiki’ler herkesin ya da en azında wiki 

sunucularına erişen herkesin erişimine açıktırlar. 

Moodle, Wiki modülü, katılımcıların içeriğe web sayfası üzerinden 

katkı sağlamalarını, eklemeler ve düzeltmeler yapmalarını sağlamaktadır. Eski 

sürümler hiçbir zaman silinmezler ve yeniden yüklenmeleri olanağı 

bulunmaktadır. Bu modül “Erfurt Wiki” temel alınarak hazırlanmıştır. Wiki 

modülü aşağıdaki özeliklere sahiptir: 
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─ Wiki etkinlikleri gruplar, eğiticiler ve öğrenciler için 

oluşturulabilmektedir. 

─ Wiki etkinliğinde HTML kullanımına izin verilebilmektedir. 

─ Köprülerin nasıl kullanılacağı tanımlanabilmektedir. Dosya 

yükleme izni verilebilmektedir. 

─ Giriş sayfasının özelleştirilmesine izin verilebilmektedir. 

1.9.6.6.11. Çalıştay Modülü 

Çalıştaylar geniş bir değerlendirme seçeneği yelpazesine sahip 

etkinliklerdir. Katılımcıların diğerlerinin projelerini değerlendirmelerini 

sağlamanın yanında, birçok yolla örnek projeler oluşturulmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca bu değerlendirmelerin toplanması ve yayınlanmasını da 

bir çok yöntem ile yapabilmektedirler. Çalıştaylar geniş öğrenci katılımı 

sağlayabilmektedir. 

1.9.6.6.12. Ödev Modülü 

Geleneksel eğitimde eğiticiler öğrencilerini ödevler vererek 

değerlendirmek isterler. Ödev modülü ekleyerek bunu gerçekleştirmek 

olasıdır. Ödevler katılımcıların çevrimiçi olarak verebilecekleri elektronik bir 

dosya (word, powerpoint vs.) veya gerçek ortamda teslim edebilecekleri bir 

proje olabilir. Her iki durumda da eğiticiler Moddle’ın Eğitici Yönetim 

özelliklerini kullanarak ödevler için not ya da yazılı olarak geribildirim 

verebilirler. Açılır listeden “ödev” öğesi seçildiğinde aşağıdaki değerlerin 

girilmesini gerektiren bir ekran açılacaktır: 

Ödev adı: Ödev için verilecek isimdir (Örnek: Aktif cihaz fiyat 

araştırması). 

Tanım : Ödev için istenildiği kadar geniş veya kısa açıklama bu 

bölüme girilebilir. Gelişmiş içerik eklenecek ise HTML düzenleyicisi ekran 

boyutunda büyütülerek kullanılabilir. Böylece eğiticilerin göreceği web sayfası 

daha zengin bir içerikle oluşturulabilir. 

Not : Eğer bu ödev notlandırılacak ise bir not değeri veya kullanılan 

notlandırma değeri seçilmelidir. Ödev için not verilmeyecek ise “not yok” öğesi 

seçilmelidir.  
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Başlangıç tarihi : Başlangıç tarihinin ayarlanması öğrencilerin bu 

tarihten önce teslim etmelerini önleyecektir. 

Başlangıç tarihi eğiticinin öğrenciler için ödev vermeye başlayacakları 

tarihi belirlemesini sağlamaktadır. Ancak bu tarih etkiliği öğrencilerden 

gizlemeyecektir. Öğrenciler ödevi, talimatları ve eklenmiş olan materyalleri 

görebilecekler, fakat ödevi başlangıç tarihinden önce gönderemeyeceklerdir. 

Eğer bir başlangıç tarihi verilmesi istenmiyorsa tarihin solunda 

bulunan kutucuktaki işaret kaldırılmalıdır. Böylelikle tarih alanı gri bir renk 

alarak pasifleşecek ve tarih etkisiz olacaktır.  

Teslim tarihi: Teslim tarihinin ayarlanması öğrencilerin ödevlerini bu 

tarihten sonra teslim edememesini sağlayacaktır. 

Teslim tarihi alanı küçük farklar dışında başlangıç tarihi alanıyla 

benzer özelliklere sahiptir. Solundaki kutucuk işaretliğinde tarih girilmesine 

olanak vermektedir. Eğer kutucuk boşaltılırsa teslim tarihi uygulanmayacaktır.  

Başlangıç tarihinde olduğu gibi teslim tarihi öğrencilerin en son ne 

zaman ödevlerini teslim edebileceklerini belirtmektedir. Fakat teslim tarihiyle 

birlikte, tarihin hemen altında bulunan “Geç kalan gönderileri engelle“ 

seçeneği sunulmaktadır. Bu seçenek “Evet” olarak ayarlandığında, 

öğrencilerin bu tarihten sonra ödev teslim etmeleri engellenecektir. Seçenek 

“Hayır” olarak ayarlandığında, öğrenciler ödeve erişebildikleri ve ödev onlar 

için görünür olduğu sürece ödevlerini teslim edebileceklerdir.  

Hem başlangıç hem de teslim tarihi ödev detaylarında gösterilirken, 

sadece teslim tarihi kurs takviminde görsel bir hatırlatıcı ile işaretlenecektir. 

Hatta takvim üzerindeki köprünün tıklanması ile öğrenciler doğrudan ödevin 

detaylarına erişebileceklerdir.  

Ödev türü: Ödev türü ayarı ile öğrencilerin ödevi nasıl tamamlayacağı 

ve eğiticiye nasıl teslim edeceği tanımlanmaktadır. Ödev türleri, çevrimdışı 

etkinlik, çevrimiçi metin veya tek bir dosya yükleme olarak 

ayarlanabilmektedir.  

Öğrenciler tek bir dosya yükleyerek ödevlerini teslim edebilir. Bu bir 

word dosyası, bir excel belgesi veya dijital herhangi bir dosya olabilir. Birden 
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fazla dosya varsa sıkıştırılarak tek bir parça olarak gönderilebilir. Öğrenciler 

dosyalarını gönderdikten sonra eğiticiler dosyayı açabilirler ve Moodle’ın 

değerlendirme için sunduğu arayüzü kullanarak not ve geri bildirim verebilirler.  

Çevrimiçi metin türünde öğrencilerin düzenleme araçlarını kullanarak 

metinlerini oluşturmaları ve düzenlemeleri gerekir. Bu ödev türü öğrencilere 

zaman içinde ödevlerini oluşturma, gözden geçirme ve düzenleme fırsatı 

verirken, tek imkanı cevabını bu şekilde vermek olan öğrenciler için idealdir. 

Eğiticiler bu ödevleri çevrimiçi olarak notlandırabilirler ve hatta düzeltme ve 

geribildirimi ödevin üzerinde yapabilirler. Bu ödev türü kompozisyon 

çalışmaları için idealdir.  

Çevrimdışı ödev türü eğer ödev Moodle ortamı dışında yapılacaksa 

kullanılır. Web üzerinde başka bir yerde veya yüz yüze ortamda olabilir. 

Öğrenciler ödevin bir tanımını görürler, fakat dosya yükleyemezler. 

Notlandırma aynı şekilde yapılır ve öğrenciler notları için bildirim alırlar.  

Grup modu: Grupları destekleyen her etkinlik, aynı zamanda kendi 

grup modunu da tanımlar. Kurs, "Grup modu zorunlu" olarak ayarlanırsa her 

bir etkinliğin ayarı yok sayılır. Grup modu üç seviyeden birine ayarlanabilir: 

─ Grup yok: Alt grup yoktur, herkes büyük bir topluluğun parçasıdır.  

─ Ayrı gruplar: Her grup sadece kendi grubunu görebilir, diğerleri 

görünmez.  

─ Görünür gruplar: Her grup kendi grubunda çalışır, aynı zamanda 

da diğer grupları görebilir. 

Görünürlük: “Göster” seçeneği işaretlendiğinde öğrenciler bu etkinliği 

görebilirler. “Gizle” seçeneği etkinliğin öğrencilerden gizlenmesini 

sağlamaktadır.  

1.10. İlgili Araştırmalar 

İnternet’in eğitim-öğretim amaçlı kullanımına, web tabanlı ve web 

destekli öğretime yönelik betimsel ve deneysel araştırmalara kronolojik bir 

düzen ile aşağıda yer verilmiştir: 

Lesh, Guffey ve Rampp (1999) tarafından gerçekleştirilen bir 

araştırmada, Arkansas State Üniversitesi’nden gönüllü olarak seçilen 23 
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öğrenciye tek örneklem öntest-sontest modeli kullanılarak, web tabanlı eğitim 

yöntemi ile rehabilitasyon eğitimi verilmiştir. Katılımcılara kurs öncesinde ve 

kurs sonrasında olmak üzere tutum ölçekleri ve başarı testleri uygulanmıştır. 

Grubun öntesti ile sontesti bağımlı grup t-testi ile karşılaştırılmış ve .05 

düzeyinde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (t=3.20; p<.01). Aynı şekilde 

sontest olarak uygulanan başarı testlerinin ortalamaları, öntestlerden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (t=4.784; p<.01) ve iki test arasında pozitif 

yönde anlamlı korelasyon belirlenmiştir (r=.433; p<.05). Dolayısıyla bu 

araştırma çerçevesi içerisinde, web tabanlı eğitimin öğrencilerin hem 

tutumlarını, hem de başarılarını olumlu yönde etkilediği belirlenmektedir. 

Russel (1999) tarafından Avustralya-Queensland Teknoloji 

Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada farklı kişilik tiplerindeki 

öğrencilerin web tabanlı öğrenme ortamları hakkındaki tutumları ve 

değerlendirmeleri belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 70 öğrenci 

oluşturmaktadır. Üç hafta süreyle devam eden çalışmada katılımcıların kişilik 

tipleri Myers Briggs Tip Göstergesi (MBTI) ile saptanmıştır. Nitel olarak 

sürdürülen çalışmada farklı kişilik tipindeki öğrencilerin görüşleri 6 farklı forum 

(web üzerinden) vasıtasıyla toplanmış ve bulgular içerik analizi yapılarak 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda farklı kişilik tipine sahip öğrencilerin 

web tabanlı eğitim hakkında farklı beklenti ve tutumlara sahip oldukları 

görülmüştür.  

Şen (1999) tarafından yapılan “İnternet Tabanlı Öğretimin Etkililiği” 

adlı çalışmanın amacı, İnternetin eğitimde nasıl kullanıldığını belirlemek ve 

web tabanlı öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yöntemini karşılaştırarak 

İnternetin öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırma, literatür 

tarama tekniği ve deneysel model ile gerçekleştirilmiştir. İnternet öğretimi, 

deney grubunda web tabanlı öğretim yöntemi, kontrol grubunda ise 

geleneksel öğretim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, 

geleneksel öğretim yöntemi ve web tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı 

deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest ortalama puanları arasında, 

deney ve kontrol gruplarının başarı düzeyleri arasında, cinsiyet, branş ve yaş 

faktörlerinin etkisi bakımından fark bulunamamıştır. Elde edilen bu 

bulgulardan hareketle, web tabanlı öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim 
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yönteminin her ikisinden de İnternet öğretiminde gerekli hedef davranışların  

kazandırılmasında yararlanılabileceği görülmüştür. Bu çalışmada İnternet 

öğretimindeki başarı düzeyinin uygulanan iki yöntem açısından 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Her iki grubun erişi düzeylerine 

bakıldığında her iki yöntemde de grup erişileri birbirine yakın olmuştur. Uygun 

koşullar sağlandığında geleneksel öğretim yöntemi ile web tabanlı öğretim 

yönteminin aynı başarı düzeyini sağlamakta paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Buchanan, Brown, Casanova, Wolfram ve Xie (2000), Wisconsin-

Milwaukee Üniversitesi’nde MLIS (Master of Library and Information Science) 

yüksek lisans programına kayıtlı 129 öğrenci ile gerçekleştirdikleri 

araştırmada, web tabanlı öğretime etki eden faktörleri incelemiş; web tabanlı 

ve geleneksel eğitim alan öğrencilerin başarılarını karşılaştırmışlardır. 

Araştırma sonucunda farklı gruptaki öğrencilerin final sınav ortalamaları 

arasında anlamlı farklılıklar oluşmadığı belirlenmiştir. Bu bulgulara koşut 

olarak; her iki ortamda da öğrencilerin programların esnekliği, iletişim 

becerileri ve organizasyon yönetimine ilişkin tutumları paralel sonuçlar 

vermiştir. 

Johson, Aragon, Shaik ve Palma-Reux (2000) tarafından yapılan 

araştırmada, “İnsan Kaynakları Geliştirme” kursuna katılan öğrencilerin iki 

farklı öğretim yaklaşımına yönelik tutumları karşılaştırılmıştır. 19 öğrenci 

geleneksel eğitimden geçirilirken, diğer 19 öğrenci de web tabanlı eğitim 

almışlardır. Kursun sonunda öğrenci memnuniyetleri, kursun yapısı ve iletişim 

hakkındaki algılar, kursun sonuçları hakkındaki öğrenci görüşleri 

karşılaştırılmıştır. Öğrenci memnuniyetlerini ölçmek için CISS (Course 

Interaction, Structure and Support) kullanılmıştır. Geleneksel eğitim alan 

öğrencilerin memnuniyet puanları (Y=4.21), web tabanlı eğitim alan 

öğrencilerin memnuniyet puanlarından (Ç=3.58) daha yüksek olmakla birlikte, 

anlamlı farklılık oluşturmamıştır. Geleneksel eğitim alan öğrencilerin kurstaki 

etkileşime yönelik tutumları, web tabanlı eğitim alan gruba göre anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır (t=2.45; p<.05). Aynı şekilde öğrenci-öğretmen 

etkileşimi (t=2.45; p<.05) ve öğretim desteği boyutlarında da geleneksel eğitim 

alan öğrencilerin daha olumlu düşündükleri belirlenmiştir (t=2.45; p<.05). 

Bununla birlikte bölüm desteği bakımından web tabanlı eğitim alan 
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öğrencilerin tutum puanları, diğer gruptan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır 

(t=2.92;p<.05). 

Lee (2000) tarafından Kore-Sejong Üniversitesi’nde yapılan bir 

çalışmada, öğrencilerin web tabanlı eğitim ortamlarına yönelik algıları, bu tarz 

eğitim ortamlarındaki öğrenme stratejileri ve öğrenme stilleri araştırılmıştır. 

35’i erkek, 121’i kız olmak üzere toplam 156 öğrenci, farklı eğitim teknolojisi 

kurslarından bir araya getirilmiştir. Kurs süresince ve sonucunda 2 farklı ölçek 

kullanılarak öğrencilerin web tabanlı eğitim hakkındaki tutumları, algıları, 

öğrenme stilleri ve stratejileri belirlenmiştir. Sonuç olarak erkek öğrencilerin, 

kız öğrencilere göre web tabanlı eğitim ortamında bilgi işleme sürecinde daha 

başarılı oldukları ve bu tür eğitim ortamlarına karşı daha olumlu tutum 

sergiledikleri saptanmıştır. 

Cooper (2001) tarafından Macon State Koleji’nde gerçekleştirilen 

araştırmada “Bilgisayar Uygulamalarının Temelleri ” dersinde web tabanlı ve 

geleneksel eğitim alan öğrenciler bir takım demografik niteliklere göre 

karşılaştırılmışlardır. Başarı, tutum, yaş ortalaması, cinsiyet ve çalışıp 

çalışmama durumları göz önüne alındığında tek farklılığın çalışıp çalışmama 

durumlarında ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre web tabanlı 

eğitim alan öğrencilerin çalışma oranları, geleneksel yöntemle eğitim 

alanlardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

Demir (2001), öğretim elemanı ve öğrencilerin İnternetin öğretim 

amaçlı kullanımına ilişkin görüş ve tutumlarını incelenmek için yaptığı 

araştırmada, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesindeki öğretim 

elemanı ve öğrencilerin İnternetin öğretim amaçlı kullanılmasına ilişkin görüş 

ve tutumlarını belirlemeyi amaç edinmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 

öğretim elemanlarının görev yaptıkları bölümleri, kendi bölümlerinin İnternetle 

eğitim yapmaya hazırlığı konusundaki düşüncelerini etkilemektedir. 

Öğrencilerin İnterneti kullanım amaçları, en sık karşılaşılan problemler, 

derslerde İnternet kullanımı, sınavların İnternet kullanımı gerektiren sorular 

içermesi, ödevlerin İnternet kullanımı gerektirmesi hakkındaki görüşleri devam 

ettikleri bölüm ve sınıf düzeylerine göre değişmektedir. Düzenli takip edilen 

siteler, kullanılan İnternet uygulamaları, üniversitede etkin olarak kullanılması, 

derslerde İnternet kullanımı konusunda öğretim elemanı ve öğrencilerin 
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görüşleri arasında farklar bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının tutumları 

görev yaptıkları bölümlere göre değişmektedir. Öğrencilerin tutumları devam 

ettikleri bölüm, İnternet ve web sayfasına sahip olma durumuna göre 

değişmektedir. Öğretim elemanı ve öğrencilerin tutumları arasında fark 

bulunmamaktadır. 

Johson (2001), yaptığı araştırmada “Siyasal Bilimler (Political 

Science)” dersinde web tabanlı ve geleneksel eğitim alan öğrencilerin sınav 

başarıları ve programdan mezun olma oranlarını karşılaştırmıştır. Grupların 

başarıları 1. ve 2. sınıfın sonundaki genel ortalamalara göre karşılaştırılmış ve 

anlamlı derecede farklılıklara rastlanmamıştır. Bununla birlikte geleneksel 

eğitim alan öğrencilerin %93,9’u kursu tamamlarken, web tabanlı eğitim 

alanların ise %90’ı kursu başarıyla tamamlamışlardır. Araştırmada son olarak 

cinsiyete göre başarı performansları karşılaştırılmıştır. Kız öğrencilerin 

ortalaması ( x  =3.0) erkek öğrencilere ( x  =2.6) göre daha yüksek olmasına 

rağmen istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Leonard ve Smita (2001) yapmış oldukları araştırmada web tabanlı 

eğitim alan öğrencilerin görüşlerine yer vermişlerdir. Matematik eğitimlerini 

web destekli olarak alan 44 öğrencinin %90’ı web ortamında ihtiyaç 

duydukları öğretimi aldıklarını belirtmişlerdir. %75’i aldıkları eğitimin 

beklentilerini karşıladığını ve başka bir web tabanlı eğitim almak istediklerini 

ve %60’ının ise geleneksel eğitime göre daha çok fırsat yakaladıklarını 

belirtmişlerdir. Web tabanlı matematik eğitiminde 4.14/5.00 başarı elde 

edilmiştir. 

Smith, Ferguson ve Caris (2001), hem Web Tabanlı Eğitim’de hem de 

geleneksel eğitimde görev yapan 21 öğretim elemanı ile görüşerek nitel bir 

araştırma gerçekleştirmişlerdir. 27 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu 

öğretim elemanlarının görüşleriyle doldurulmuştur. Uygulama sonucunda 

aşağıdaki sunulan sonuçlar ortaya çıkmıştır:  

Web tabanlı ortamlarda gerçekleşen tartışmalar daha derinlemesine 

ve kalıcı olmaktadır. Çünkü öğrenciler yazıya döktükleri her bir kelimeyi daha 

detaylı düşünme fırsatı yakalamakta, bu durum tartışmanın daha kalıcı 

olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda eş zamanlı gerçekleştirilen 
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tartışmalarda katılım, geleneksel eğitim oranla daha yüksek katılımla 

gerçekleşmektedir. Çünkü geleneksel eğitimde fiziksel olarak hazır bulunmak 

(physical presence), bazı öğrencilerin aktif katılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Web Tabanlı Eğitim ortamlarında ise bu durum tersine 

dönmektedir. 

Web Tabanlı Eğitim’deki öğrenciler ile öğretim elemanları arasındaki 

güç mesafesi (power distance) azalmakta ve öğrenciler kendilerini 

öğretmenlerine daha yakın hissetmektedirler. 

Web Tabanlı Eğitim alan öğrenciler kendilerini derslerde daha özgür 

hissetmekte ve geleneksel eğitimde olmayacak şekilde öğretim elemanının 

otoritesini sorgulamaktadır. 

Geleneksel eğitimden farklı olarak öğrencilerin kim oldukları 

bilinmemesine rağmen, ilerleyen haftalarda kimlik bunalımı ortadan kalkmakta 

ve öğretim elemanları öğrencilerini yorumlarından, fikirlerinden ve 

tutumlarından tanımaya başlamaktadırlar. 

Ancak, Web Tabanlı Eğitim öğrencileri karşılarında iletişim kurdukları 

bir öğretim elemanı olmadığını fark edince güven sorunu yaşamakta ve 

dersten kopmaktadır. Dolayısı ile öğretim elemanlarının hazır bulunuşlukları 

açısından büyük zaman harcamaları gerekmektedir. 

Bennett, Mims ve McKenzie (2002) tarafından gerçekleştirilen tarama 

tipi bir çalışmada web tabanlı eğitim alan öğrencilerin aldıkları eğitimin avantaj 

ve dezavantajlarına yönelik tutumları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

tutumlarının; cinsiyet, teknoloji, bilgi seviyesi, mezun olduğu program türüne 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

öğrenciler web tabanlı eğitimin avantajlarını şu şekilde sıralamışlardır: 

1. Esneklik, 

2. Kurs materyallerine kolay ulaşım, 

3. Diğer öğrencilerle ve öğretim elemanı ile kolaylıkla 

haberleşebilmek, 

4. Seyahat zorunluluğunun azalması. 

Dezavantajlar olarak ise İnternete ulaşım problemi ve teknik sorunları 

göstermişlerdir. Bağımsız değişkenlere yönelik olarak yapılan analizlerde 
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sadece cinsiyet bakımından farklılıklar saptanmıştır. Bu bulgulara göre erkek 

öğrenciler, kız öğrencilere göre web tabanlı eğitimi daha etkili ve avantajlı 

olarak değerlendirmişlerdir (X2=8.498; p<.01). Öğrencilerin web tabanlı 

eğitime yönelik tutumları teknoloji, bilgi seviyesi ve mezun olduğu program 

türüne göre anlamlı farklılık göstermemiştir. 

Chin ve Chang (2002), 14 farklı ülkeden 157 kişilik örneklem 

grubunda yapmış oldukları araştırmada, online kurs gören öğrencilerin %97’si 

web tabanlı eğitimin yararlı olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Bununla 

birlikte aynı çalışmada öğrencilerin %63’ü web tabanlı eğitimin, geleneksel 

eğitimin yerini alamayacağını öne sürmüşlerdir.  

Demirli (2002), öğrencilerin web tabanlı öğretim uygulamalarına 

yönelik tutumlarını araştırmıştır. Araştırma, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği ve Elektronik Öğretmenliği programlarında 

öğrenim gören 33 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Anket yoluyla elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi yoluyla ulaşılan sonuca göre; web tabanlı öğretim 

uygulamaları öğrenciler tarafından benimsenmiştir. Etkileşimli bir ortam sunan 

bu tür uygulamalarda öğrenciler aktif katılım sağlayabildiklerini 

düşünmektedirler. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın öğretimin 

yürütülmesi en önemli fayda olarak görülmektedir. Ayrıca bu unsurun 

performansın artmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. 

Huang (2002), araştırmasında öğrencilerin web tabanlı eğitime karşı 

tutumlarına etki eden faktörleri incelemiştir. Tutuma etki eden faktörler olarak 

cinsiyet, yaş, web tabanlı kurs tecrübesi, İnternet tecrübesi ve bilgisayar 

becerisi alınmıştır. Öğrencilerin web tabanlı eğitime karşı tutumlarını tespit 

etmek amacıyla bir tutum ölçeği geliştirmiş ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .96 

olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, web tabanlı eğitim tutumlarının 

öğrencilerinin cinsiyetlerine göre farklıklılaşmadığı görülmüştür. Bununla 

birlikte öğrencilerin yaşları, web tabanlı kurs tecrübeleri ve bilgisayar becerileri 

ile web tabanlı eğitime yönelik tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

ilişkiler saptamıştır. Öğrencilerin web tabanlı eğitim tutumlarını yordayabilmek 

amacıyla gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi sonucunda bilgisayar 

becerilerinin %11, web tabanlı kurs tecrübelerinin ise %22’lik varyansı 

açıkladığı belirlenmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi, öğrencilerin bilgisayar 
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becerileri ve web tabanlı kurs tecrübeleri web tabanlı eğitime yönelik 

tutumlarının anlamlı birer yordayıcısı olup, toplam varyansın %34’ünü 

açıklamaktadırlar. 

Kartal (2002), “Açıköğretim Öğretim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancı 

Dil Derslerinde Başarı Düzeylerini Artırmaya Yönelik Web Destekli Hizmetler” 

başlıklı araştırmasında, açıköğretim öğrencilerinin yabancı dil derslerinde 

teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Veriler 

anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlara göre 

açıköğretim öğrencilerinin yabancı dil derslerinde teknoloji kullanımına ilişkin 

tutumlarının olumlu olduğu; bu bağlamda özellikle web teknolojilerine dayalı 

etkinliklerin üzerinde dikkatlerin ve çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği 

anlaşılmıştır. 

Mai ve Mai (2002), Tayvanlı 324 İnternet kullanıcısına ulaşarak 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında, kullanıcıların kişilik özelliklerini saptamaya 

çalışmışlardır. Araştırmanın sonucunda İnternet kullanıcılarının çoğunluğunun 

içten denetimli (internal control) oldukları belirlenmiştir. 

Michigan Üniversitesi’nin halkla ilişkiler departmanı tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada (2002), web tabanlı eğitim alan 399 kişiye bir 

takım sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin %79’u 

web tabanlı eğitimin öğretimsel hedeflere ulaşmada tatmin edici bir araç 

olduğunu ve gelecekte tekrar web tabanlı kurslara katılmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %57’si web tabanlı eğitimin geleneksel eğitim 

kadar etkili olduğunu belirtirken, %14’ü aksini iddia etmişlerdir. 

Özçelik (2002) tarafından yapılan bilişsel araçların web tabanlı 

öğrenme ortamlarında kullanımı adlı araştırmasında web tabanlı öğrenme 

ortamlarında bilişsel araçların kullanımını etkileyen faktörleri, öğrencilerin bu 

araçları nasıl kullandıklarını ve araçların öğrenmeyi ne ölçüde desteklediğini 

incelemiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin bilişsel araçları 

kullanımını etkileyen faktörlerin bazıları: Öğrenme stratejileri, önbilgi, araçların 

kullanım kolaylığı, araçlara yönelik yönlendirme eksikliği, maliyet ve dersin 

düzeyi olarak belirlenmiştir. 
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Özden (2002) tarafından yapılan “Öğretici Tabanlı Öğrenmeden 

İnternet Tabanlı Çoklu Ortam Oluşturmacı Yaklaşım Uygulamalarına Geçiş” 

başlıklı çalışmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Enstitüsü 

bünyesinde ve web ortamında sayfa tasarımı yapmayı öğrenmek isteyen 

öğrencilere temel bilgileri aktarmayı İnternet ortamında senkron/asenkron 

olarak gerçekleştirmek için tasarlanan Online Web Design dersinin 

geliştirilmesi sırasında, İnternet tabanlı çoklu ortam oluşturmacı yaklaşımla 

nasıl uygulanacağı tartışılmıştır. Uygulama aşamasında, Online Web Design 

dersi 2001/2002 öğretim yılı güz döneminde, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 

Uzaktan Eğitim Enstitüsü bünyesinde verilmeye başlanmıştır. Derse 98 kişi 

katılmıştır. Dönem boyunca öğrenciler dört grup olarak Perşembe ve Cuma 

günleri sohbet oturumlarına katılmışlardır. Öğrencilerden, sohbet oturumlarına 

katılmadan önce haftalık ders notlarını okumaları istenmiş ve oturumlar 

sırasında o haftanın konusu ile ilgili sorulara yanıtlar verilmiştir. Soru-yanıt 

şeklinde geçen bu oturumlarda konunun uygulama ağırlıklı olması nedeniyle, 

MS-Netmeeting’in White Board, File Sharing özellikleri kullanılmış; her oturum 

sırasındaki konuşmaların kayıtları tutulmuştur. Dersin değerlendirilmesi ara 

sınav, ödevler, projeler ve site kullanımı göz önüne alınarak yapılmıştır. Birinci 

projeden sonra öğrencilerden yapmayı düşündükleri projeleri Forum’da 

duyurarak 5-6 kişilik gruplar oluşturmaları istenmiştir. Bunun için 2 haftalık 

süre verilmiştir. Sonuçta öğrenciler tarafından 18 grup ve proje 

oluşturulmuştur. Oluşan her grup için bir sohbet odası ve forum odası 

yaratılmış ve proje çalışmaları sırasında buraların kullanılması istenmiştir. Her 

odanın kayıtları ayrı ayrı tutulmuştur. Araştırma sonunda elde edilen bulgular 

sonucunda şu yargılara varılmıştır: 

Dersi alan öğrencilerden hiçbiri dersi bırakmamıştır. Yalnızca bu oran 

bile dersin amacına ulaştığını göstermektir. Genel olarak İnternet üzerinden 

verilen derslerde, ders bırakma oranı %50-60’lar düzeyine ulaşmıştır. 

Öğrenciler gruplar olarak 18 proje oluşturmuşlardır. 

Öğrenciler dönem boyunca ders  sitesini 1057.4 saat kullanmışlardır. 

Bu öğrenci başına ortalama 11.1 saat kullanımı göstermektedir. 
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Öğrenciler Forumda 1617 soru sormuşlar ve bu sorular ve yanıtları 

12437 kez okunmuştur. 

Öğrenciler dönem boyunca 211 e-mail göndermiştir. 

Öğrenciler sohbet’e 849 kez girerek orada kendi aralarında 

konuşmuşlardır. 

Öğrencilere sohbet ve forum’un grup çalışmasında etkin bir araç olup 

olmadığını araştırmak amacıyla uygulanan anket %75 oranında kesinlikle 

katılıyorum, %80 oranında katılıyorum aralığında çıkmıştır. 

Öğrenciler geleneksel yapılan görüşmelerde dersin çok yararlı olduğu 

yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Uzunboylu (2002) tarafından web destekli İngilizce öğretiminin öğrenci 

başarısına olan etkisini ortaya koymak amacıyla bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma deneysel araştırma modeline göre yapılmıştır. Hazırlanan bir web 

sitesi araştırmanın deney grubu denekleri tarafından kullanılarak, İngilizce 

dilbilgisi alıştırmalarını yapmışlardır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, 

İngilizce dilbilgisi alıştırma çalışmalarını web destekli olarak yapan deney 

grubu deneklerinin İngilizce dilbilgisi başarısının, geleneksel öğretim 

yöntemiyle yapan kontrol grubu deneklerine göre daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Alakoç’un (2003), “Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim 

Yaklaşımları” isimli araştırmasına, 2001-2002 öğretim yılında Cumhuriyet 

Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde görev yapan ve 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 55 adet öğretim üyesi ile 300 öğrenci 

katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Öğretim üyelerinin %83,6’sı ve 

öğrencilerin %58.0’inin modern teknolojik öğretim yöntemleri içerisinden 

İnterneti birinci modern teknolojik öğretim metodu olarak görmekte oldukları 

ve araştırmaya katılan öğretim üyeleri ile öğrencilerin büyük bir kısmının web 

tabanlı eğitime karşı olumlu tutum geliştirdikleri saptanmıştır. 

Gordon (2003), doktora tezinde web tabanlı eğitim ile geleneksel 

eğitim alan öğrencilerin etkili öğrenmelerini karşılaştırmıştır. Bu araştırmada 

etkili öğrenmeye başarı, tutum ve motivasyon değişkenlerinin toplamına göre 

karar verilmiştir. Nevada Üniversitesi’nde eğitim gören 65 öğrencinin eğitim 
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verilmeden önce bilgisayar tutumları ve bilgisayar becerileri karşılaştırılmıştır. 

Her iki grubun bilgisayar tutumları ve bilgisayar becerileri arasında anlamlı 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra dönem sonunda öğrencilerin 

başarıları, tutumları ve motivasyonları karşılaştırılmıştır. Her üç değişken 

açısından da web tabanlı eğitim alan öğrenciler ile geleneksel eğitim alan 

öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Gordon bu bulgulardan 

yola çıkarak her iki öğretim ortamının etkili öğrenme üzerinde fark 

oluşturmadığı sonucuna varmıştır. Ancak web tabanlı eğitim alan öğrencilerin 

derslere daha çok ilgi gösterdikleri ve tatmin düzeylerinin daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Horzum (2003) tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tez 

çalışmasında öğretim elemanlarının web tabanlı eğitime yönelik düşünceleri 

belirlenmiştir. Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan 320 öğretim elemanına 

uygulanan ölçekler sonucunda, öğretim elemanlarının sözel ve teorik derslerin 

web tabanlı eğitim ile verilebileceğini düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretim 

elemanlarının web tabanlı eğitime yönelik düşüncelerinde akademik unvan, 

görev yaptığı birim ve web tabanlı eğitimi faydalı bulma değişkenlerine göre 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aynı şekilde, web tabanlı eğitimde ders veren 

öğretim elemanlarının İnternet destekli eğitime yönelik düşüncelerinin daha 

olumlu olduğu anlaşılmıştır. 

İnan (2003) tarafından yapılan “Hizmet Öncesi Öğretmenler İçin 

Çevrimiçi Öğrenim Destek Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi” adlı 

araştırmada, öğretmen adaylarının web destekli bir hizmet öncesi öğretmen 

eğitimi dersine katılmaları nedeni ile davranışlarında meydana gelen 

değişiklikler incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, öğretmen adaylarının, 

kendilerine içerik, haberler, ödevleri sunma ve öğrencilerle öğretmen 

arasındaki iletişimi yönlendirme gibi olanaklar sunmak amacıyla tasarlanıp 

geliştirilen Çevrimiçi Öğrenme Destek Sistemi’ni nasıl kullandıkları ve 

algıladıkları araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, ODTÜ-Eğitim Bilimleri 

Bölümü bünyesinde web destekli olarak verilen bir dersin öğrencileri 

oluşturmaktadır. "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersini alan 43 

öğretmen adayından 40 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Araştırma sorularına 

daha detaylı yanıt verebilmek amacıyla nitel ve nicel araştırma teknikleri bir 



74 

arada kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler, anketler ve yarı yapılandırılmış grup 

görüşmeleri sonucu elde edilmiştir. Öğrenciler dönem başında bilgisayarlara 

karşı olumlu bir tutum içinde olmaları nedeni ile, web-destekli dersin bitiminde 

tutumlarında önemli bir değişme gözlenmemiştir (İnan, 2003’den Aktaran, 

Büdüş; 2005:35-42) .  

Katz ve Yablon (2003), İsrail-Bar Ilan Üniversitesi’nin Eğitim 

Fakültesinde yapmış oldukları çalışmada web tabanlı eğitim ile geleneksel 

eğitimi bilişsel ve duyusal perspektiften karşılaştırmışlardır. 186 öğrencinin 

katıldığı İstatistiğe Giriş dersinde iki farklı öğretim ortamından gelen 

öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları karşılaştırılmıştır. Öntest-sontest 

kontrol gruplu modelin kullanıldığı araştırmada web tabanlı eğitim 

programındaki öğrenciler deney grubu, diğerleri ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. 60 saatlik programın sonucunda öğrencilerin bilişsel birikimini 

ölçmek amacıyla uygulanan akademik başarı testi ortalamaları arasında 

anlamlı farklılık saptanmamıştır (t=8.498; p>.05). İki farklı gruptaki öğrencileri 

duyuşsal açıdan karşılaştırmak amacıyla 15 soruluk bir ölçek geliştirilmiş ve 

bu ölçek yapılan faktör analizi sonucunda iki farklı boyuta ayrılmıştır. Bu 

boyutlar; “öğrenme ve öğretme” boyutu ile “motivasyon ve tatmin” boyutudur. 

Duyuşsal gelişmeyi tespit etmek amacıyla hazırlanan bu ölçek hem kurs 

başlangıcında hem de kurs sonunda her iki gruba birden uygulanmıştır. 

Uygulamanın ardından deney grubu öğrencilerinin her iki boyutta da 

sontestleri, öntestlerinden anlamlı olarak yüksek bulunurken, kontrol grubunda 

ise her iki boyutta da istatistiksel açıdan anlamlı farklılık belirlenememiştir. 

Son olarak her iki grubun tutum puanları arasında her iki boyutta da anlamlı 

farklılık tespit edilememiştir. 

Michigan Community College (2003) tarafından hazırlanan raporda , 

399 web tabanlı eğitim öğrencisiyle telefon görüşmeleri yapılarak bazı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre ankete katılan öğrencilerin görüşleri şu 

şekildedir; 

%79’u aldıkları web tabanlı eğitimin amaçlarını karşıladığını, 

%24’ü web tabanlı eğitimin beklediklerinden daha zor olduğunu, 
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%91’i öğretim elemanlarıyla iletişim kurmak için yeterli fırsat 

sağlandığını, 

%79’u yeniden, başka bir web tabanlı eğitim programında yer almak 

istediklerini, 

%64’ü geleneksel eğitim kadar önem verilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. 

Njagi, Smith ve Isbell (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 

öğrencilerin web tabanlı eğitim kaynaklarına karşı tutumları araştırılmıştır. 

Araştırma Clemson Üniversitesi’nde, Massachusetts Maritime Akademi’de ve 

Bridgewater State Koleji’nde okuyan 127 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu 

öğrencilere web tabanlı eğitim verilmiştir. Öğrenciler arasından eşit olmayan 

kontrol grupları oluşturulmuş ve tutum değişikliklerindeki farkı ölçmek için ön 

test, son test uygulanmıştır. Bu ölçekle sosyal değerler, bilgisayar tutumu ve 

öğrenci tutumları arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta gruplar 

arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.  

Alomyan ve Au (2004) tarafından Güney Avustralya Üniversitesi 

Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde uygulanan araştırmada, öğrencilerin web 

tabanlı eğitim ortamındaki başarılarına etki eden faktörler araştırılmıştır. 

Çalışmada bilişsel stiller, motivasyon, tecrübe ve tutum bağımsız değişkenler, 

akademik başarı bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, öğrencilerin akademik başarıları ile web tabanlı eğitime yönelik 

tutumlarının bilişsel stillerine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı ortaya 

çıkmıştır. Öğrencilerin geçmiş tecrübeleri ile motivasyonları arasında her 

hangi bir ilişki bulunmamıştır. Daha önceki araştırmaların aksine öğrencilerin 

web tabanlı eğitim tutumları ile akademik başarıları arasında .05 düzeyinde 

negatif korelasyon tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin geçmiş tecrübelerinin 

ve motivasyonlarının akademik başarının anlamlı birer yordayıcısı olduğu; bu 

iki değişkenin birlikte akademik başarının %25’ini açıkladığı bulunmuştur. 

Dündar ve Kıyıcı’nın (2004) birlikte gerçekleştirmiş olduğu çalışmada, 

“Enstrümantal Analiz” dersinin web destekli olarak verilmesinin öğrencilerin 

hem bu derse karşı tutumlarını hem de web teknolojilerine karşı tutumlarını 

nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırma, dersi web destekli alan 48 kişi ve 
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geleneksel yöntemlerle alan 48 kişi olmak üzere toplam 96 öğrenciye 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, genel olarak öğrencilerin web 

teknolojilerine karşı olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Ancak, web 

tabanlı eğitim yönelik tutumlarda kız ve erkek öğrenciler ile bilgisayarı olan ve 

olmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Song ve diğerleri (2004), web tabanlı eğitim alarak mezun olan 

öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye karşı tutumlarını araştırmışlardır. 

Örnekleme dahil edilen 76 mezun öğrenci web tabanlı eğitimde başarıya ya 

da başarısızlığa neden olan faktörleri tartışmışlardır. Araştırma sonucunda 

kurs tasarımının, öğrenci motivasyonun, zaman yönetiminin ve web 

teknolojilerini rahatlıkla kullanmanın web tabanlı eğitimde başarıyı sağladığını; 

bununla birlikte teknik problemlerin, zaman sınırlılıklarının ve dersin 

amaçlarının net olarak ortaya konulmamasının bu tarz öğretim ortamlarını 

zorlaştırdığını belirtmişlerdir. 

Uzunboylu (2004), web destekli olarak hazırlanan İngilizce öğretim 

programında, öğrencilerin başarı ve tutumlarını araştırmıştır. Öntest-sontest 

kontrol gruplu modelin kullanıldığı çalışmada, deney grubundaki öğrenciler 

(N=29) İngilizce derslerini web üzerinden alırlarken; kontrol grubundaki 

öğrenciler (N=28) ise geleneksel yöntemle öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Bir 

dönem süren kursta haftada 6 saat İngilizce dersi işlenmiştir. Dönem sonunda 

her iki gruba birden ELGT(English Language Grammar Testing) ve ELAS 

(English Language Attitude Scale) uygulanmıştır. Uygulama sonunda 

öğrencilerin öntestleri kovaryans analizi kullanılarak kontrol altında tutulmuş 

ve sontestleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak deney grubu öğrencilerinin 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha başarılı oldukları görülmüştür 

(F=7.032; p<.01). Aynı şekilde öğrencilerin tutumları da karşılaştırılmış, deney 

grubu öğrencilerine ait İngiliz Dili Tutum ortalamalarının kontrol grubuna 

oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak farklılığın .05 düzeyinde 

anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Erdoğan (2005) tarafından yapılan araştırma, 2003-2005 eğitim-

öğretim sezonlarında, Bilgi Üniversitesi e-MBA programında öğrenim 

görmekte olan 127 kişilik öğrenci grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerin sahip oldukları kişilik, yetenek ve bir takım demografik özelliklere 
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göre akademik başarıları ile web tabanlı eğitime yönelik tutumları 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin akademik başarılarının 

bir takım demografik özelliklere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara 

göre; öğrencilerden bayan olanların, erkeklere göre; evli olanların, bekarlara 

göre; 11 ve üzeri kıdem sahibi olanların, 1-5 yıl arası kıdem sahibi olanlara 

göre; 31 yaş ve üzerindekilerin, 25 ve altı yaş grubundakilere göre akademik 

başarılarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte öğrencilerin akademik başarıları ile sayısal yetenekleri ve WYDF 

puanları arasında pozitif yönde ilişkiler saptanmıştır. Kişilik özelliklerinden 

başarı, başatlık, danışmaya hazır olma ve ideal benlik alt ölçekleri ile 

akademik başarı arasında pozitif yönde; değişiklik alt ölçeği ile negatif yönde 

anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. 

Büdüş (2005) tarafından yapılan araştırmada, İnternet ortamında 

web destekli ders yönetimi bilgi sisteminin öğrencilerin bilgisayara ve 

İnternet kullanımına yönelik tutumları, kaygıları ve bir dersteki akademik 

başarıları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma bulguları, uygulanan 

web destekli ders yönetimi bilgi sisteminin öğrencilerin bilgisayar ve İnternet 

kullanımına yönelik tutumlarında ve dersteki başarıları yönünden anlamlı bir 

farklılık göstermemiştir. Ancak web destekli ders yönetimi bilgi sistemini 

kullanan öğrencilerin bilgisayar kullanımına yönelik kaygılarında düşüş 

olduğu gözlenirken, kullanmayan öğrencilerin bilgisayar kullanımına 

yönelik kaygılarında artış olduğu belirlenmiştir. 

Jang, Hwang, Park, Kim ve Kim (2005) tarafından Kore 

Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada hemşirelere verilen 

elektrokardiyografi (EKG) eğitimi web tabanlı ve geleneksel olmak üzere iki 

farklı yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 

program 4 hafta süreyle, 105 kişilik gruba uygulanmıştır. Öntest-sontest 

kontrol gruplu modelin uygulandığı çalışmada 54 kişi deney grubuna (Web 

Tabanlı Eğitim), 51 kişi de kontrol grubuna (geleneksel) alınmıştır. Eğitim 

sonunda her iki grubun sontest puanları bağımsız grup t-testi ile 

karşılaştırılmıştır. Buna göre kontrol grubundaki hemşirelerin EKG bilgi 

düzeyleri deney grubundakilerden anlamlı derecede yüksek çıkarken; deney 

grubundaki hemşirelerin EKG’yi yorumlama becerileri .05 düzeyinde kontrol 
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grubundan daha yüksek bulunmuştur. Her iki grubun motivasyon ve doyum 

puanları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir (Hwang, Park, Kim & 

Kim, 2005’den; Aktaran Erdoğan, 2005). 

Sonuç olarak araştırmalara baktığımızda, genellikle İnternetin, 

web tabanlı ve web destekli eğitim ortamlarının başarı ve tutumlara yönelik 

olarak değerlendirildiği görülmektedir.  

Araştırmalarda İnternet ortamında yapılan eğitimlerin genellikle 

İnternet’e yönelik tutumları olumlu yönde değiştirdiği saptanmıştır. Web 

tabanlı ve web destekli eğitim ortamlarının geleneksel yöntemler ile 

karşılaştırıldığı araştırmaların büyük çoğunluğunda tutumun olumlu yönde 

değiştiği, başarıda ise anlamlı farklar bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak her 

iki durumun da istisnaları olan araştırmalara da rastlanmaktadır. 



9 

BÖLÜM III 
2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmada kullanılan model, çalışma grubu ve 

toplama araçlarına yer verilmiştir. Verilerin nasıl toplandığı açıklanmış

Verilerin çözümlenmesi yapılmış ve yorumları da ayrıntılı olarak verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmış

Öntest-sontest kontrol gruplu desen, yaygın kullanılan bir desen

Katılımcılar deneysel işlemden önce ve sonra bağımlı değişkenle ilgili ola

ölçülürler. Öntest-sontest kontrol gruplu desen, bir ilişkili desendir. Çün

aynı kişiler bağımlı değişken üzerinde iki kez ölçülürler. Bununla birlikte, fa

deneklerden oluşan deney ve kontrol gruplarının ölçümlerinin karşılaştırılm

nedeniyle de bu desen, ilişkisizdir.  Bundan dolayı  öntest-sontest kon

gruplu desen, bir karışık desendir (Howitt & Cramer 1997, akt. Büyüközt

2001, 21).  

Araştırmanın kurs sürecinde DYBS kullanan kursiyerlerin ve öğre

elemanının görüşlerini açıklamak için nitel araştırma modeli esas alınmıştır

Araştırmada “Moodle” DYBS kullanılmıştır. Moodle’ın seçilmesind

en önemli etken, “Sosyal Yapılandırmacılık Kuramını” temel ala

geliştirilmiş olmasıdır. Moodle’ın seçilmesindeki diğer önemli etken, a

kaynak kodlu ve ücretsiz bir DYBS olmasıdır. 

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için yansızlık kuralı dikk

alınarak deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Ağ Sistemleri der

Moodle DYBS desteği ile alan kursiyerler deney grubunu, sade

geleneksel yöntemle alanlar ise kontrol grubunu temsil etmişlerdir. Araştır

modelinin şekilsel görünümü ve kullanılan simgelerin anlamları Tablo 2

sunulmuştur. 

 

9 
7 
veri 

tır. 

tır. 

dir. 

rak 

kü, 

rklı 

ası 

trol 

ürk 

tim 

. 

eki 

rak 

çık 

ate 

sini 

ce 

ma 

‘de 
7



80 

Tablo 2. Araştırma Deseni 

Grup Atama Öntest Bağımsız Değişken Sontest 

GD R 
O1(WTO) 

O1(DBO)

Moodle DYBS 

Desteklenen Öğretim (X) 

O3(WTS) 

O3(DBS)

GK R O2(WTO) 

O2(DBO)

Geleneksel Öğretim 
O4(WTS) 

O4(DBS)

 

GD= Deney grubu 

GK= Kontrol grubu 

R = Yansız atama 

O1(WTO) = Deney grubu web tabanlı öğretime yönelik tutum ölçeği ön testi 

O1(DBO) = Deney grubu başarı ön testi  

O2(WTO) = Kontrol grubu web tabanlı öğretime yönelik tutum ölçeği ön testi 

O2(KBO) = Kontrol grubu başarı ön testi  

O3(WTS) = Deney grubu web tabanlı öğretime yönelik tutum ölçeği son testi 

O3(DBS) = Deney grubu başarı son testi 

O4(WTS) = Kontrol grubu web tabanlı öğretime yönelik tutum ölçeği son testi 

O4(DBS) = Kontrol grubu başarı son testi 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubunu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere 

Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okulu’nda 2006–2007 eğitim-öğretim yılında 

açılan temel kurslara katılan kursiyerler oluşturmuştur. Araştırma Subay 

Temel Kursundaki 68 kursiyere uygulanmıştır. 

Kursiyerler grup eşleştirme yöntemi ile iki gruba ayrılmıştır. 

Kursiyerlerin Deney ve Kontrol Gruplarındaki dağılımları Tablo 3‘de 

sunulmuştur. 
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Tablo 3. Deney ve Kontrol Grup Dağılımı 
Kuvvet / Ülke Kaynak DENEY KONTROL 

KHO 22 23 
SÖZLEŞMELİ 3 3 

Kara 
Kuvvetleri 

Komutanlığı ASTSUBAY 2 1 
KHO 3 2 
SÖZLEŞMELİ 1 1 

Jandarma 
Genel 

Komutanlığı  ASTSUBAY - 1 

Misafir Askeri 
Personel 

MİSAFİR 
ASKERİ 
PERSONEL 

3 3 

TOPLAM 34 34 
 

Çalışma grubunun oluşturulan deney ve kontrol gruplarında 

kursiyerlerin mensubu bulundukları ülke, kuvvet ve mezun oldukları 

kaynaklara göre eşit dağıldığı Tablo 3’te görülmektedir. Eşit olduğu görülen 

gruplardan yansız atama yöntemiyle deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının denk olmasının, araştırmanın sağlıklı olması 

yönünde pozitif etki yaratacağı değerlendirilmektedir. 

2.2.1. Çalışma Grubunu Oluşturan Kursiyerlerin Kişisel 
Özelliklerini İçeren Bulgular 

Kursiyerlerin uyruğu, eğitim durumu (Mezun olduğu kurum), çalışma 

statüsü, evinde bilgisayar kullanılabilme durumu, İnternet bağlantısı durumu, 

İnternet’e en çok bağlanılan yer, günlük ortalama İnternet kullanma süresini 

belirlemek amacıyla deney ve kontrol grubu kursiyerlerine Ek-A’da örneği 

verilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. 
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2.2.1.1. Kursiyerlerin Uyruklarına Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerin uyruklarına 

göre dağılımlarıyla ilgili veriler Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Kursiyerlerin Uyruklarına Göre Dağılımları 
 

Grup Uyruk f % 
TC 30 90,9 

Deney 
Diğer 3 9,1 

TC 30 90,9 
Kontrol 

Diğer 3 9,1 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 90,9’u, TC vatandaşı, % 9,1’i 

başka ülke uyrukludur. DYBS ile desteklenen kursiyerlerden % 90,9’u TC 

vatandaşı, % 9,1’i başka ülke uyrukludur. Moodle DYBS ile desteklenmeyen 

kursiyerlerden % 90,9’u TC vatandaşı, % 9,1’i başka ülke uyrukludur. MEBS 

Okulunda her yıl Türkiye Cumhuriyetlerden gelen subay ve astsubay 

kursiyerlerin eğitimleri için % 10 kontenjan ayrılmaktadır. Bu bulgular , verilen 

kontenjanın yansıması olarak MEBS Okulunda Subay Temel Eğitimi alan 

yabancı uyruklu personel sayısının toplam mevcudun % 10’u olduğunu 

göstermektedir. Bu kontenjandan faydalanan yabancı uyruklu personel, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan subay ve astsubaylar ile birlikte eşit 

haklara sahip olarak eğitim almaktadır.  
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2.2.1.2. Kursiyerlerin Mezun Oldukları Kuruma Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerinin mezun 

oldukları kurum dağılımlarıyla ilgili veriler Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5. Kursiyerlerin Mezun Oldukları Kuruma Göre Dağılımları 
 

Grup Mezun Oldukları 
Kurum

f % 

Harp Okulu 27 81,8 

Üniversite Mezunu 4 12,1 
Deney 

 

 Astsubaylıktan 

Geçen 

2 6,1 

Harp Okulu 27 81,8 

Üniversite Mezunu 4 12,1 
Kontrol 

 

 Astsubaylıktan 

Geçen 

2 6,1 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 81,82’si Harp Okulu mezunu, % 

12,12’si üniversite mezunu ve % 6,06’sı astsubaylıktan geçiş yapmış 

personelden oluşmaktadır. Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerden % 

81,1’i Harp Okulu mezunu, % 6,1’i üniversite mezunu ve % 12,1’i 

Astsubaylıktan geçiş yapmış personelden oluşmaktadır. Moodle DYBS ile 

desteklenmeyen kursiyerlerden % 81,8’i Harp Okulu mezunu, % 12,1’i 

üniversite mezunu ve % 6,1’i Astsubaylıktan geçiş yapmış personelden 

oluşmaktadır.  Bu bulgular MEBS Okulunda Subay Temel eğitimi alan 

kursiyerlerinin çoğunluğunu Harp Okulu mezunu personelin oluşturduğunu 

göstermektedir. 

2.2.1.3. Kursiyerlerin Evinde Bilgisayar Kullanma Durumuna 
Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerine ait evinde 

kullanacakları bilgisayar olma durumlarıyla ilgili veriler Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Kursiyerlerin Evinde Bilgisayar Kullanma Durumuna göre 
Dağılımları 

 

Grup Bilgisayar Olma 
Durumu 

f % 

Var 26 78,8 
Deney 

Yok 7 21,2 

Var 27 81,8 
Kontrol 

Yok 6 18,2 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 80,30’unun evinde 

kullanabileceği bir bilgisayar varken, kursiyerin % 19,70’inin  evinde 

bilgisayarı yoktur. Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerden % 78,8’inin 

evinde bilgisayar varken, % 21,2’nin evinde bilgisayar bulunmamaktadır. 

Moodle DYBS ile desteklenmeyen kursiyerlerden % 81,2’sinin evinde 

bilgisayar varken, % 18,2’sinin evinde bilgisayar bulunmamaktadır. Bu 

bulgular Subay Temel kursiyerlerinin yaklaşık  4/5 oranında bilgisayar sahibi 

olduğunu göstermektedir. 

2.2.1.4. Kursiyerlerin Çalışma Statülerine Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerine ait çalışma 

statüleriyle ilgili veriler Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Kursiyerlerin Çalışma Statülerine göre Dağılımları 
 

Grup Çalışma Statüleri f % 

Sözleşmeli 4 12,5 
Deney 

Kadrolu 28 87,5 

Sözleşmeli 4 12,5 
Kontrol 

Kadrolu 28 87,5 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 87,5’i kadrolu, % 12,5’i 

sözleşmelidir. Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerden % 87,5’i 
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kadrolu, % 12,5’i sözleşmelidir. Moddle DYBS ile desteklenmeyen 

kursiyerlerden % 87,5’i kadrolu, % 12,5’i sözleşmelidir. Bu bulgular Subay 

Temel kursiyerlerinin yaklaşık  7/8 oranda kadrolu personelden oluştuğunu 

göstermektedir. Diğer bir deyişle sözleşmeli personel oranı 1/8 dir. 

2.2.1.5. Kursiyerlerin İnternet Bağlantıları Olması Durumuna 
Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerine ait İnternet’e 

bağlı olma durumuyla ilgili veriler Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Kursiyerlerin İnternet Bağlantıları Olması Durumuna Göre 
Dağılımları 

 

Grup 
İnternet Bağlantısı 

Olma Durumu 
f % 

Var 20 76,9 
Deney 

Yok 6 23,1 

Var 18 69,2 
Kontrol 

Yok 8 30,8 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 73,08’inin evinde İnternet 

bağlantısı bulunurken, % 26,92’i kursiyerin evinde İnternet bağlantısı yoktur. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerden % 76,9’unun evinde İnternet 

bağlantısı bulunurken, % 23,1’inde İnternet bağlantısı yoktur. Moodle DYBS 

ile desteklenmeyen kursiyerlerden % 69,2’sinin evinde İnternet bağlantısı 

bulunurken, % 30,8’inde İnternet bağlantısı yoktur. Bu oranlara göre her iki 

grupta yer alan kursiyerlerin İnternet’e bağlı olma durumlarının araştırma 

sonucunu etkileyebilecek sayıda olmadığı söylenebilir. Bir başka açıdan 

bakıldığında Subay Temel kursiyerlerinin yaklaşık 3/4’ünün evinde İnternet 

bağlantısına sahip olduğunu göstermektedir. 



86 

2.2.1.6. Kursiyerlerin İnternet’e En Çok Bağlandıkları Yere 
Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerinin İnternet’e 

en çok bağlandıkları yer dağılımlarıyla ilgili veriler Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Kursiyerlerin İnternet’e En Çok Bağlandıkları Yere Göre 
Dağılımları 

 

Grup İnternet’e En Çok 
Bağlandıkları Yer 

f % 

Ev 15 45,5 

Okul 15 45,5 

Deney 

 

 Diğer 3 9,1 

Ev 17 51,5 

Okul 13 39,4 

Kontrol 

 

 Diğer 3 9,1 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 48,48’i İnternet’e çoğunlukla 

evinden, % 42,42’si okuldan, % 9,10’u diğer ortamlardan eriştiklerini 

belirtmişlerdir. Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerden % 45,5’i 

İnternet’e çoğunlukla evinden, % 45,5’i okuldan, % 9,1’i diğer ortamlardan 

eriştiklerini belirtmiştir. Moodle DYBS ile desteklenmeyen kursiyerlerden % 

51,5’i İnternet’e çoğunlukla evinden, % 39,4’ü okuldan, % 9,1’i diğer 

ortamlardan eriştiklerini belirtmiştir. Bu oranlara göre her iki grupta yer alan 

kursiyerlerin İnternet’e en çok bağlandıkları yere göre durumlarının 

araştırma sonucunu etkileyebilecek sayıda olmadığı söylenebilir. 

2.2.1.7. Kursiyerlerin Günlük Ortalama İnternet Kullanım 
Sürelerine Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu kursiyerlerinin günlük 

ortalama İnternet kullanım süresi dağılımlarıyla ilgili veriler Tablo 10’da 

verilmiştir. 



87 

Tablo 10. Kursiyerlerin Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süresine 
Göre Dağılımları 

 

Grup 
Günlük Ortalama 
İnternet Kullanım 

Süresi

f % 

2 saat ve altı 24 72,7 

3-4 saat arası 8 24,2 

Deney 

 

 5 saat ve üzeri 1 3,0 

2 saat ve altı 23 69,7 

3-4 saat arası 10 30,3 

Kontrol 

 

 5 saat ve üzeri 0 0 

 

Araştırmaya katılan kursiyerlerin % 71,23’i günde iki saatten az, % 

27,27’si günde üç ila dört saat, % 1,5’i ise günde beş saatten fazla süreyle 

İnternet’i kullandığını belirtmişlerdir. Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerden % 72,7’si günde iki saatten az,  %24,2’si günde üç ila dört 

saat, %3’ü ise günde beş saatten fazla süreyle İnternet’i kullandığını 

belirtmişlerdir. Moodle DYBS ile desteklenmeyen kursiyerlerden % 69,7’si 

günde iki saatten az,  %30,3’ü günde üç ila dört saat süreyle İnternet’i 

kullandığını belirtmişlerdir. Bu oranlara göre her iki grupta yer alan 

kursiyerlerin günlük ortalama İnternet kullanım sürelerine göre 

durumlarının araştırma sonucunu etkileyebilecek sayıda olmadığı 

söylenebilir.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmamın alt amaçları doğrultusunda veri toplama aracı olarak 

kişisel bilgi formu, başarı öntesti ve sontesti, Moodle Tutum Ölçeği,  Moodle 

Ders Yönetimi Bilgi Sistemine ilişkin kursiyer görüşme formu,  öğretim 

elemanı görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama 

araçları aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Kursiyerlerin kişisel bilgilerini tespit etmek amacıyla kişisel bilgi formu 

(EK-A) geliştirilmiştir. 
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Kursiyerlerin web tabanlı öğretime yönelik tutumlarını ölçmek 

amacıyla Erdoğan (2005) tarafından geliştirilen Web Tabanlı Öğretim Tutum 

Ölçeği (EK-B) kullanılmıştır. Ölçeğin kullanımı için alınan izin yazısı EK-E’de 

sunulmuştur. 

Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine ilişkin kursiyer görüşlerini almak 

için kursiyer görüşleri formu (EK-C), öğretim elemanı görüşlerini almak için 

öğretim elemanı görüşme formu (EK-D) geliştirilmiştir. 

Ders süresince kursiyerlerin Moodle DYBS’nde derse ait modüllerin 

kursiyerler tarafından kullanım süreleri ayrıntılı şekilde DYBS tarafından 

kaydedilmiştir. 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarıyla ilgili detaylı bilgiler 

aşağıda sunulmuştur. 

2.3.1. Başarı Ön ve Son Testi 

MEBS Okulunda Kursiyerlerin akademik başarının ölçülmesi 

mevcut yönetmelikler gereğince Ölçme Değerlendirme Şubesince 

yapılmaktadır. Bu araştırmada akademik başarıyı ölçmek için yapılan ön 

ve son testler MEBS Okulu Ölçme ve Değerlendirme Şubesince soru 

bankasında bulunan Bilgi Sistem Ağ Dersine ait sorular kullanılarak 

yapılmıştır. 

Bilgi Sistem Ağ Dersinin hedefleri öğretim devresi başında 

belirlenmiştir. (EK-G) Araştırmada akademik başarının ölçülmesi için 

yapılan ön ve son testlerde her hedefin yoklanması maksadıyla Ölçme 

Değerlendirme Şubesince Soru bankasından soru seçimi yapılmıştır. Ön 

ve son testleler planlanırken testin amacına uygun test kapsamlarının ve 

ölçülecek davranışların bir iki boyutlu bir tabloda gösterilmesiyle 

oluşturulan belirtke çizelgesi Tablo 11’de sunulmuştur. Her bir hedef 

davranışın en az bir soru ile yoklanması hedeflenmiştir. 
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Tablo 11  Belirtke Çizelgesi 

B
EL

İR
TK

E 
N

O
 

HEDEFLER 
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n 

Te
st

   
   

M
ad

de
 S

ay
ıs
ı 

So
n 
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st

   
   

M
ad

de
 S

ay
ıs
ı 

  Ağ Yapılarına Giriş   

1 Bilgisayar donanımını tanıyabilme 1 1 
2 Temel ağ terminolojisini tanıyabilme 2 2 
3 Digital bant genişliği kavramını açıklayabilme 1 1 
4 İletişimin genel modelini açıklayabilme 2 2 
5 OSİ referans modelini açıklayabilme 2 2 

 Yerel Alan Teknolojileri   
6 YAŞ cihazlarının çalışma prensiplerini açıklayabilme 3 3 
7 YAŞ'ın unsurlarının işlevlerini açıklayabilme 2 2 
8 Bilgisayarı ağa bağlayabilme 2 2 
9 Ağ sistemleri ile topoloji ilişkisi açıklayabilme 2 2 

10 İletim ortamı standartlarını açıklayabilme 2 2 
11 Çakışma alanı kavramını açıklayabilme 2 2 
12 Yönlendirme cihazı (Router) çalışma prensibini 

açıklayabilme 2 2 

13 1 ve 2 nci katman protokollerini açıklayabilme 2 2 
14 Temel katman protokollerini açıklayabilme 2 2 
15 Ethernet teknolojilerini açıklayabilme 2 2 

 TCP/IP  ve yönlendirmeye giriş   
16 TCP/IP protokol kümesinde bulunan protokolleri 

açıklayabilme 2 2 

17 Altağ oluşturabilme 3 3 
18 Geniş alan ağı kavramını açıklayabilme 2 2 

19 Yönlendiricilerin geniş alandaki yerini açıklayabilme 2 2 
20 Yönlendirmenin temellerini açıklayabilme 2 2 
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Öntest, her biri 2,5 puan değerindeki çoktan seçmeli 40 sorudan 

oluşturulmuştur. Test sorularının madde dağılımları tablo 12’de verilmiştir. 

68 kişilik bir gruba ders öncesinde tek oturumda, 40 dakika sürede 

uygulanmıştır. Öntest sonuçları Ölçme Değerlendirme Şubesince analiz 

edilerek, testin güvenirlik katsayısı 0.79 olarak hesaplanmıştır. Bu sonucun 

testin güvenirliği açısından yeterli olduğu değerlenmiştir.  

Sontest, her biri 2,5 puan değerindeki çoktan seçmeli 40 sorudan 

oluşturulmuştur. Test sorularının madde dağılımları tablo 12’de verilmiştir. 

68 kişilik bir gruba ders öncesinde tek oturumda, 40 dakika sürede 

uygulanmıştır. Sontest sonuçları Ölçme Değerlendirme Şubesince analiz 

edilerek, testin güvenirlik katsayısı 0.81 olarak hesaplanmıştır. Bu sonucun 

testin güvenirliği açısından yeterli olduğu değerlenmiştir. 

 

Tablo 12  Öntest ve Sontest Konuların Madde Dağılımları 

Kapsam Soru Tipi Öntest 
Sayı 

Sontest 
Sayı 

Öntest 
Puanlama 

Sontest 
Puanlama 

Ağ Yapılarına Giriş Çoktan Seçmeli 8 8 20 20 
Yerel Alan Teknolojileri Çoktan Seçmeli 21 21 52,5 52,5 
TCP/IP  ve 
yönlendirmeye giriş Çoktan Seçmeli 11 11 27,5 27,5 

TOPLAM  40 40 100 100 
 

2.3.2. Kişisel Bilgi Formu 

Kursiyerlerin sahip oldukları bir takım demografik bilgileri tespit etmek 

amacıyla araştırmacı tarafından Kişisel Bilgi Formu geliştirilmiştir. Kişisel Bilgi 

Formunda kursiyerlerin cinsiyetlerini, medeni hallerini, mesleki kıdemlerini, 

yaşlarını, mezun oldukları fakülte ve lise türünü, günlük ortalama İnternet’i 

kullanma süreleri ile İnternet’e en çok nereden bağladıklarını tespit etmek 

amacıyla 10 adet soru bulunmaktadır. Kişisel Bilgi Formu EK-A’da 

sunulmuştur. 



91 

2.3.3. Web Tabanlı Eğitim Tutum Ölçeği (WTE-TÖ)  

Kursiyerlerin web tabanlı eğitime yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla uzman görüşlerinden ve ilgili literatürden yararlanarak 58 soruluk, 

5’li likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. 5’li dereceleme; tamamen katılıyorum (5), 

katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2) ve kesinlikle katılmıyorum (1) 

şeklinde belirlenmiştir. Bu maddelerden 28 tanesi bilişsel, 18 tanesi duyuşsal 

ve 12 tanesi de davranışsal ifadeleri kapsayacak şekilde yazılmıştır. Ölçek 

maddeleri, cevaplayanların “onaylama” eğilimlerini dengelemek amacıyla 

(Tavşancıl, Keser, 2002, s.58) 35 tanesi olumlu, 23 tanesi de olumsuz olacak 

şekilde yazılmış ve tesadüfilik esasına göre sıralanmıştır.  

Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarının ilk aşamasında kapsam 

geçerliliğine bakılmıştır. Bu bağlamda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Ölçme ve Değerlendirme, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Türk Dili ve 

Edebiyatı alanındaki uzmanların görüşlerine başvurularak ölçekte yer alan 

maddelerin uygunluluk/geçerlilik düzeyleri tespit edilmiştir. Uzmanların her bir 

maddenin geçerliliği konusunda %90-100 oranında uyuşma göstermesi ölçü 

olarak kabul edilmiş; bu ölçüte uymayan maddeler WTE-TÖ’den çıkartılmıştır. 

Sonuç olarak 13 madde ölçekten ayıklanarak, 45 maddelik WTE-TÖ’ne 

uygulama öncesi son hali verilmiştir. WTE-TÖ, EK-B’de sunulmuştur. 

(Erdoğan 2005, 123 – 142). 

2.3.4. Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Kursiyer 
Görüşme Formu 

Deneklerin görüşlerini almak için eğitim teknolojisi uzmanlarının 

görüşüne başvurularak 7 sorudan oluşan ve Web Destekli Bilgi Sisteminin 

bölümlerini kullanma sıklığını, amacını, etkililiğini ve web destekli ders 

yapmaya ilişkin görüşlerini almaya yönelik bir görüşme formu hazırlanmıştır 

(EK-C) 

Bu form, ders bitiminde sadece deney grubu deneklerine uygulanmış 

ve toplanan veriler ile Moodle Ders Yönetimi Bilgi sistemini kullanmaya 

yönelik görüşleri belirlenmiştir. 
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2.3.5. Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Öğretim 
Elemanı Görüşme Formu 

Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Öğretim Elemanı 

Görüşlerini almak için bir görüşme formu (EK-D) oluşturulmuştur. Bu 

formada,öğretim elemanından kursiyerlerin Moodle Ders Yönetimi Bilgi 

Sistemini kullanmalarının motivasyonlarını olumlu yönde etkileyip 

etkilemediği sorulmuştur. Öğretim elemanına Moodle DYBS uygulamasından 

edindiği tecrübeler ve önerileri sorulmuştur. 

Bu form öğretim elemanına dersin bitiminde uygulanarak, formda yer 

alan iki soruya yanıt vermesi istenmiştir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Bilgi Sistem Ağları  Kursuna katılan kursiyerlerin kurs öncesinde 

başarı ve tutum düzeylerini ölçmek için, başarı ön testi  ve tutum ölçeği 

uygulanmıştır. 

Kursiyerlerin Moodle DYBS’ni İnternet üzerinden kullanabilmelerini 

sağlamak için www.yuceltekin.info web adresi alınmıştır. Bu adrese Moodle 

DYBS kurulmuştur. Kurulan bu sistem üzerinde, Bilgi Sistem Ağları Dersine 

yönelik hazırlanan web içeriği yayımlanmıştır. Bu süreç yaklaşık iki aylık 

zaman dilimini kapsamıştır. 

Deney Grubundaki kursiyerler için oluşturulan Ders Yönetimi Bilgi 

Sistemi web sayfasında,  kullanıcı hesapları oluşturulmuştur. Kursiyerlere 

ders öncesinde  Ders Yönetimi Bilgi Sistemini nasıl kullanacaklarına dair iki 

ders saati eğitim verilmiştir. 

Ders süresince deney grubundaki kursiyerlerin DYBS’inde hangi 

etkinlik ve modülleri kaç kez kullandıkları Moodle’ın rapor sistemi tarafından 

kaydedilmiştir. 

Bilgi Sistem ağları dersi 15 saat süreyle uygulanmıştır. Kurs programı 

sonunda tüm kursiyerlerin başarı ve tutum düzeylerini ölçmek için, başarı son 

testi  ve tutum ölçeği uygulanmıştır. Ardından deney grubundaki kursiyerlerin 

http://www.yuceltekin.info/
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ve eğitimi veren öğretim elemanının Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine 

İlişkin görüşleri, hazırlanan görüşme formları ile alınmıştır. 

68 toplam kursiyerin 66’sına ulaşılabilmiştir. İstatistik işlemler 66 

kursiyerin toplanan verileri kullanılarak yapılmıştır. 

2.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırma ile ilgili elde edilen veriler, SPSS 10.0 programı kullanılarak 

analiz edilmiş, daha sonra tablolar oluşturularak açıklanmış ve 

yorumlanmıştır. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerler ile 

geleneksel yöntem ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin, akademik 

başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına  yönelik olarak karışık 

ölçümler için iki faktörlü ANOVA (two-way ANOVA for mixed measures) 

kullanılmıştır. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerler ile 

geleneksel yöntem ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin, Web Tabanlı 

öğretime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına yönelik 

karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA (two-way ANOVA for mixed 

measures) kullanılmıştır. 

Bir split-plot desen ya da karışık desen olarak da tanımlanabilen 

öntest-sontest kontrol grubu desen (ÖSKD) biri tekrarlı ölçümleri (öntest-

sontest), diğeri de farklı kategorilerde bulunan denekleri (deney-kontrol 

gruplarını) gösteren iki faktörlü bir desendir. Bu desende bir denek, deney ve 

kontrol gruplarından sadece birinde yer alır ve 2X2’lik bir desenle gelen dört 

deneysel koşuldan sadece ikisinde bağımlı değişkene ilişkin ölçülürken, diğer 

ikisinde ölçülmez. Böyle bir desenden elde edilen verilerin analizinde 

deneysel işlemin etkili olup olmadığını sınamak amacıyla tek faktör üzerinde 

tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılabilir (Howitt ve Cramer 1997; 

Minke 1997, akt. Büyüköztürk 2001, 31).   

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin Moodle Ders Yönetimi 

Bilgi Sistemi modüllerini kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında 
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anlamlı bir ilişki olup olmadığını sınamak amacıyla korelasyon analizi 

yapılmıştır. 

Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin miktarını bulup 

yorumlamak amacıyla kullanılır. Pearson korelasyon katsayısı, iki değişkenin 

de sürekli olmasını ve değişkenlerin birlikte (ikili olarak) normal dağılım 

göstermesini gerektirmektedir. Değişkenler sürekli bir dağılıma sahipler, 

ancak normal dağılım göstermiyorlarsa, iki değişken arasındaki ilişkiyi 

açıklamak amacıyla Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı 

kullanılır. Değişkenlere ait değerlerin puan yerine sıra değeri olarak verildiği 

durumlarda sıra farkları korelasyon katsayısı kullanılır (Büyüköztürk, 2003, 

31). 

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin Moodle Ders Yönetimi 

Bilgi Sistemine ilişkin görüşleri nitel verilerin sayısal analizi tekniğine göre 

değerlendirilmiştir. Bu analiz tekniğinde her kursiyerin belirttiği görüşlerden 

yola çıkarak, veriler ana kategoriler altında sınıflandırılmış ve ana kategorilere 

karşılık gelen yüzdeler hesaplanmıştır.  

Moodle DYBS ile desteklenen kursu veren  öğretim elemanının 

Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin görüşleri nitel veriler betimsel 

analiz tekniğine göre değerlendirilerek açıklanmıştır. 

Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ise betimsel analiz tekniğine göre 

değerlendirilmiştir. 

Betimsel analiz tekniğine göre, görüşülen ya da gözlenen bireylerin 

görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık 

yer verilir. Bu tür analizde amaç, elde edilen veriler, önce mantıklı ve anlaşılır 

bir biçimde betimlenir ve yorumlanır. Neden-sonuç ilişkileri değerlendirilerek 

birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2000, 158-159). 
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BÖLÜM IV 
3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde, literatür taramasından ve veri topla

araçlarından edilen bulgular ile araştırmanın alt amaçları doğrultusunda e

edilen bulgular; kursiyerlerin akademik başarına ilişkin bulgu ve yorum

kursiyerlerin web tabanlı öğretime yönelik tutumlarına ilişkin bulgu ve yorum

ve Moodle DYBS’nin kullanılmasına yönelik öğretim elemanı görüşler

ilişkin bulgu ve yorumlar  başlıkları altında aşağıda verilmiştir. 

3.1. Moodle  DYBS ile Desteklenen Kursiyerler İle Geleneksel 
Yöntem ile Dersi İzleyen Kursiyerlerin, Akademik Başarılarına İlişki
Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmanın birinci alt amacı, deney ve kontrol grubu kursiyerle

bilgisayar ağları dersindeki akademik başarılarını arasında anlamlı bir f

olup olmadığını ortaya koymaktı. Bu amaç doğrultusunda kursiyerle

akademik başarılarını belirlemek için başarı testi uygulanmıştır.  Deney

kontrol grubu kursiyerlerinin bilgisayar ağları dersindeki akade

başarılarını durumlarıyla ilgili veriler Tablo 13’te verilmiştir.  

 

Tablo 13. Kursiyerlerin Bilgisayar Ağları Dersi Öntest-Sontest Ortalam
Akademik Başarı Puan ve Standart Sapma Değerleri  

ÖNTEST SONTEST 
Grup 

N x  S N x  S 
Deney 33 40,79 16,91 33 90,27 8,26 
Kontrol 33 38,70 15,14 33 82,70 12,05 

 

Tablo 13‘te görüldüğü gibi Moodle DYBS ile desteklen

kursiyerlerin deney öncesi akademik başarı ortalama puanı 40,79 iken,

değer deney sonrasında da 90,27 olmuştur. Geleneksel yöntem ile de

izleyen kursiyerlerin deney öncesi akademik başarı ortalama puanı 38

iken, bu değer deney sonrasında da 82,70 olmuştur. 
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Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerler ile geleneksel yöntem ile 

dersi izleyen kursiyerlerin akademik başarılarında deney öncesine göre 

deney sonrasında gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo 14’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 14. Kursiyerlerin Bilgisayar Ağları Dersi Öntest-Sontest Akademik 
Başarı Puanlarının ANOVA Sonuçları 

 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplam Sd Kareler 

Ortalaması F P Eta-
Kare 

Deneklerarası 12743,796 65     
   Grup(Deney/Kontrol)     770,917       1   770,917 4,121 ,047 ,0605 
    Hata      11972,879    64    187,076    
Denekleriçi 83689,499 66     
    Ölçüm(Öntest-Sontest)     72100,189    1     72100,189 406,874 ,000 0,862
    Grup*Ölçüm    248,189    1    248,189 1,401 ,241 0,003
     Hata    11341,121    64    177,205    
Toplam 96433,295 131     
 

Tablo 14‘te görüldüğü gibi Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerler 

ile geleneksel yöntem ile dersi izleyen kursiyerlerin akademik başarılarına 

yönelik öntest-sontest ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

görülmüştür [F(1-64)=1,401, p>.05]. 

Elde edilen bu bulgulara dayalı olarak, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin uygulama sonunda 49,48 ortalama puan farkı ile akademik 

başarılarında artış olduğu gözlenmiştir. Geleneksel yöntem ile dersi izleyen 

kursiyerlerin ise uygulama sonunda 44 ortalama puan farkı ile akademik 

başarılarında artış olduğu gözlenmiştir. Kursiyerlerin akademik başarılarına  

yönelik öntest-sontest ortalama puan grafiği Şekil 15’de gösterilmiştir. 
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Şekil 15. Kursiyerlerin Akademik Başarılarına Yönelik Öntest-Sontest 

Ortalama Puan Grafiği 

Şekil 15‘de her iki grupta da başarının paralel şekilde artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu durum, her iki grubun da aynı eğitim içeriği ile dersi 

almasının başarıya her iki grupta da benzer düzeylerde etki ettiği şeklinde 

yorumlanabilir. Her iki grupta da başarının yükselmesi, bir bilgisayara bir 

kursiyerin düşmesi, dersin uygulamalı işlenmesi, kursiyerlerin derste verilen 

bilgileri kendileri için gereli görmeleri, edindikleri bilgileri ilerde 

kullanabileceklerini düşünmelerinden kaynaklanabilir. 

3.2. Moodle DYBS ile Desteklenen Kursiyerler İle Geleneksel 
Yöntem ile Dersi İzleyen Kursiyerlerin, Web Tabanlı Öğretime Yönelik 
Tutumlarına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmanın ikinci alt amacının birinci maddesi, kursiyerlerin kurs 

öncesi web tabanlı öğretime yönelik tutumları ile kurs sonrası web tabanlı 

öğretime yönelik tutumları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının ortaya 

konulmasıydı. Bu amaç doğrultusunda, araştırmaya katılan deney ve kontrol 
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grubu kursiyerlerin Web tabanlı öğretime yönelik tutumlarıyla ilgili elde edilen  

veriler Tablo 15’de verilmiştir. 

 

Tablo 15. Kursiyerlerin Web Tabanlı Eğitime Yönelik Öntest-Sontest 
Ortalama Tutum Puan ve Standart Sapma Değerleri  

Grup ÖNTEST SONTEST 

 N x  S N x  S 

Deney 33 150,91 13,53 33 174,15 19,70 
Kontrol 33 148,97 19,94 33 162,15 25,54 

 

Tablo 15’de görüldüğü gibi Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin deney öncesi Web tabanlı eğitime yönelik tutum ortalama puanı 

150,91 iken, bu değer deney sonrasında da 174,15 olmuştur. Geleneksel 

yöntem ile dersi izleyen kursiyerlerin deney öncesi Web tabanlı eğitime 

yönelik tutum ortalama puanı 148,97 iken, bu değer deney sonrasında da 

162,15 olmuştur. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerler ile geleneksel yöntem ile 

dersi izleyen kursiyerlerin Web tabanlı eğitime yönelik tutumlarında deney 

öncesine göre deney sonrasında gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo 

16’da verilmiştir. 

 

Tablo 16. Kursiyerlerin Web Tabanlı Eğitime Yönelik Tutum Öntest-
Sontest Puanlarının ANOVA Sonuçları 

 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplam Sd Kareler 

Ortalaması F P Eta-
Kare 

Deneklerarası 40426,727 65     
   Grup(Deney/Kontrol)     1603,030      1    1603,030 2,643 ,109 ,0397 
    Hata      38823,697    64 606,620    
Denekleriçi 24821,000 66     
    Ölçüm(Öntest-Sontest)  10945,485    1     10945,485 53,718 ,000 0,441
    Grup*Ölçüm    835,030    1    835,030 4,098 ,047 0,034
     Hata    13040,485    64    203,758    
Toplam 65247,727 131     
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Tablo 16’da görüldüğü gibi Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerler 

ile geleneksel yöntem ile dersi izleyen kursiyerlerin Web tabanlı eğitime 

yönelik tutum öntest-sontest ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı 

olduğu görülmüştür [F(1-64)=4,098, p<.05]. Bu bulgu Moodle DYBS ile 

desteklenen kursiyerler ile geleneksel yöntem ile dersi izleyen kursiyerlerin 

web tabanlı eğitime yönelik tutumlarında farklı gelişmeler olduğunu 

göstermektedir. 

Elde edilen bu bulgulara dayalı olarak, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin uygulama sonunda 23,24 ortalama puan farkı ile Web tabanlı 

eğitime yönelik tutumlarında artış olduğu gözlenmiştir. Geleneksel yöntem ile 

dersi izleyen kursiyerlerin ise uygulama sonunda 13,18 ortalama puan farkı 

ile Web tabanlı eğitime yönelik tutumlarında artış olduğu gözlenmiştir. 

Dersi geleneksel yöntemle izleyen kursiyerlerin web’e yönelik 

tutumlarında meydana gelen 13,18 puanlık artışın nedeni, deney ve kontrol 

grubunun tamamen izole edilememesinden kaynaklanan iki grup arasındaki 

etkileşimin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Eckhardt ve Ermann’a 

(1977) göre bir öntest-sontest kontrol gruplu desenin gereklerinden birisi, 

deneklerin, katılımcı olduklarını bilseler dahi, mümkün olduğunca deney ya 

da kontrol grubundan hangisine dahil olduklarını bilmemeleridir. Fakat 

yapılan deneysel çalışmanın doğası gereği, denekler araştırmada hangi 

grupta olduklarının farkında olmuşlardır. Her iki grubun etkileşiminin sonucu 

olarak kontrol grubundaki kursiyerlerin de web tabanlı eğitime yönelik 

tutumlarında gelişme olduğu değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, Moodle DYBS ile kursiyerlerin desteklendiği yöntemin, 

geleneksel yöntem ile kursiyerlerin dersi izlediği yönteme göre, web tabanlı 

eğitime yönelik tutum puanlarını artırmada daha etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kursiyerlerin Web tabanlı eğitime yönelik tutum öntest-sontest 

ortalama puan grafiği Şekil 16’da gösterilmiştir. 



100 

 

Şekil 16. Kursiyerlerin Akademik Başarılarına Yönelik  Öntest-Sontest 

Ortalama Puan Grafiği 

Şekil 16’da her iki grubun da Web tabanlı eğitime yönelik tutumlarda  

artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum, her iki grubun kursun ortamı gereği 

sürekli çok yakın etkileşimde olması nedeniyle, kontrol grubunun deney 

grubundan etkilenmesi ile açıklanabilir. 

3.3. Moodle DYBS ile Desteklenen Kursiyerlerin, DYBS 
Modüllerinin Kullanım Sıklıkları ile Akademik Başarıları Arasındaki 
İlişkiye Yönelik Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmanın ikinci alt amacının ikinci maddesi, Moodle DYBS 

modüllerinin kullanım sıklıkları ile  kursiyerlerin akademik başarıları arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, kurs süresince ölçülen modül 

kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında ilişki olup olmadığı 

araştırılmıştır. Modül kullanımlarına ilişkin sıklık puanları betimsel olarak 

incelenmiştir. İnceleme sonunda içerik görüntüleme sıklığı dışındaki tüm 

modüllere ait kullanım sıklık puanlarının normal dağılmadıkları tespit 

edilmiştir. Bu nedenle, ilişkinin araştırılmasında, normal dağılım gösteren 
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içerik görüntüleme sıklığı için  Pearson  korelasyon katsayısı,  diğer modül 

kullanım sıklıkları için Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayına 

bakılmıştır. 

3.3.1. İçerik Görüntüleme Sıklığı İle Akademik Başarı Arasındaki 
İlişkiye  Yönelik Bulgu ve Yorumlar  

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, içerik görüntüleme 

sıklıkları ve akademik başarılarında deney öncesine göre deney sonrasında 

oluşan fark puanlarına  ilişkin betimsel istatistikler Tablo 17’de sunulmuştur. 

 

Tablo 17. Moodle DYBS İle Desteklenen Kursiyerlerin, Ders İçeriğini 
Görüntüleme Sıklıkları ve Başarı Fark Puanlarına İlişkin Betimsel 

İstatistikler   

 N x  S 

Başarı Fark Puanı 
(Sontest-Öntest)    

33 49,48 19,54 

İçerik Görüntüleme   33 23,73 16,78 

 

Deney grubundaki kursiyerlerin kurs süresince içerik görüntüleme 

ortalamaları 23,73 olarak gerçekleşmiştir.  İçerik görüntüleme sıklıkları ile 

başarı fark puanları arasında anlamlı bir korelasyon olup olmadığına 

bakılmıştır. Korelasyon analizine ait sonuçlar Tablo 18’de sunulmuştur. 
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Tablo 18. Ders İçeriğini Görüntüleme Sıklığı ile Akademik Başarı 
Arasındaki Korelasyon 

    

Başarı Fark 
Puanı 

İçerik 
Görüntüleme   

Pearson Correlation 1,000 -,234 

Sig. (2-tailed) , ,190 
Başarı Fark 

Puanı 
N 33 33 

Pearson Correlation -,234 1,000 

Sig. (2-tailed) ,190 , 
İçerik 

Görüntüleme    
N 33 33 

**.01 düzeyinde anlamlı ilişki 
*.05 düzeyinde anlamlı ilişki 
 

Tablo 18’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, kursiyerlerin 

Moodle DYBS’inde içerik görüntüleme sıklıkları ile akademik başarıları 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur[r=-.234, p>0.5]. Bu bulgulara dayalı olarak, 

bir dersin içeriğine sık erişmek ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı sonucuna varılabilir. Ders içeriğine elektronik ortamdan erişme 

sıklığının kursiyerlerin başarılarını doğrudan etkileyici bir faktör olmadığı 

söylenebilir. 

3.3.2. Forum Modülü Kullanım Sıklığı İle Akademik Başarı 
Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgu ve Yorumlar  

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, forum modülünü 

kullanma sıklıklarına ilişkin frekans dağılımı Tablo 19’da sunulmuştur. 

Tablo 19. Moodle DYBS İle Desteklenen Kursiyerlerin, Forum Kullanma 
Sıklıklarına İlişkin Frekans Dağılımı   

Forum Kullanım Sıklığı f % 
0 18 54,5 

2 4 12,1 

3 5 15,2 

4 2 6,1 

7 1 3,0 

12 1 3,0 

15 2 6,1 
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Tablo 19’da görüldüğü gibi, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin 18’i (%54,5) forum modülünü hiç kullanmamıştır. Kursiyerlerin 

geri kalan 15’i (% 45,5)  forum modülünü 2 ile 15 arasında değişen sıklıklarda 

kullanmışlardır. Kursiyerler tarafından, kurs sonrası yapılan görüşmede, 

forum bölümünü kullanmak için yeterince zamanları olmadığı belirtilmiştir. 

Kursiyerlerce, zaman kısıtının nedeni olarak, kurstaki diğer dersler ve idari 

etkinliklerin fazlalığı belirtilmiştir.   

 

Tablo 20. Forum Kullanım Sıklığı ile Akademik Başarı Arasındaki 
Korelasyon 

Spearman’s rho   

Başarı Fark 
Puanı 

Forum Modülü 
Kullanım 

Sıklığı    

Correlation Coefficient 1,000 -,044 

Sig. (2-tailed) , ,807 Başarı Fark Puanı 

N 33 33 

Correlation Coefficient -,044 1,000 

Sig. (2-tailed) ,807 , 
Forum Modülü 
Kullanım Sıklığı 

N 33 33 

 

Tablo 20’nin incelenmesinden, kursiyerlerin Moodle DYBS’inde forum 

kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki yoktur 

[rho=-,044, p>.05]. Bu bulgulara dayalı olarak, forum bölümünü sık kullanmak 

ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılabilir. 

Forum bölümünü sık kullanmanın kursiyerlerin başarılarını doğrudan etkileyici 

bir faktör olmadığı söylenebilir.  

3.3.3. Sınav Modülü Kullanım Sıklığı İle Akademik Başarı 
Arasındaki İlişkiye  Yönelik Bulgu ve Yorumlar  

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, sınav modülünü kullanım 

sıklıklarına ilişkin frekans dağılımı Tablo 21’de sunulmuştur. 
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Tablo 21. Moodle DYBS İle Desteklenen Kursiyerlerin, Sınav Modülü 
Kullanma Sıklıklarına İlişkin Frekans Dağılımı   

Sınav Modülü 
Kullanım 

Sıklığı 
f % 

0 6 18,2 

1 1 3,0 

2 2 6,1 

3 5 15,2 

5 1 3,0 

6 2 6,1 

8 1 3,0 

10 3 9,1 

12 2 6,1 

20 1 3,0 

22 1 3,0 

25 1 3,0 

28 1 3,0 

29 1 3,0 

31 1 3,0 

41 1 3,0 

50 1 3,0 

54 1 3,0 

55 1 3,0 

 

Tablo 21’de görüldüğü gibi, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin %18,2’si sınav modülünü hiç kullanmamıştır. Kursiyerlerin geri 

kalan % 81,8’i  sınav modülünü 1 ile 55 arasında değişen sıklıklarda 

kullanmışlardır. Çevrim içi ortamdaki sınavları kullanma alışkanlığı olmayan 

kursiyerlerin bu bölümden faydalanmamışlardır. Sınav bölümünün sık 

kullanılmasının başarıyı artırıcı etki sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ancak 

kursiyerlerin görüşmelerde belirttikleri zaman darlığı nedeniyle bu bölümden 

yeterince yararlanmadıkları değerlendirilmektedir. 
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Tablo 22. Sınav Modülü Kullanım Sıklığı ile Akademik Başarı Arasındaki 
Korelasyon 

Spearman’s rho   

Başarı Fark 
Puanı 

Sınav Modülü 
Kullanım 

Sıklığı 

Correlation Coefficient 1,000 -,288 

Sig. (2-tailed) , ,104 Başarı Fark Puanı 

N 33 33 

Correlation Coefficient -,288 1,000 

Sig. (2-tailed) ,104 , 
Sınav Modülü 

Kullanım Sıklığı    
N 33 33 

 

Tablo 22’nin incelenmesinden de görüldüğü gibi kursiyerlerin Moodle 

DYBS’inde sınav modülü kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur [rho=-,288, p>.05]. Bu bulgulara dayalı olarak, sınav 

bölümünü sık kullanmak ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı sonucuna varılabilir. Sınav bölümünü sık kullanmanın kursiyerlerin 

başarılarını doğrudan etkileyici bir faktör olmadığı söylenebilir. Ancak, sınav 

modülünün yeterince kullanılmaması nedeniyle böyle bir sonuca ulaşıldığı 

değerlendirilmektedir. Sınav modülünün daha etkin kullanılmasıyla başarının 

artabileceği değerlendirilmektedir. 

3.3.4. Ödev Modülü Kullanım Sıklığı İle Akademik Başarı Arasındaki 
İlişkiye  Yönelik Bulgu ve Yorumlar  

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, ödev modülünü kullanım 

sıklıklarına ilişkin frekans dağılımı Tablo 23’te sunulmuştur. 
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Tablo 23. Moodle DYBS İle Desteklenen Kursiyerlerin Ödev Modülü 
Kullanma Sıklıklarına İlişkin Frekans Dağılımı   

Ödev Modülü 
Kullanım 

Sıklığı 
f % 

0 20 60,6 

1 3 9,1 

2 2 6,1 

3 1 3,0 

4 2 6,1 

5 2 6,1 

6 1 3,0 

12 1 3,0 

13 1 3,0 

 

Tablo 23’te görüldüğü gibi, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin %60,6’ı ödev modülünü hiç kullanmamıştır. Kursiyerlerin geri 

kalan % 39,4’ü  ödev modülünü 1 ile 13 arasında değişen sıklıklarda 

kullanmışlardır. Çevrim içi ortamda ödev alma ve verme alışkanlığı olmayan 

kursiyerlerin bu bölümden yeterince faydalanmamışlardır. Ancak kursiyerlerin 

görüşmelerde belirttikleri zaman darlığı nedeniyle bu bölümden yeterince 

yararlanmadıkları değerlendirilmektedir. 

  

Tablo 24. Ödev Modülü Kullanım Sıklığı ile Akademik Başarı Arasındaki 
Korelasyon 

Spearman’s rho   

Başarı Fark 
Puanı 

Ödev Modülü 
Kullanım 

Sıklığı 

Correlation Coefficient 1,000 -,037 

Sig. (2-tailed) , ,838 Başarı Fark Puanı 

N 33 33 

Correlation Coefficient -,037 1,000 

Sig. (2-tailed) ,838 , 
 Ödev Modülü 

Kullanım Sıklığı 
N 33 33 
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Tablo 24’ün incelenmesinden de görüldüğü gibi, kursiyerlerin Moodle 

DYBS’inde ödev modülü kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur [rho=-,037, p>.05]. Bu bulgulara dayalı olarak, ödev 

bölümünü sık kullanmak ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı sonucuna varılabilir. Ödev bölümünü sık kullanmanın kursiyerlerin 

başarılarını doğrudan etkileyici bir faktör olmadığı söylenebilir. Ödev 

modülünün daha etkin kullanılmasıyla zaman tasarrufu sağlanacağı 

değerlendirilmektedir. 

3.3.5. Veritabanı Modülü Kullanım Sıklığı İle Akademik Başarı 
Arasındaki İlişkiye  Yönelik Bulgu ve Yorumlar  

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, veritabanı modülünü 

kullanım sıklıklarına ilişkin frekans dağılımı Tablo 25’de sunulmuştur. 

 
Tablo 25. Moodle DYBS İle Desteklenen Kursiyerlerin Veritabanı Modülü 

Kullanma Sıklıklarına İlişkin Frekans Dağılımı 

Veritabanı 
Modülü 

Kullanım 
Sıklığı 

f % 

0 22 66,7 

1 6 18,2 

2 1 3,0 

3 3 9,1 

4 1 3,0 

 

Tablo 25’de görüldüğü gibi, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin %66,7’si veritabanı modülünü hiç kullanmamıştır. Kursiyerlerin 

geri kalan % 33,3’ü  veritabanı modülünü 1 ile 4 arasında değişen sıklıklarda 

kullanmışlardır. Geleneksel yöntemlere alışmış olan kursiyerler, öğrencinin 

ders içeriğine aktif olarak katkı sağladığı bu modülü etkin olarak 

kullanamamıştır. Öğrenciler, bu konuda Öğretim Elemanı tarafından teşvik 

edilmesine rağmen modülü yeterince kullanamamıştır. Geleneksel eğitimin 
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beraberinde getirdiği alışkanlıkların değişikliğe uğratılmasında zaman ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 
Tablo 26. Veritabanı Modülü Kullanım Sıklığı ile Akademik Başarı 

Arasındaki Korelasyon 

Spearman’s rho   

Başarı Fark 
Puanı 

Veritabanı 
Modülü 

Kullanım 
Sıklığı 

Correlation Coefficient 1,000 -,199 

Sig. (2-tailed) , ,266 Başarı Fark Puanı 

N 33 33 

Correlation Coefficient -,199 1,000 

Sig. (2-tailed) ,266 , 
 Veritabanı Modülü 

Kullanım Sıklığı 
N 33 33 

 

Tablo 26’nın incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, kursiyerlerin 

Moodle DYBS’inde veritabanı modülünü kullanım sıklıkları ile akademik 

başarıları arasında anlamlı bir ilişki yoktur [rho=-,199, p>.05]. Bu bulgulara 

dayalı olarak, veritabanı bölümünü sık kullanmak ile akademik başarı 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılabilir. Veritabanı bölümünü 

sık kullanmanın kursiyerlerin başarılarını doğrudan etkileyici bir faktör 

olmadığı söylenebilir. Veritabanı modülünün daha etkin kullanılmasıyla 

öğrencilerin derse etkin katılımın sağlanacağı ve dolaylı olarak başarıyı 

arttırıcı yönde katkı sağlayacağı  değerlendirilmektedir. 

3.3.6. Sohbet Modülü Kullanım Sıklığı İle Akademik Başarı 
Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgu ve Yorumlar  

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, Sohbet modülünü 

kullanım sıklıklarına ilişkin frekans dağılımı Tablo 27’de sunulmuştur. 
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Tablo 27. Moodle DYBS İle Desteklenen Kursiyerlerin Sohbet Modülü 
Kullanma Sıklıklarına İlişkin Frekans Dağılımı   

Sohbet 
Modülü 

Kullanım 
Sıklığı 

F % 

0 27 81,8 

2 1 3,0 

3 2 6,1 

5 1 3,0 

6 1 3,0 

19 1 3,0 

 

Tablo 27’de görüldüğü gibi, Moodle DYBS ile desteklenen 

kursiyerlerin %81,8’i sohbet modülünü hiç kullanmamıştır. Kursiyerlerin geri 

kalan %18,2’si  sohbet modülünü 2 ile 19 arasında değişen sıklıklarda 

kullanmışlardır. Sohbet modülü de geleneksel eğitimde olmayan 

yeniliklerdendir. Kursiyerler, geleneksel anlayışın dışındaki yeni modülleri 

alışkanlıkları nedeniyle kullanmakta zorlanmışlardır. Kursiyerler ise bu 

modülü zaman darlığı nedeniyle kullanamadıklarını belirtmişlerdir.  

 
Tablo 28. Sohbet Modülü Kullanım Sıklığı ile Akademik Başarı 

Arasındaki Korelasyon 

Spearman’s rho   

Başarı Fark 
Puanı 

Sohbet 
Modülü 

Kullanım 
Sıklığı 

Correlation Coefficient 1,000 -,108 

Sig. (2-tailed) , ,550 Başarı Fark Puanı 

N 33 33 

Correlation Coefficient -,108 1,000 

Sig. (2-tailed) ,550 , 
 Sohbet Modülü 
Kullanım Sıklığı 

N 33 33 

 

Tablo 28’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, kursiyerlerin 

Moodle DYBS’inde sohbet modülünü kullanım sıklıkları ile akademik 
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başarıları arasında anlamlı bir ilişki yoktur [rho=-,108, p>.05]. Bu bulgulara 

dayalı olarak, sohbet bölümünü sık kullanmak ile akademik başarı arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılabilir. Sohbet bölümünü sık 

kullanmanın kursiyerlerin başarılarını doğrudan etkileyici bir faktör olmadığı 

söylenebilir. Sohbet modülünün daha etkin kullanılmasıyla öğrenci-öğrenci ve 

öğrenci-öğretmen etkileşiminin artacağı ve dolaylı olarak başarıyı arttırıcı 

yönde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

3.4. Moodle DYBS ile Kurs Sürecinde Desteklenen Kursiyerlerin 
Uygulamalara İlişkin Görüşlerine Yönelik Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmanın üçüncü alt amacının ilk maddesi, Moodle DYBS ile 

desteklenen kursiyerlerin uygulamalara ilişkin görüşleri almaktı. Bu amaca 

yönelik olarak kurs sonunda Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlere EK–

C’deki “Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Kursiyer Görüşme 

Formu” uygulanmıştır. Kursiyerlerden form ile elde edilen verilere ait bulgu ve 

yorumlar aşağıda sunulmuştur.  

3.4.1. Moodle DYBS Modüllerine İlişkin Bulgu ve Yorumlar  

Araştırmaya katılan deney grubu kursiyerlerinin Moodle DYBS’ni 

kullanmaya ilişkin verileri  

Tablo 29‘da verilmiştir. Kursiyer görüşme formu üç’lü likert ölçeğine 

göre hazırlanmıştır. Evet, hayır ve arasıra seçeneklerinden oluşmuştur.  

Tablo 29’da görüldüğü gibi Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 

39.4’ü forumlar modülünü kullandıklarını, % 15.2’si arasıra kullandıklarını, % 

45,5’i kullanmadıklarını belirtmiştir. Bu bölümü kullanan kursiyerler, 

karşılaştıkları konu başlıklarının ilgilerini çektiğini, merak ettikleri konulara 

yanıt aldıklarını, soru ve görüşlerini sınıf ortamından daha rahat  ifade 

ettiklerini, etkileşimli bilginin ne olduğunu bu sayede öğrendiklerini, yorumları 

okumanın öğrenmelerine katkı sağladığını, bilginin paylaşımına önemli katkı 

sağladığını, forum ortamını tanıma fırsatı bulduklarını, İnternet ortamını etkin 

bir şekilde kullandıkları hissine kapıldıklarını, çözüme hızlı ulaştıklarını 

belirtmişlerdir. Bu bölümü kullanmayan kursiyerler, zaman bulamadıkları, 

ihtiyaç duymadıkları, etkin kullanılmadığını düşündüklerini, zamanla etkin 
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kullanıldığında faydalı olacağına inandıklarını, kullanmamalarına karşın 

faydalı olduğunu düşündüklerini belirtmişleridir. 

 
Tablo 29. Moodle DYBS’ni Kullanan Kursiyerlerin Görüşme Formundaki 

Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Öğrenci Görüşme 
Formu Soruları 

 f % 

Kullanan 13 39,4 
Arasıra Kullanan 5 15,2 

Forum Bölümünü 

Kullanma Durumu 
Kullanmayan 15 45,5 
Kullanan 12 36,4 
Arasıra Kullanan 9 27,3 

Kaynaklar Bölümünü 

Kullanma Durumu  
Kullanmayan 12 36,4 
Kullanan 2 6,1 

Arasıra Kullanan 4 12,1 
Sohbet Bölümünü 

Kullanma Durumu  
Kullanmayan 27 81,8 

Kullanan 31 93,9 

Arasıra Kullanan 2 6,0 
Sınav Bölümünü 

Kullanma Durumu  
Kullanmayan 0 0 

Kullanan 11 33,4 

Arasıra Kullanan 4 12,1 
Veritabanı Bölümünü 

Kullanma Durumu  
Kullanmayan 18 54,5 

Kullanan 7 21,2 

Arasıra Kullanan 6 18,2 
Notlar Bölümünü 

Kullanma Durumu  
Kullanmayan 20 60,6 

 

Forumlar bölümünü, kursiyerler tarafından, programlarının çok yüklü 

olması nedeniyle yeterince ve etkin olarak kullanılamamıştır. Ancak yapılan 

görüşmeler sonucunda kursiyerlerin bu bölüme olumlu ve etkinliklerini arttırıcı 

bir kaynak olarak gördükleri söylenebilir. Geleneksel eğitim anlayışında 

benzeri bulunmayan ve yenilik tarzında olan bu bölümün etkin kullanılması 

için alışkanlıkların kazanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 36.4’ü kaynaklar modülünü 

kullandıklarını, % 27.3’ü arasıra kullandıklarını, % 36,4’ü kullanmadıklarını 

belirtmiştir. Bu bölümü kullanan kursiyerler, bilgiye daha kolay ve rahat 

eriştiklerini, zaman tasarrufu sağladıklarını, ders dışı saatlerde de görsel 

kaynaklara erişebilmelerinin öğrenmelerine katkı sağladığını, ilgilendiklerinde 

daha geniş içeriğe erişim olanağı sağladığını, bilgiyi taşımak yerine erişme 

olanağı sağladığını, bilginin yapılandırılmış biçimde bulunmasının rahatlık ve 

güven sağladığını belirtmişlerdir. Bu bölümü kullanmayan kursiyerler, zaman 

bulamadıklarını için kullanmadıklarını belirtmişleridir. 

Kaynaklar bölümü, kursiyerler tarafından, programlarının çok yüklü 

olması nedeniyle yeterince ve etkin olarak kullanılamamıştır. Ancak yapılan 

görüşmeler sonucunda kursiyerlerin bu bölümün kaynaklara ulaşmayı çok 

kolaylaştırdığı görüşünde birleştiği söylenebilir. Kaynaklara erişimin kolay 

olmasının kursiyerlerde güven duygusu oluşturduğu görülmüştür. 

Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 6.1’i Sohbetler modülünü 

kullandıklarını, % 12.1’i arasıra kullandıklarını, % 81,8’i kullanmadıklarını 

belirtmiştir. Kursiyerler, bu bölümü kullanacak yeterince zamanları 

olmadığını, sohbete girdiklerinde kimseyi bulamadıklarını, belirlenen sohbet 

zamanlarında fırsatları olmadığını,  bu bölümün gereksiz olduğunu, 

ihtiyaçlarını yüz yüze iletişim fırsatı ile giderdiklerini belirtmişlerdir. 

Sohbetler bölümü, kursiyerler tarafından, programlarının çok yüklü 

olması nedeniyle yeterince ve etkin olarak kullanılamamıştır. Yapılan 

görüşmeler sonucunda kursiyerler bu bölümün gerekli olmadığı fikrinde 

birleşmiştir. Kursun sınıf ortamında veriliyor olmasının, sohbet modülünün 

kullanımına olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı söylenebilir. Geleneksel eğitim 

anlayışında benzeri bulunmayan ve yenilik tarzında olan bu bölümün etkin 

kullanılması için alışkanlıkların kazanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan 

eğitim yöntemiyle verilen kurslarda, sohbet bölümünün öğrenci-öğrenci ve 

öğrenci-öğretmen etkileşimi için gerekli olduğu bir gerçektir. 

Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 93.9’u sınavlar modülünü 

kullandıklarını, % 6.1’i arasıra kullandıklarını belirtmiştir. Bu bölümü kullanan 

kursiyerler, Sınav kaygılarını azalttığını, kendi kendilerini değerlendirme ve 
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geri besleme sağladığını, öğrenmelerine katkı sağladığını, soru tiplerini 

tanıdıklarını, kullanımının kolay ve rahat olduğunu, en etkili ve en çok 

faydalandıkları bölüm olduğunu belirtmişleridir. 

Sınavlar bölümü, kursiyerler tarafından, en çok tercih edilen ve etkin 

olarak kullanılan bölüm olmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda kursiyerler 

bu bölümün öğrenmelerine katkı sağladığı fikrinde birleşmiştir. Sınavlar 

bölümüne kolayca erişmek ve defalarca aynı sınavı alabilmek kursiyerlerin 

kendilerini rahat hissetmesini sağlamıştır. Geleneksel eğitimde de kursiyerler 

soru çözerek sınavlara hazırlanmaktadır. O nedenle sınav bölümü geçmiş 

alışkanlıkların devamı niteliğinde oluğu için kursiyerler tarafından kolayca 

benimsendiği söylenebilir. 

Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 33.4’u veritabanı modülünü 

kullandıklarını, % 12,1’i arasıra kullandıklarını, % 54.5’i kullanmadıklarını 

belirtmiştir. Bu bölümü kullanan kursiyerler, bilginin paylaşımını sağladığını, 

değişik kaynaklara eriş fırsatı verdiğini, kaynak sayısını geliştirmeye katkı 

sağladığını belirtmişleridir. Bu bölümü kullanmayan kursiyerler, gereksiz 

olduğunu, zaman bulamadıklarını, yeterince bilgileri olmadığı için 

kullanmadıklarını belirtmişleridir. 

Veritabanı bölümü, kursiyerler tarafından, programlarının çok yüklü 

olması nedeniyle yeterince ve etkin olarak kullanılamamıştır. Yapılan 

görüşmeler sonucunda kursiyerler bu bölümün gerekli olmadığı fikrinde 

birleşmiştir. Geleneksel eğitim anlayışında benzeri bulunmayan ve yenilik 

tarzında olan bu bölümün etkin kullanılması için alışkanlıkların kazanılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 21.2’si notlar modülünü 

kullandıklarını, % 18,2’si arasıra kullandıklarını, % 60.6’sı kullanmadıklarını 

belirtmiştir. Bu bölümü kullanan kursiyerler, notlarını toplu olarak görmelerini 

sağladığını, zaman kazandıklarını, erişimin kolaylaştığını, belirtmişleridir. Bu 

bölümü kullanmayan kursiyerler, zaman bulamadıklarını için 

kullanmadıklarını belirtmişleridir. 

Notlar bölümü, sınavlar ve ödevler modülü ile ilişkilidir. Sınavlar ve 

ödevler bölümünü kullanan kursiyerler notlarını bu bölümden toplu olarak 
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görmenin rahatlık sağladığını belirtmişlerdir. Bu bölüm de geleneksel 

eğitimde alışılandan farklı bir ortam sunmaktadır. Kursiyerlerin bu ortamı 

kullanmaları için alışkanlıkların oluşturulmasına ihtiyaç olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Kursiyerlerin  ders sürecini Web tabanlı yapmaya ilişkin görüşlerine 

bakıldığında; 

Kursiyerlerin %93,9’u diğer derlerinde Web tabanlı olarak 

yapılamasını onayladıklarını (n=31), 

Sosyal içerikli ve bilgi düzeyindeki derslerde kullanılmasının uygun 

olacağını (n=3), 

Denetleyici özelliklerinin arttırılması gerektiğini (n=1), 

Bilgisayarın etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını (n=1), 

Kursiyer merkezli olduğu için etkin olduğunu (n=9), 

Öğrenme motivasyonunu arttırdığını (n=9), 

Gelecekte kullanımının kaçınılmaz olduğunu (n=3), 

Kursiyer-kursiyer ve kursiyer-öğretmen iletişimini arttırdığını (n=2), 

Kullanımının yaygınlaştıkça daha etkin olacağını ve geliştirilmeye 

ihtiyaç olduğunu (n=8), 

Sayısal derslerde kullanımının etkin olmayacağını (n=3), 

Çekici özellikler eklenmesi gerektiğini (n=1), 

Kursiyerin yanında öğretim elemanının da sistemden katkılar 

sağlayacağını (n=1), belirtmişlerdir. 

Web Tabanlı eğitimle desteklenen kursiyerler, genel olarak 

uygulamanın yaygınlaşması gerektiği, motivasyonu artırdığı, yaygınlaştıkça 

etkinliğinin artacağı ve gelecekte uygulanmasının kaçınılmaz olduğu yönünde 

görüş belirtmişlerdir. Görüşlerden de anlaşılacağı gibi, gelecekte Web tabanlı 

uygulamaların eğitim ortamına girmeleri kaçınılmaz görünmektedir. 

Kursiyerlerin, Web tabanlı sistemlerin etkinliği arttırıcı yönde katkı 

sağlayacağı inanmaları, gelecek için olumlu bir gösterge oluşturmaktadır. 
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3.5. Moodle DYBS’nin Kullanılmasına Yönelik Öğretim Elemanı 
Görüşlerine İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmanın üçüncü alt amacının ikinci maddesi Moodle DYBS ile 

desteklenen kursa uygulayan öğretim elemanının Moodle DYBS 

kullanılmasına yönelik görüşleri almaktı. Bu amaç doğrultusunda, Moodle 

Yönetimi Bilgi Sistemini uygulayan öğretim görevlisinin kurs sonunda EK-

D’deki “Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Öğretim Elemanı 

Görüşme Formu” ile görüşleri alınmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen 

bulgu ve yorumlar aşağıda sunulmuştur. 

3.5.1. Moodle Yönetimi Bilgi Sistemini Kullanan Kursiyerlerin Derse 
Karşı Motivasyon ve İstekli Olma Durumları 

Moodle DYBS’ni Muhabere Teğmen kursiyerlere uyguladığını 

belirtmiştir. Uygulama zamanında kursiyerlerin, kurs sürecinin altıncı ayında 

olmaları nedeniyle motivasyonlarının üst düzeyde olmadığına dikkat 

çekmiştir. Fakat ders işleme süreci içerisinde normal anlatımdan farklı olarak 

web tabanlı olan Moodle DYBS’nin kursiyerlerin ilgisini çektiğini ve derse olan 

motivasyonlarına katkı sağladığını bildirmiştir. Kurs sürecinde, kursiyerlerin 

web tabanlı eğitim sistemine olan ilgilerinde bir miktar artış gözlemlediğini 

belirtmiştir. 

Öğretim elemanının görüşüne göre, uygulanan Moodle DYBS’nin 

kursiyerlerin derse olan motivasyonlarını arttırmada etkili olduğu söylenebilir. 

3.5.2. Kursiyerlerin Ders sürecini Moodle Ders Yönetimi Bilgi 
Sistemi İle Destekli Olarak Yapmaya ve Başka Derslerde 
Kullanımını Onamalarına İlişkin Görüşleri 

Öğretim elemanı Moodle ders yönetim bilgi sistemini çok beğendiğini, 

daha önce de CISCO Network Akademi Programının, eğitim programını 

İnternet üzerinden takip ettiğini  ve web tabanlı eğitimi faydalı bulduğunu 

belirtmiştir. Moodle ders yönetimi bilgi sisteminin kursiyerlere daha etkin olma 

fırsatı sunduğunu, onlara sürekli takip etme şansı vererek, istedikleri 

zamanda ve yerde ders içeriğine erişim imkanı verdiğini vurgulamıştır. Forum 
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bölümünde önemli konuların tartışılarak daha rahat anlaşıldığını bildirmiştir. 

İçeriğin zengin oluşu ve öğretim elemanının hemen hemen bütün 

ihtiyaçlarına karşılık veriyor olmasından dolayı, öğretim elemanının işini 

oldukça kolaylaştırdığını ve dersin etkinliğini artırdığını belirtmiştir.  

Geleneksel yöntemi kullanırken, kursiyerlerin ödevlerini 

göndermelerinin en önemli problem olduğunu, Moodle’ın İnternet’in olduğu 

her yerde çalışması nedeniyle bu sorunu rahatlıkla aşılabildiğini bildirmiştir.  

Bu sistemin bütün derslerde kullanılabileceğini düşündüğünü 

belirtmiştir. 

Öğretim elemanının görüşüne göre, derslerin Moodle DYBS ile 

içeriklerinin yönetilmesi ve  kursiyerlere web desteği sağlanması çok etkin ve 

motive edicidir. Öğretim elemanının, ders içeriğini daha iyi yapılandırmasına 

ve sunmasına katkı sağladığı anlaşılmaktadır.  
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4. BÖLÜM V 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçl

ve önerilere yer verilmiştir. 

5.1. Sonuçlar 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerler ile gelenek

yöntem ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlerin, akademik başarı

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerlerin; kurs önc

Web Tabanlı öğretime yönelik tutumları ile kurs sonrası Web Taba

öğretime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerlerin; Moo

DYBS modüllerini kullanım sıklıkları ile akademik başarıları arasında anla

bir ilişki bulunamamıştır. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerlerin tamam

yakını(%93,9) diğer derslerin de Web tabanlı olarak yapılmasını onaylamış

Katılımcılar özellikle sosyal içerikli ve bilgi düzeyindeki dersle

kullanılmasının uygun olacağını belirtmişlerdir. 

Moodle DYBS ile desteklenen kursa katılan kursiyerlerin edindik

kazanımlara ilişkin görüşleri şunlardır: 

1. Forum modülü sayesinde, merak ettikleri konulara hızlı ya

almışlar, soru ve görüşlerini sınıf ortamından daha rahat  ifa

etme olanağı bulmuşlar, yorumları okuyarak öğrenmelerine ka

sağlamışlar, etkin şekilde bilgi paylaşımı ve forum ortamını tanı

fırsatı bulmuşlar, İnternet ortamını etkin bir şekilde kullandıklar

inandıklarını ifade etmişlerdir. 

2. Kaynaklar bölümü  sayesinde, bilgiye daha kolay ve ra

erişmişler, zaman tasarrufu sağlamışlar, ders dışı saatlerde 

görsel kaynaklara erişerek öğrenmelerine katkı sağlamış

ilgilendiklerinde daha geniş içeriğe erişim olanağı bulmuşlar, da
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iyi yapılandırılmış bilgiye ulaşmanın rahatlık ve güvenini 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

3. Moodle DYBS’ni kullanan kursiyerlerin % 81,8 gibi büyük bir 

çoğunluğu sohbet modülünü kullanmamıştır. Kursiyerler, bu 

bölümü kullanacak yeterince zamanları olmadığını, sohbete 

girdiklerinde kimseyi bulamadıklarını, belirlenen sohbet 

zamanlarında fırsatları olmadığını, bu bölümün gereksiz 

olduğunu, ihtiyaçlarını yüz yüze iletişim fırsatı ile giderdiklerini 

belirtmişlerdir. 

4. Moodle DYBS’inde sınavlar modülü kursiyerlerin  büyük bir 

çoğunluğu (% 93.9) tarafından kullanımı en çok tercih edilen 

modül olmuştur. Bu bölümün kursiyerlerce tercih edilmesinin en 

önemli sebepleri olarak, sınav kaygılarını azaltması, kendi 

kendilerini değerlendirme ve geri besleme sağlaması, 

öğrenmelerine katkı sağladığına inanmaları, soru tiplerini 

tanıyarak sınava hazırlanma olanağı sağlaması ve kullanımının 

kolay ve rahat olması, olarak kursiyerlerce belirtilmiştir.. 

5. Moodle DYBS veritabanı modülü de kursiyerler tarafından az 

tercih edilen (%33.4) modüller arasında yer almıştır. Bu bölümü 

kullanan kursiyerler, bilginin paylaşımını sağladığını, değişik 

kaynaklara erişim fırsatı verdiğini, kaynak sayısını geliştirmeye 

katkı sağladığını belirtmişledir. Bu modülün az tercih edilmesinin 

en önemli sebepleri, modül hakkında yeterince bilgilerinin 

olmayışı, zaman bulamamaları ve geleneksel yaklaşımlarda 

kursiyerlerin içeriğe katkı sağlama alışkanlığına sahip 

olmamalarından kaynaklanabilir  

6. Moodle DYBS notlar modülü de kursiyerlerce az kullanılan 

(%21.2) modüllerden olmuştur. Bunun nedeni olarak kursiyerlerin 

zaman darlığı tespit edilmiştir. Bu bölümü kullanan kursiyerler, 

notlarını toplu olarak görme olanağı ve notlara hızlı erişim 

sağladıklarını belirtmişlerdir. 
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Moodle DYBS ile desteklenen kursu veren öğretim elemanınca 

aşağıdaki katkıların sağlandığı tespit edilmiştir. 

1. DYBS sayesinde kursiyerlerin ilgisini çektiğini ve derse olan 

motivasyonlarını arttırdığını belirtmiştir. 

2. Moodle ders yönetim sisteminin kursiyerlere daha etkin olma 

fırsatı sunması, sürekli takip etme şansı vererek, istedikleri zaman 

ders içeriğine erişim imkanı vermesi, daha fazla tartışma fırsatı 

yaratarak konuların rahat anlaşılmasını sağlaması, nedenleriyle 

dersin verimini arttırdığını ifade etmiştir. 

3.  İçeriğin zengin olması nedeniyle, öğretim elemanının hemen 

hemen bütün ihtiyaçlarına karşılık verdiği görüşündedir. 

4. Öğretim elemanı, geleneksel yöntemde, kursiyerlerin ödevlerini 

toplamada ve değerlendirmede yaşadığını ancak, Moodle’ın 

İnternet’in olduğu her yerde çalışması nedeniyle bu konuda bir 

sorun yaşamadığını belirtmiştir. 

5. Öğretim elemanı bu sistemin bütün derslerde kullanılabileceğini 

ve katkı sağlayacağına inandığını belirtmiştir. 

5.2. Öneriler 

Moodle DYBS ile desteklenen kursiyerlerin, geleneksel yöntem ile 

kurs alanlara göre akademik başarılarında bir fark oluşmamasına karşın,  

Web Tabanlı öğretime yönelik tutumları olumlu yönde gelişmektedir. Sınıf 

okulunda kursiyerlere derslerin Web tabanlı olarak verilmesi sonucu Web 

Tabanlı öğretime yönelik gelişecek olumlu tutumlar, ileriki yıllarda Web 

Tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek olan hizmet içi kursların 

başarısına olumlu yönde katkı sağlayabilir. 

Moodle DYBS’inde kurs süresince kullanılan modüllerden hiç birisinin 

akademik başarıyla olumlu ya da olumsuz ilişkisi saptanmamıştır. Bunun 

yanında kursiyerlerin bazı modülleri daha çok kullanırken, bazı modüllerden 

hiç faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Gelecek yıllarda verilecek olan 

kurslara DYBS ile Web desteği sağlanırken kursiyerlerin zaman kısıtları da 

olduğu değerlendirilerek, sadece etkin olarak kullanılan modüller, 
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planlanabilir. Kursiyerlerin kullanmayı tercih etmedikleri modüller 

tasarlanırken daha işlevsel olmalarına özen gösterilmelidir. 

Derse yönelik motivasyonu arttırması, öğretim elemanlarının içerikleri 

kolayca hazırlayarak yönetebilmeleri, kursiyerlerin kaynaklara kolay 

erişiminin sağlanması, kursiyerin ders dışı sürelerde kendi kendini 

değerlendirebilmesi, bu değerlendirme neticesinde geri besleme alması, geri 

besleme sayesinde sistemin sunduğu kaynaklara erişerek eksiklerini 

gidermelerini sağlayan DYBS’leri diğer derslerde de kullanılabilir. 

Web Tabanlı bir DYBS ile desteklenen kurslarda içeriğin uygun 

bölümleri kursiyerlerin sadece web ortamında kendi kendilerine öğrenmeleri 

için planlanabilir. Böylece yüz yüze olan bölümden tasarruf edilen süre 

kursiyerlere boş zaman olarak verilebilir. Kursiyerlerin geleneksel yöntemde 

yoğun ders programı nedeniyle yaşanan zaman sorunu bu sayede aşılabilir. 

5.3.  Yapılması Gereken Araştırmalarla İlgili Öneriler 

Sınıf Okullarında Web tabanlı eğitim alan kursiyerler ile almayan 

kursiyerlerin, sonraki yıllarda Web tabanlı uzaktan  yöntemiyle alacakları 

hizmet içi eğitimlerdeki başarılarında farklılığa yol açıp açmadığı 

araştırılabilir. 

Kursiyerlerin bazı modülleri daha çok kullanırken, bazı modüllerden 

hiç faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Kursiyerlerin tercih etmedikleri 

modüllerin işlevselliğinin nasıl arttırılabileceği araştırılabilir. 

Alvarado’nun (2004) tavsiye ettiği DYBS seçim yönteminin, sınıf 

okullarında DYBS seçimi için etkin olup olmadığını belirlemeye yönelik 

araştırmalar yapılabilir. 
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EK-A: Kişisel Bilgi Formu 

 
Değerli Kursiyer Arkadaşım; 

Bu çalışma, web tabanlı öğretimde kursiyer başarısına etki eden 
faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın “Web Tabanlı 
“Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sisteminin”, Kursiyerlerin Web Tabanlı 
Öğretime Yönelik Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi” adlı 
Yüksek lisans Tez çalışmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu 
amacın gerçekleştirilmesinde sizin görüşlerinizin önemi büyüktür. 
Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. 

 

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 
Bilgi Sistemler Kurulu 

Ağ Sistemleri Ders Öğretmeni 
 
 
1. Uyruğunuz? 
[ ] T.C [ ] Diğer: ........................ 
 
2. Medenî Haliniz? 
[ ] Evli [ ] Bekâr 
 
3. Bağlı Bulunduğunuz Komutanlık? 
[ ] Kara Kuvvetleri [ ] Jandarma Genel Komutanlığı [ ] Diğer: ...................... 
 
4. Silahlı Kuvvetlerdeki çalışma statünüz nedir? 
[ ] Kadrolu Personel [ ] Sözleşmeli Personel 
 
5. Eğitim Durumu ( Mezun olduğunuz kurum) 
[ ] Harp Okulu Mezunu [ ] Üniversite Mezunu  
[ ] Astsubaylıktan Geçen [ ] Diğer: ………………... 
 
6. Evinizde Kullanabileceğiniz bilgisayarınız var mı? 
[ ] Evet var [ ] Hayır yok. 
 Cevabınız evet ise, İnternete bağlantınız var mı? 
 [ ] Evet var [ ] Hayır yok. 
 
7. İnternete en çok nereden bağlanıyorsunuz? 
[ ] Evden [ ] Okuldan [ ] Diğer: …………………… 
 
8. Günlük ortalama İnterneti kullanma süreniz? 
[ ] 2 saat ve altı [ ] 3-4 saat [ ] 5 saat ve üzeri 
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EK-B: Web Tabanlı Eğitim Tutum Ölçeği (WTE-TÖ)

Açıklama: Bu ölçekte Web Tabanlı Eğitime ilişkin tutum cümleleri ile her 

cümlenin karşısında “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, 

“Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” olmak üzere beş seçenek verilmiştir. Her 

cümleyi dikkatlice okuduktan sonra kendinize en uygun seçeneği ilgili parantezin 

içerisine (X) işareti koyarak işaretleyiniz. 

Lütfen tüm maddeleri cevaplayınız, boş bırakmayınız. 

 

 EK-B : WEB TABANLI EĞİTİM TUTUM ÖLÇEĞİ  
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1. WTE geleneksel eğitim kadar etkilidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. WTE "eğitim sorununa" alternatif bir çözümdür. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. WTE’de yeterli geribildirim alabiliyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. WTE beni tatmin etmiyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. WTE kendime olan özgüvenimi arttırıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. WTE’in beklentilerimi karşıladığını düşünüyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. WTE yaratıcılığımı olumsuz yönde etkiliyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. WTE’de öğretim elemanlarıyla rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. WTE kariyer geliştirme olanağı sunmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. WTE beni araştırmaya teşvik ediyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. WTE’in maliyetinin yüksek olduğuna inanıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. WTE Sınıf okulu - Kıta işbirliğini teşvik etmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. WTE’de kursiyerler arası etkileşim yetersizdir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14. WTE’de kullanılan görsel öğeler derse olan ilgimi arttırıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. WTE’de ortaya çıkan teknik sorunlar beni sinirlendiriyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. WTE’de kütüphane olanakları yeterlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. WTE sosyal yönümü zayıflatıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. WTE’de ders kaçırmama korkusu beni rahatlatıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Aldığım WTE’e güveniyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20. WTE zaman kaybıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21. WTE’de düşüncelerimi daha özgürce ifade edebiliyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22. WTE iş bulma olasılıklarımı arttırdığını düşünüyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23. WTE’de öğrendiğim bir konuyu çabuk unutuyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24. WTE’de kursiyer beklentileri dikkate alınmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

25. WTE’de kendimi okuduğum Sınıf Okuluna ait hissetmiyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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 EK-B : WEB TABANLI EĞİTİM TUTUM ÖLÇEĞİ  
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26. WEB üzerinden ders çalışırken sıkılıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

27. WTE’de aldığım eğitimin mesleki yaşamımda işe yarayacağını düşünüyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

28. WTE kendi hızıma uygun öğrenme fırsatı sağlıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

29. WTE kursiyer merkezlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

30. WTE’in sıkıcı olduğunu düşünüyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

31. WTE alırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

32. WTE’in yaygınlaşması toplum için yararlıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

33. WTE yüzünden kendime yeterli zaman ayıramıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

34. Yükseköğretimde WTE uygulamalarına bir an önce geçilmelidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

35. WTE takım çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

36. WTE önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olacaktır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

37. WTE fırsat eşitliğini engeller. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

38. WTE’i arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

39. WTE’de yeterli rehberlik hizmeti verilebilmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

40. WTE’de sınav kaygısı yaşamıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

41. WTE sorumluluk duygusunu geliştirmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

42. WTE beni tembelleştiriyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

43. WTE yaşamboyu öğrenmeyi sağlar. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

44. WTE’de farklı görüşleri rahatlıkla dile getirebiliyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

45. WTE motivasyonumu arttırıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 

Cevaplayarak araştırmaya verdiğiniz katkı için teşekkür ederim. 
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EK-C: Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Kursiyer 
Görüşme Formu 

 

1. Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Forumlar Bölümünü kullandınız mı? 

[ ] Evet [ ] Arasıra [ ] Hayır 

(Cevabınız Evet ya da Arasıra ise) Size getirdiği katkıları açıklayınız. 

 

 

 

Kullanmadıysanız neden kullanmadığınızı belirtiniz. 

 

 

 

2. Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Kaynaklar Bölümünü kullandınız mı? 

[ ] Evet [ ] Arasıra [ ] Hayır 

(Cevabınız Evet ya da Arasıra ise) Size getirdiği katkıları açıklayınız. 

 

 

 

Kullanmadıysanız neden kullanmadığınızı belirtiniz. 

 

 

 

3. Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Sohbetler Bölümünü kullandınız mı? 

[ ] Evet [ ] Arasıra [ ] Hayır 

(Cevabınız Evet ya da Arasıra ise) Size getirdiği katkıları açıklayınız. 

 

 

 

Kullanmadıysanız neden kullanmadığınızı belirtiniz. 
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4. Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Sınavlar Bölümünü kullandınız mı? 

[ ] Evet [ ] Arasıra [ ] Hayır 

(Cevabınız Evet ya da Arasıra ise) Size getirdiği katkıları açıklayınız. 

 

 

 

Kullanmadıysanız neden kullanmadığınızı belirtiniz. 

 

 

 

5. Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Veritabanları Bölümünü kullandınız 

mı? 

[ ] Evet [ ] Arasıra [ ] Hayır 

(Cevabınız Evet ya da Arasıra ise) Size getirdiği katkıları açıklayınız. 

 

 

 

Kullanmadıysanız neden kullanmadığınızı belirtiniz. 

 

 

 

6. Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Notlar Bölümünü kullandınız mı? 

[ ] Evet [ ] Arasıra [ ] Hayır 

(Cevabınız Evet ya da Arasıra ise) Size getirdiği katkıları açıklayınız. 

 

 

 

Kullanmadıysanız neden kullanmadığınızı belirtiniz. 
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7. Ders sürecini Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sisteminden destek alarak 

yapmaya ilişkin görüşleriniz nelerdir? Böyle bir sistemin başka 

derslerde kullanımını onaylar mısınız? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uygulama ile ilgili diğer görüşleriniz varsa belirtiniz. 
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EK-D: Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemine İlişkin Öğretim Elemanı 
Görüşme Formu 

 

1. Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemini kullanan kursiyerlerin derse karşı 
motivasyon ve istekli olma durumları nasıldır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ders sürecini Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sistemi ile destekli olarak 
yapmaya ilişkin görüşleriniz nelerdir? Böyle bir sistemin başka 
derslerde kullanımını onaylar mısınız? 
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EK-E: Web Tabanlı Eğitim Tutum Ölçeği (WTE-TÖ) Kullanım İzin 
Yazısı

Yücel Tekin <yuceltekin@gmail.com>  

 
DR YAVUZ ERDOGAN_TEZ OLCEK 

 
Yavuz Erdogan <y.erdogan@lycos.com>  15 Mayıs 2006 Pazartesi 17:19  

Alıcı: yuceltekin@gmail.com 

SAYIN HOCAM MERHABALAR; 

 

BEN BU OLCEGI DR TEZIM DOLAYISI ILE GELISTIRMISTIM..TEZIMDEKI 

WTE-OLCEGININ GELISTIRILMESI İLE ILGILI GECERLILIK VE GUVENIRLILIK 

CALISMASININ OLDUGU KISMI GONDERIYORUM. UMARIM IHTIYACINIZI 

KARSILAR.. 

 

TEZ ILE ILGILI BASKA BIR ISTEGINIZ OLURSA BANA YAZIN, YARDIMCI 

OLABILIRIM.. HOCAMA VE SIZE BASARILAR.. 

 

DR. YAVUZ ERDOGAN 

 

 

-- 

_______________________________________________ 

 

Search for businesses by name, location, or phone number.  -Lycos Yellow Pages 

 

http://r.lycos.com/r/yp_emailfooter/http://yellowpages.lycos.com/default.asp?SRC=lycos10 

 

 

 

  
OLCEK.zip 

109K  
  

 
 

http://r.lycos.com/r/yp_emailfooter/http://yellowpages.lycos.com/default.asp?SRC=lycos10
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EK-F: Moodle Ders Yönetimi Bilgi Sisteminde Oluşturulan Kursa 
Yönelik Ekran Çıktısı Örnekleri 

 

Ana Sayfa (Oturum Açmadan Önce) 

 
 
 
 

Ana Sayfa (Oturum Açtıktan Sonra) 
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Oturum Açma Ekranı 

 
 
 
 

Yeni Hesap Açma Ekranı 

 



E 12 

Örnek Kurs Ana Ekranı 
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Kurs Ayarlarını Düzenleme Ekranı 

 
 

Kurs Yedekleme Ekranı 
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Kurs Geri Yükleme Ekranı 

 
 

 

Kurs Katılımcıları Ekranı 
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Forumlar Bölümü Ekranı 

 
 

 

 

Kaynaklar Bölümü Ekranı 

 
 



E 16 

Ödevler Bölümü Ekranı 

 
 

 

 

Ödev Not Ekranı 
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Sohbet Bölümü Ekranı 

 
 
 

Veri Tabanı Bölümü Ekranı 

 
 
 

Sınavlar Bölümü Ekranı 
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Sınav Not Ekranı 

 
 
 
Soru Düzenleme Ekranı 
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Soru Oluşturma Ekranı 

 
 
 
 

Olay Takvim Ekranı 
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EK-G: Bilgi Sistem Ağ Dersi Hedefleri  

 

SUBAY TEMEL KURSU BİLGİ SİSTEM AĞLARI DERSİ EĞİTİM /ÖĞRETİM GÖREVLERİ ÇİZELGESİ 

        

DERS SÜRESİ                 : 15 DERS SAATİ (DS)    

DERSİN HEDEFİ              :       

 1.Bilgi sistemleri ağ temellerini açıklayabilmek    

 2.Yerel Alan Ağı Şebekesinin temellerini açıklayabilmek    

 

3.TCP/IP Protokolü, IP adres yapısını, geniş  alan ve yönlendirme temellerini 

açıklayabilmek,   

 4. Temel düzeyde bir yerel alan ağı kurabilmek    

        

D
ER

S 
N

O
 

ÜNİTE 
NO 

K
O

N
U

 N
O

 

G
Ö

R
EV

 N
O
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DB4-005 01     BİLGİ SİSTEM AĞLARI 15 DS     

    01   Ağ Yapılarına Giriş 3 DS     

      01 Bilgisayar donanımını tanıyabilme   

      02 Temel ağ terminolojisini tanıyabilme   

      03 Digital bant genişliği kavramını açıklayabilme   

      04 İletişimin genel modelini açıklayabilme   

      05 OSİ referans modelini açıklayabilme   
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    02   Yerel Alan Teknolojileri 8 DS     

      01 YAŞ cihazlarının çalışma prensiplerini açıklayabilme   

      02 YAŞ'ın unsurlarının işlevlerini açıklayabilme  

      03 Bilgisayarı ağa bağlayabilme  

      04 Ağk sistemleri ile topoloji ilişkisi açıklayabilme  

      05 İletim ortamı standartlarını açıklayabilme  

      06 Çakışma alanı kavramını açıklayabilme  

  

    07 Yönlendirme cihazı (Router) çalışma prensibini 

açıklayabilme  

      08 1 ve 2 nci katman protokollerini açıklayabilme  

      09 Temel katman protokollerini açıklayabilme  

      10 Ethernet teknolojilerini açıklayabilme  D
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    03   TCP/IP  ve Yönlendirmeye giriş 4 DS     

    
  01 TCP/IP protokol kümesinde bulunan protokolleri 

açıklayabilme  

      02 Altağ oluşturabilme  

      03 Geniş alan ağı kavramını açıklayabilme  

      04 Yönlendiricilerin geniş alandaki yerini açıklayabilme  

      05 Yönlendirmenin temellerini açıklayabilme  
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