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I.PROJENİN ÖZETİ 
 

UZAKTAN EĞİTİMDE SİSTEM ENTEGRASYONU GELİŞTİRİLMESİ VE 
UYGULANMASI PROJESİ 

 
ÖZET 

Çok sayıda kampusten oluşan ve/veya birden fazla yerleşim biriminde akademik birimi bulunan 
üniversitelerin eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu 
proje iki yıl süreli olarak Nisan 2004 tarihinde başlatılmış; alınan ek süre ile birlikte Nisan 
2007 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Proje kapsamında herhangi bir üniversitenin verdiği 
eğitim hizmetlerinin tüm kampuslerine, birimlerine ve diğer üniversitelere yayılabilmesini 
sağlayacak bir sistem oluşturabilmek için yakalama, depolama ve dağıtım sistemleri 
geliştirilip, uygulanmaya çalışılmıştır. AR-GE metodolojilerine uygun şekilde yürütülen Proje 
kapsamında internet üzerinden eşzamanlı ve eşzamansız video yayınları gerçekleştirmeyi olanaklı 
kılacak yakalama, router, switcher aygıtları yanında, uzaktan eğitim programlarının sunumunda 
kullanılacak öğrenme yönetim sistemi ve uluslar arası geçerliliği olan bir sertifika programı için 
çevrimiçi öğrenme seti temin edilmiştir.  Proje kapsamında ayrıca özgün bir video dönüştürme 
modülü geliştirilerek Üniversitenin kullanımına sunulmuştur. Sonuç itibari ile Proje sayesinde Ankara 
Üniversitesi bütün kampuslerinde tüm internet uçlarına etkileşimli, etkileşimsiz eşzamanlı ders 
sunabilecek bir uzaktan eğitim sistemine kavuşmuştur. Proje kapsamındaki geliştirme çalışmaları 
sonucu Ankara Üniversitesi bünyesinde canlı yayınlarda kullanılan bant genişliği, dolayısı ile 
Üniversite ağına binen yük yaklaşık 30 kat azaltılmıştır. Proje çerçevesinde yapılan testler ve toplanan 
veriler geliştirilen sistemlerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde etkili olduğunu, eğitim maliyetinin 
düşürülebildiğini ve zaman tasarrufu sağlanabildiğini ortaya koymuştur.  

 
 

PROJECT FOR DEVELOPMENT & APPLICATION OF SYSTEM ENTEGRATION 
IN DISTANCE EDUCATION 

 
 

ABSTRACT 
This project, aiming to spread educational activities of the universities, which consist of multi 
campuses and/or have academic departments at more than one accommodation unit, by 
distance education, has been started in April 2004 as a two year project and concluded in 2007 
with time extension. In the scope of the project, capturing, accumulation and distribution 
systems were developed and implemented to form a system in order to spread education 
services of a university to its all campuses, units and other universities. In the content of the 
project, which has been carried out conveniently to Research and Development methodology, 
beside the capturing, router and switcher devices that allow synchronous and asynchronous 
video transmissions; learning management system, which is used in the presentation of 
distance education programs, and offline education set for an internationally accredited 
certificate program has been provided. Additionally, an original video conversion module has 
been developed and served to be used in the University. As a result, Ankara University has a 
distance education system, which is capable of serving non-interactive or interactive 
synchronous courses to all internet points in its all campuses thanks to the project. As a result 
of the development scope of the project, bandwidth used in live transmission in Ankara 
University, consequently load on the network of the university has been reduced by 30 times 
of its original load. Experiments and the accumulated data in the framework of the project 
show that the developed systems are effective on learning of the students, education expenses 
can be reduced and time savings can be achieved.  
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II.AMAÇ VE KAPSAM 
 

Günümüz eğitim kurumlarının ulaşmakta yetersiz kaldığı temel hedeflerden üçü hizmette 

erişebilirlik, ekonomiklik ve kaliteyi tatmin edici bir düzeye çıkarabilmektir. Erişebilirlik çift 

boyutlu bir hedeftir. Terminal eğitim anlayışının sürekli ve yaşam boyu eğitim kavramı yönünde 

değişmesi, doktrinel demokrasinin gelişmesi ve herkese eğitim anlayışının yaygınlaşması ile eğitim 

hizmetlerinin genişletilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış, eğitim kurumlarının hedef kitleleri oldukça 

büyümüştür. Bu bağlamda, erişebilirlik kavramının birinci boyutu hizmetin öngörülen hedef kitlenin 

tamamına ulaştırılmasını gerektirir. Ancak örgün eğitim kurumları için bu, uzak bir hedef olmaktan 

öteye geçebilmiş değildir. Mevcut koşullar içinde bunu başaramayan eğitim kurumlarının başvurduğu 

en tanıdık yöntem eleme-seçme-dışlama amaçlı sınav sistemleri uygulamaktır. Ortaöğrenimini 

tamamlayan herkese hizmet veremeyen yükseköğretim sistemi, bunun tipik bir örneğidir. 

 

Erişebilirliğin ikinci boyutu isteyen herkesin verilen hizmetten yararlanabilmesi ile ilgilidir. Mevcut 

uygulamalar isteyen herkesin, kurumların sağladığı eğitimden yararlanmasına engel olmaktadır. Oysa 

teknoloji destekli eğitimle kurumların hedef kitlenin bütününe, istisnai durumlar dışında isteyen 

herkesin de  bu hizmetlere erişebilirliği olağanüstü düzeyde artırılabilir. 

 

Günümüz eğitim kurumları sürekli olarak daha fazla kaynak talep ederken; bir yandan da kendilerine 

ayrılan kaynakları yeterince ekonomik kullanmama eleştirisi ile karşı karşıyadırlar. Öte yandan bu 

eleştiriyi doğrulayan pekçok araştırma bulunmaktadır. Bu tesbite tanık olanların çoğunun da aynı 

iddiayı paylaşmaları ve herhangi bir kurumda verilen hizmetin daha ekonomik hale getirilebileceğini 

düşünüyor olmaları muhtemeldir. Yeni teknolojinin eğitim hizmetlerinde kaynak kullanımının 

optimizasyonunu sağlamada kanıtlanmış başarıları ve büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. 

 

Eğitim kurumlarının karşı karşıya bulunduğu temel sorunlardan birisi de kalite düşüklüğüdür. 

Bu sorunun nedenleri oldukça çeşitlidir. Eğitim kurumlarının gelişmeleri izlemekte yavaş 

kalmaları, eğitim-gerçek yaşam soyutlanması, bireysel öğretim uygulamalarının yetersizliği, 

ihtiyaçların aşırı çeşitlenmesi bu nedenlerin başında gelmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle 

eğitim kurumları, mezun ettikleri öğrencilerinin mesleki ya da günlük yaşamlarında başarılı 

olabilmek için eksiksiz donatıldıklarını iddia edemezler. Hatta belli durumlarda eğitim 

sırasında öğrenilenlerin gerçek koşullara uygunluğu oldukça şüphelidir.  

 

Yukarıda değinilen nedenlerle günümüz eğitim kurumları çok hızlı ama bir o kadar da titiz 

şekilde teknolojik gelişmelerden yararlanmayı gündemlerine almak ve uygulamaya aktarmak 

zorundadırlar; zira karşı karşıya bulundukları sorunların aşılması için ileri iletişim 
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teknolojileri çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu teknolojiler aracılığı ile yararlanılabilecek 

olanaklardan birisi de uzaktan eğitimdir.  

 

Uzaktan eğitim, değişik koşullar ve beklentiler içerisinde bulunan bireylere eğitim imkanı 

sağlamada bir seçenek olarak, dünyada hızla yaygınlaşan ve gelişen bir eğitim uygulaması 

haline gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, 

eğitim isteğindeki artış, maliyet, etkililik ve verimlilik uzaktan eğitimin gelişmesini ve 

yaygınlaşmasını sağlayan nedenlerin başında gelmektedir. 

 

Uzaktan eğitim öğrenenle öğretenin fiziksel olarak birbirinden uzakta olduğu bir eğitim 

biçimi olma özelliğiyle, isteyene, istediği yaşta, istediği yer ve zamanda, istediği hızda 

öğrenme olanağı sağlamakta, hem akademik, hem de mesleki eğitim amacıyla 

kullanılabilmektedir. Hangi koşullar içerisinde olursa olsunlar bireylerin eğitim 

gereksinimlerini karşılamanın tüm dünyada benimsenmiş bir ilke olduğunu da göz önünde 

bulundurduğumuzda, uzaktan eğitimin önemi kendiliğinden  ortaya çıkmaktadır (Emre, 

2002). 

 

Uzaktan eğitimin, bir eğitim biçimi olarak en az 150 yıl önce, bir mektupla iletişim çalışması 

olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (Rockwell, Furgason ve Marx, 2000). Başlangıçta posta ile 

başlayan uzaktan eğitim teknolojisi daha sonraları telsiz, telefon ve televizyon ile gelişmiştir 

ve günümüzde bilgisayar başta olmak üzere, ileri ve etkileşimli teknolojiler aracılığı ile 

gelişimine devam etmektedir. 

 

Uzaktan eğitim özellikle 1980'li yıllarda büyük bir atılım yaşamıştır. Bu atılımın sonucu 

olarak çok sayıda uzaktan eğitim sağlayıcı kurum ortaya çıkmış, çok daha fazla sayıda birey 

öğrenim olanağına kavuşmuş, farklı öğrenme gereksinim ve talepleri karşılanmaya başlanmış, 

çağdaş öğretim yaklaşımlarının işe koşulması sağlanmıştır. Bu gelişmelerin temelinde artan 

eğitim talebini geleneksel eğitim teknolojilerinin karşılayamamasının yanı sıra başta iletişim 

olmak üzere farklı alanlarda yaşanan gelişmelerin etkileri de yer almaktadır. Örneğin 

televizyon ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler geleneksel öğretim yöntemlerinden 

daha farklı uzaktan eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak tanımıştır. Gelinen 

noktada dikkatler daha çok, internet temelli ve eşzamanlı uzaktan eğitim uygulamaları 

üzerinde odaklanmıştır.  
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Schrum (1999), özellikle 1990’ların sonlarından itibaren, öğrenme-öğretme etkinliklerinde 

yoğun olarak kullanılmaya başlanan bilgisayar ağlarının, internet teknolojileri ile birlikte 

uzaktan eğitimde önemli açılımlar sağladığını belirtmektedir. Uzaktan eğitimin önemli 

sınırlılıkları olarak kabul edilen sınırlı etkileşim, güncellemede yavaşlık, farklı kaynaklara 

ulaşamama, gereksinim duyulan yerde ve zamanda hizmet alamama, bireysel farklılıklara 

odaklanamama ve benzerleri bilgisayar ağları yardımıyla büyük ölçüde giderilebilmektedir.  

 

Uzaktan eğitim iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle “Bilgi ve becerilerin, bütün 

teknolojileri ve öğretim biçimlerini kapsayacak şekilde, ortamlanmış (mediated) bilgi ve 

öğretimle uzaktan edinilmesi ...” olarak tanımlanır hale gelmiştir (Rockwell, Furgason ve 

Marx, 2000). 

 

Bugün pek çok yükseköğretim kurumu çevrimiçi kurslar ve derece veren  programlar 

yürütmekte veya başlangıç için düzenlemeler yapmaktadır. Bilgisayar ağlarının eğitimde 

kullanımı, çevrimiçi eğitim adı altında toplayabileceğimiz uygulamaların hemen her eğitim 

kurum ve düzeyinde yaygınlaşmasını sağlamıştır. Carnevale (2000), Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre 1995-1998 yılları arasında uzaktan eğitim veren 

kurumların sayısında %72’lik bir artış gerçekleştiğini ve bu artışta yer alan kurumların hemen 

tamamının, öğrencilere çevrimiçi eğitim olanağı sunduğu belirtmektedir (Aydın, 2002). 

  

Günümüzde yaklaşık 2,5 milyondan fazla Amerikalı Uzaktan Eğitim ve Öğretim Konseyi 

(Distance Education and Training Council) tarafından akredite edilen uzaktan eğitim 

kurumlarının öğrencisi durumundadır. 1890 yılından beri 130 milyon Amerikalının uzaktan 

eğitim programlarına katıldığı tahmin edilmektedir. ABD’de, 2000 yılında internet temelli 

öğretim pazarı 2.3 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu pazar yıllık %50 büyüme oranına 

sahiptir.  2005’te internet temelli öğretim  pazarının 18 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. 

Tüm bu gelişmelerin altında yatan sebep, özellikle internet temelli eğitimin başlangıçta 

çoğunlukla bilgisayar eğitimine yönelik olmasına rağmen bugün sosyal bilimlerden, tıp 

alanındaki eğitimlere, otomobil teknik servisinden özel şirketlerin kişisel gelişim eğitimlerine, 

kamu personelinin eğitimlerinden yabancı dil eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede 

kullanılıyor olmasıdır (Çallı, Bayram ve Karacadağ, 2002). 

 

Eğitim programlarının, katılımcılara son derece büyük kolaylıklar sağlayan internet 

aracılığıyla ulaştırılmaya başlanması ve teknolojik olanakların eğitim programlarıyla iç içe 
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geçmesi birçok açıdan olumlu gelişmelerdir. Ülkemizdeki internet temelli uzaktan eğitim 

programlarına katılan bireylerin sayısı,  programların sayısı ve çeşitleri her geçen gün 

artmaktadır. 

 

Uzaktan eğitim, zaman ve mekan sınırlılıklarını ortadan kaldırması nedeniyle, eğitim 

kurumlarının eğitim faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılabilmesini sağlamaktadır. Uzaktan 

eğitim, gerek bir üniversitenin mevcut öğrencilerine, gerekse diğer üniversitelerin 

öğrencilerine yeni eğitim seçenekleri sunulmasına olanak tanımaktadır. 

 

Bu projeyle, dağınık birimlerden olaşan bir üniversiteye yönelik uzaktan eğitim faaliyetlerinin 

tüm akademik birimlerini ve kampuslerini kapsar hale getirecek bir iletişim modeli 

geliştirilmeye çalışılmış ve bu yaklaşımın sonuçları çeşitli uygulamalar yoluyla irdelenmiştir. 

Böylece: 

  

1. Yaygın bir üniversite yapılanması için geliştirilen uzaktan eğitim sistemi ve 

yazılımının, söz gelimi Ankara Üniversitesi gibi kent içine dağılmış birimlerden 

oluşan bir üniversitenin tüm akademik birimlerince de erişilebilir ve 

kullanılabilir duruma gelmesi sağlanmıştır. 

 

2. Yaygın bir üniversite yapılanmasındaki tüm kampüslerden tüm kampüslere 

uzaktan eğitim yapabilmesi konusunda bir örgütlenme şeması oluşturulmuştur. 

Ayrıca, farklı üniversitelerin ve eğitim ihtiyacı bulunan kurumların, uzaktan 

eğitim yoluyla ders ya da eğitim programı alabilmeleri için paket çözüm 

modelleri geliştirilmiştir.  

 

III.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Ankara Üniversitesinde uzaktan eğitim alanındaki çalışmalar 2001 yılında uygulamaya 

konulan “Uzaktan Eğitim Yöntemleri Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi”yle 

başlamıştır. Sözkonusu proje çerçevesinde uzaktan eğitim altyapısının bileşenlerinden 

olan kayıt ve yayın stüdyosu oluşturulmuş; yayıncılık ile ilgili çeşitli denemeler 

yapılmıştır. Bu proje çerçevesinde ise,  geliştirilen uzaktan eğitim sisteminin 

üniversitenin kampusleri arasında karşılıklı olarak uygulamaya geçirilmesi ve diğer 
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üniversitelere ve kurumlara eğitim çözümlerinin sunulabilmesi için gerekli olan sistem 

geliştirme (improving) entegrasyon çalışmaları yürütülmüştür.  

Uzaktan eğitim sistem entegrasyon çalışması, yakalama (capturing), depolama ve 

dağıtım (senkron ve asenkron) sistemlerinin entegre olarak geliştirilmesini ve 

uygulamaya konmasını hedeflemiştir. Proje kapsamında; 

• ANKUZEM ile üniversite içi birden fazla uzak sınıf arasında, 
• Üniversite içi birden fazla sınıf ile diğer birden fazla uzak sınıf arasında 

(ANKUZEM by-pass), 
• Üniversite içi birden fazla sınıf ile üniversite dışı birden fazla uzak sınıf 

arasında, tam etkileşimli senkron ders yayımı ve bu yayımların; 
• Yakalanması: Çok noktadan çok noktaya aynı anda yayımların merkezi olarak 

yakalanabilmesi, 
• Depolanması: Yayımların ders/oturum tekrarı, arşivleme, video-on-demand gibi 

uygulamalara talep vermek amacıyla merkezi olarak depolanabilmesi, 
• Dağıtılması: Yayımların ve depolanan materyalin senkron ve asenkron olarak 

dağıtılması,  
 

gerçekleştirilmiştir. 

 

IV. ANALİZ VE BULGULAR 
 
Proje hedeflerinin gerçekleşme düzeyine ilişkin çözümlemeler bu bölümde üniversite içi 

erişim, üniversite dışı erişim, entegrasyon ve kazanımlar ile ilgili sonuçları ayrı ayrı verecek 

şekilde özetlenmektedir.  

 

a.Üniversite İçi Erişim 

Projenin hedefleri doğrultusunda Materyal ve Yöntem bölümünde açıklanan “ANKUZEM ile 

üniversite içi birden fazla uzak sınıf arasında ve Üniversite içi birden fazla sınıf ile diğer 

birden fazla uzak sınıf arasında (ANKUZEM by-pass)” yayın dağıtımı gerçekleştirebilmek 

için, aşağıdaki çalışmalar yapılmış /sonuçlar alınmıştır: 

 
1. Proje öncesinde Üniversitenin uzaktan eğitim teknik altyapısı ağ ve kullanıcı uçlar 

açısından geliştirilme ihtiyacı içinde idi. 2004 Ekim dönemi itibari ile Üniversitenin 

uzaktan eğitim sisteminin temel bileşenlerinden birisi olarak ANKUZEM’de mevcut 

yayın sistemi, kaliteli ve kesintisiz canlı yayın için yaklaşık 4-5 Mbps bir bant 

genişliğine ihtiyaç duymasına rağmen, Ankara merkezindeki yerleşkelerde mevcut 

alıcı uçlar bu kapasitede değildi. Dolayısı ile ANKUZEM Merkez Stüdyosu’ndan 

verilen yayınlar alıcı uçların yetersizliği nedeni ile Ankara merkezindeki yerleşkelerde 
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bulunan alıcı uçlara kaliteli ve kesintisiz olarak ulaştırılamamakta idi. “Ağ altyapısının 

geliştirilmesi” amacıyla yapılan yatırımlar (anahtarlama sistemleri, uplink modülleri, 

rack sistemi ve patch kablo alımı), sayesinde bu sorun çözülmüştür. Gelinen noktada 

ANKUZEM Merkez Stüdyosu’ndan verilen yayınlar Üniversitemizin tüm 

yerleşkelerinden kesintisiz ve kaliteli şekilde izlenebilmektedir. 

 

2. Proje öncesinde mevcut encoder ve decoder sistemleri yukarıda da ifade edildiği gibi 

poin-to-point iletişimler için 4-5 Mbps bant genişliğine ihtiyaç duyduğundan, yayın 

verilmeye başlandığında Üniversitenin diğer hizmetlere tahsisli ağ performansı 

düşüyor, Bilgi İşlem Dairesi hizmetlerinde çeşitli aksamalara neden oluyordu. 

Alternatif teknolojilere yönelinerek temin edilen encoder /decoder sistemleri ve 

geliştirilen ara yazılımlarla bu sorun giderilmiş, canlı yayınların kullandığı bant 

genişliği kalite sabit olmak üzere 512 Kbps’a düşürülmüştür. 

 

3. Proje öncesi olanaklarla yayına geçebilmek Üniversitenin Uzaktan Eğitim Merkezi 

olanakları ile mümkün olmamakta idi. Her yayında bilgi işlem biriminin yakın işbirliği 

gerekmekte, bu bir dizi koordinasyon sorununu beraberinde getirmekte idi. Kullanılan 

bant genişliğinin düşürülmesi ve teknoloji seçimi sayesinde ANKUZEM, bilgi işlem 

birimini meşgul etmeksizin, önceden sabitlenmiş ağ ayarları yeterli olmak üzere, 

bağımsız bir biçimde yayın gerçekleştirebilir hale gelmiştir. 

 

4. Daha önce ANKUZEM ve Bilgi İşlem Dairesi elemanlarının ortak ve yoğun çabası ile 

yayın yapılabilmesi için her seferinde bir gün öncesinden ortalama 6 saat süren 

hazırlık çalışmalarına gereksinim ortadan kaldırılmıştır. Proje sonrasında, sadece 

ANKUZEM olanakları ile Üniversite içindeki herhangi bir ağ ucundan yaklaşık 15 

dakika içinde canlı yayına geçilebilir olmuştur. 

 

5. Encoder/decoder sistemleri açısından yönelinen teknolojik tercih sayesinde 

Üniversite’nin Çankırı kampusünde Proje öncesinde çözülememiş olan etkileşimli 

canlı yayın gerçekleştirememe sorunu aşılmış olup, bu kampuse ANKUZEM  

Stüdyosundan iki dönemdir eşzamanlı ve etkileşimli ders hizmeti verilmektedir. 

Çankırıda geliştirilen sistem, yeni kurulan Karatekin Üniversitesi’ne devredilmiştir. 
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6. Çankırı kampusü için geliştirilen çözümün benzeri Üniversitenin Elmadağ kampusüne 

de uygulanmıştır. Bu iki kampusün, Proje öncesi olanaklarla senkron ders yapabilme 

olanakları yoktu.  

 

7. Üniversite içi erişim için geliştirilen sistemin üçüncüsü Cebeci kampusüne 

konumlandırılmış olup, bu sistem kullanılarak Üniversite içi ve dışı bir dizi ders ve 

akademik etkinlik uygulanmıştır.  

 

8. Üniversite içi erişim açısından bakıldığında proje çerçevesinde kampusler arası ve çift 

yönlü iletişim ihtiyacını tam olarak karşılayabilecek bir sistem tasarlanmış, kurulmuş 

ve test edilmiştir. Bu çalışmalar ve alınan sonuçlar Projenin “ANKUZEM ile 

Üniversite içi birden fazla uzak sınıf arasında ve Üniversite içi birden fazla sınıf ile 

diğer birden fazla uzak sınıf arasında (ANKUZEM by-pass)” yakalama, dağıtım ve 

depolama yapmak hedefinin” gerçekleştiğini göstermektedir.  

9. Geliştirilip kurulan sistemler şimdiye kadar birisi uluslar arası ders, diğeri uluslar arası 

sertifika programı, diğeri Üniversite içi ve bir dizi dersten oluşan program olmak üzere 

üç farklı uygulamada kullanılmıştır.   

10. Proje hedefleri ile paralelliği, bu projenin “yönlendirilmiş” bir proje olması durumu ve 

sağlanan ilave kaynak da dikkate alınarak; Üniversite Rektörlüğü’nün yönlendirmesi 

ile iki adet araştırma gelitirme uygulama ünitesi sistemi Projeye dahil edilmiş ve Proje 

bütçesinden temin edilmiştir. Temin edilen sistemler “donanımlı sınıf” sistemleridir ve 

her biri ayrı kampüslere kurulmuştur. Bu sistemler ilgili fakülteler tarafından eğitim-

öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya devam edilmektedir. 

 

b.Üniversite Dışı Erişim  
Materyal ve Yöntem bölümünde açıklanan “Üniversite içi birden fazla sınıf ile üniversite dışı 

birden fazla uzak sınıf arasında, tam etkileşimli senkron ders yayımı ve bu yayımların 

yakalanması, dağıtılması ve depolanması” için şu çalışmalar yapılmış /sonuçlar alınmıştır: 

 

1. Türkiye’deki pekçok üniversitenin eşzamanlı ve etkileşimli uzaktan eğitim derslerinin 

alımında/iletiminde kullandıkları kodlama-çözme sistemleri videokonferans 

teknolojisine dayanmaktadır. Proje öncesinde, Ankara Üniversitesi’nin uzaktan 

iletişim /yayın altyapısının oluşturulması aşamasında tercih edilen Vbrick kodlayıcı-

çözücü sistem ile videokonferans sistemlerinin doğrudan iletişim kurabilmeleri teknik 
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olarak mümkün değildir. Bu durumda ANKUZEM olanakları ile canlı ders 

çekimlerinin yapılması, kaydedilmesi, hatta bu derslerin multicast yöntemi ile diğer 

üniversitelere (sadece) iletilmesi  mümkün olmakla birlikte, bu uygulamanın çift yönlü 

iletişim içermesi olanağı yoktu. Bu tür derslerin gerçekleştirilebilmesi için 

aşağıdakilerden en az birisinin yerine getirilmesi gerekmekte idi: 

a. Üniversiteden eşzamanlı ders hizmeti almak isteyen diğer üniversitelerin 

ANKUZEM’in sahip olduğu Vbrick marka encoder-decoder sistemlerinden 

temin etmesi, 

b. ANKUZEM’e videokonferans sistemi temin edilmesi, 

c. Dönüştürücü sistemlerin temin edilmesi, 

d. Aynı işlevi yerine getirebilecek yazılımların temin edilmesi (Bu seçenek, 

teknik kaliteden ödün vermeyi gerektirir), 

 

Kodlama-çözme sistemleri ile ilgili olarak teknoloji değiştirme yoluyla Ankara 

Üniversitesi Türkiye’deki çok sayıda üniversite ile etkileşimli ve eşzamanlı ders alıp-

verebilir hale getirilmiştir. Daha önceki teknolojik sistemler ise Üniversite’nin bu 

alandaki ayrıcalığı olarak saklanmış ve eğitim-araştırma amaçlı kullanımına devam 

edilmektedir.  

 

2. Ağ alt yapısındaki iyileştirme sonrası, dönüştürücü aygıtların alınması ve geliştirilen 

yazılımlar sayesinde ANKUZEM alternatif teknolojileri de kullanabilir hale gelmiş, 

örneğin Üniversitemiz bir internet televizyonuna (TVA) kavuşturulmuştur. TVA, 72 

ile 144 Kbps gibi çok düşük bant genişliğinde sıradan ADSL kullanıcılarına bile 

sorunsuz canlı ve kayıttan yayın iletebilen bir televizyon kanalıdır. Bu uygulama ile 

Ankara Üniversitesi alıcı uçlarda hiçbir ilave donanıma ihtiyaç duyulmaksızın her 

internet kullanıcısına yayın verebilir hale gelmiştir. 

 

TVA sistemi alıcı bilgisayarların özelliklerini tanıyabilen ve uygunluk durumuna göre 

multicast ya da unicast yayın aktarabilen bir teknolojiye sahiptir. Bu özelliği ile TVA 

Türkiye’de hiçbir üniversitenin aynı anda ulaşamadığı sayıda kullanıcıya 

ulaşabilmekte, dünya üzerinde her internet kullanıcısına erişebilmektedir. Bu kanal 

şimdiye kadar İLİTAM, ÖKOP ve tıp eğitimi programlarında ve çok sayıda 

akademik-bilimsel etkinliğin internet kullanıcılarına ulaştırılmasında başarı ile 
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kullanılmıştır. TVA hız, kalite ve uzman sistem altyapısı ile Türkiye’de halen başka 

hiçbir üniversitede örneği olmayan bir uygulamadır. 

 

Yukarıda açıklanan çalışmalar ve alınan sonuçlar Materyal ve Yöntem bölümünde belirtilen 

“Üniversite içi birden fazla sınıf ile üniversite dışı birden fazla uzak sınıf arasında, tam 

etkileşimli senkron ders yayımı ve bu yayımların yakalanması, dağıtılması ve depolanması” 

hedefine ulaşıldığını göstermektedir.   

 
c.Entegrasyon Çalışmaları 
Proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Ankara Üniversitesi kendi 

kampuslerinin tümüne canlı ders verebilir hale getirilmiştir. Geliştirilen sistem mevcut altyapı 

ile tam entegredir ve Üniversite ağına dahil her kullanıcıya ulaşabilmektedir. Kurulu ve 

işleyen sistemin entegrasyon modeli aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibidir: 

 

 
 
Yukarıdaki modele göre Üniversite içinde kurulan üç sınıftan her biri hem ANKUZEM, hem 

üniversite içindeki bir/birden fazla, hem de Üniversite dışındaki bir/birden fazla sınıfla çift 

yönlü iletişim kurabilmekte, canlı ders alıp, verebilmektedir. Resimde adları görülen 

merkezler şimdiye kadar sözkonusu uygulamanın uzun ve kısa süreli gerçekleştirildiği yerleri 

göstermektedir. Aynı şekilde sistem TVA üzerinden internete açılabilmekte, her internet 

kullanıcısına ulaşabilmektedir. 
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d.Uygulanan Programlarla İlgili Çalışmalar 

1. Üniversitemiz İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM) 

Yükseköğretim Kurumu tarafından 2005 Yılı başında onaylanmıştır. Bu program 

çerçevesinde ANKUZEM tarafından geliştirilen çevrimiçi öğrenme içeriğinin 

barındırılması, 2005-2006 Öğretim Yılından itibaren sunulması ve öğrencilerin 

izlenebilmesi için, bir Öğrenme Yönetim Sistemi kullanılması zorunlu idi. Proje 

kapsamından yapılan LMS alımı ile bu programın başlatılması mümkün olmuştur. 

 

2. Proje kapsamında geliştirilen TVA, ders içerikleri ile senkron iletişim (chat) ve 

asenkron etkileşim araçları Üniversitece uygulanmakta olan İLİTAM programında bir 

öğretim yılı boyunca denenmiş ve öğrencilerin akademik başarıları ile sözkonusu 

çevrimiçi sistemleri kullanma sıklıkları arasında olumlu ve anlamlı korelasyonlar 

belirlenmiştir. Aşağıdaki bulgular İLİTAM programında çevrimiçi sistemleri kullanan 

öğrencilerin bir öğretim yılı sonundaki akademik başarı ortalamalarının, sistemi 

kullanmayanlarınkinden, anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. Keza aynı 

bulgulara göre öğrencilerin chat ve forum sistemlerini kullanma sıklıkları ile başarıları 

arasında anlamlı ve olumlu korelasyonlar vardır. İLİTAM öğrencileri üzerinde 

yürütülen ve yayımlanmış bir araştırma EK X’te sunulmuştur.  

 

 

 

3. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL), dünyaca tanınmış bir sertifikasyon 

programıdır. Programın amacı, tüm dünyada aynı prosedür ve yöntemleri uygulayarak, 

bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı ile ilgili yeterlilikleri belgelemektir. Proje 

kapsamında satın alınan ECDL Uzaktan Eğitim Paketi içerik ve bu içeriğin 
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barındırıldığı Öğrenme Portalı ve Yönetim Sisteminden (LPMS) oluşmaktadır. Proje 

kapsamında satın alınan paket sayesinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi 

bünyesinde aynı adla, tümüyle uzaktan eğitim yöntemleri ile uygulanan bir sertifika 

programı açılmıştır. 

 

e.Araştırma /İnceleme Çalışmaları 

Üniversitemizle işbirliği içinde iki ayrı uzaktan eğitim programı uygulaması söz konusu olan 

Bemidji State University’nin uzaktan eğitim uygulamalarının yerinde incelenmesi amacıyla 

Üniversitemizi temsilen ANKUZEM, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Çankırı 

Meslek Yüksekokulu’ndan toplam dokuz kişilik bir ekip ABD’ye gitmiş; adı geçen 

Üniversite’nin uzaktan eğitim kapasite ve olanaklarını yerinde incelemiştir. Yollukları Proje 

bütçesinden karşılanan bu araştırma ve incelemede yerinde elde edilen bilgiler, gerek 

Üniversitemizde kurulup, geliştirilecek uzaktan eğitim sisteminin gerekse bu Üniversite ile 

uzaktan eğitim alanında girişilecek işbirliğinin sağlıklı bilgilere dayandırılması açısından 

önemli yararlar sağlamıştır. 

 

f.İyileştirme Çalışmaları 

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) bünyesinde sürdürülen üretim ve 

uygulama çalışmalarında kullanılan fiziksel ortamların gerek kullanılan ekipman ve cihazlar, 

gerekse ilgili personelin güvenlik ve sağlığı açısından iyileştirilmesine gereksinim vardı. 

ANKUZEM Stüdyosu’nun asma katına yerleştirilen ve çevrimiçi derslerin üretimi amacıyla 

kullanılan bilgisayarlar ve diğer cihazlar temin edilebilen mobilyalarla kullanılagelmekte idi. 

Bu durumun standart, sağlıklı, düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı güçleştirdiği 

belirlendiğinden; Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınan 12 adet masa ve keson ile söz 

konusu üretim ortamında hem mevcut cihazların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi, 

hem de personelin sağlık ve çalışma koşularının iyileştirilmesi, böylelikle güvenlik ve 

verimlilik artışı sağlanması amaçlanmıştır. 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

2004-00-00-044 kod nolu ve Uzaktan Eğitim Sistem Entegrasyonu Geliştirilmesi ve 

Uygulanması başlıklı proje Prof.Dr.Bülent Çaplı yönetiminde başlatılmış ve yönlendirilmiş 

bir projedir. Proje kapsamında henüz hiçbir çalışma yapılmadığı bir aşamada yönetiminin  

22.09.2004 tarihinde Yrd.Doç.Dr.Nurettin Şimşek tarafından devralınmasından bu yana 

Projenin ayrıntılandırılıp, planlanması, Üniversitemiz düzeyinde projeye konu hizmetler 

açısından gerekli ağ altyapısındaki yetersizliklerin giderilmesi (anahtarlama sistemleri, uplink 

modülleri, rack sistemi ve patch kablo alımı), uygulanacak olan uzaktan eğitim 

programlarında kullanılması zorunlu olan öğrenme yönetim sisteminin (LMS) temini, 

Üniversitemizle işbirliği içinde iki ayrı uzaktan eğitim programı uygulaması sözkonusu olan 

Bemidji State University’nin uygulamalarının yerinde incelenmesi, Üniversitemizin konu ile 

ilgili birimi olan ANKUZEM’deki üretim ortamının iyileştirilmesi çalışmaları 

tamamlanmıştır.  

 

Yukarıdaki çalışmalar çerçevesinde Proje hedeflerine büyük oranda ulaşılmış ve alınan ek 

süre sayesinde sonuçlandırılabilmiştir. Bununla birlikte Üniversite tarafından oluşturulan 

altyapı bileşenlerinin globalizasyonu açısından kritik ihtiyaçların da başka projeler aracılığı 

ile karşılanması gerekir. Bu ihtiyacı karşılamaya dönük olarak Üniversite’nin şimdiye kadar 

geliştirdiği çözümleri uluslar arası standartlarda ve kendi üzerinde entegre edecek bir 

Öğrenme Yönetim Sistemi geliştirilmeli, ANKUZEM bünyesinde tam donanımlı bir akıllı 

sınıf oluşturulmalı, bu sınıfın daha sade modelleri Üniversitenin her kampusüne birer adet 

olmak üzere yaygınlaştırılmalıdır. 

 

Akıllı Sınıf uygulaması öğrenci ile eğiticinin aynı fizik mekanda bulunma zorunluluğunu 

ortadan kaldırarak etkileşimi üst düzeyde sağlayan uzaktan eğitim seçeneğidir. Akıllı Sınıf, 

senkron ve asenkron eğitim uygulamalarını destekleyen, eğitim içeriğini kullanıcıya 

sunulduğu anda ulaştırabildiği gibi web desteği ile o anda dersi kaçıran öğrencilere de kendi 

koşulları uygun olduğunda içeriği izleme fırsatı sunan bir ortamdır. 

 

Eğiticinin tüm öğrencileri denetleme, kendi görüntüsünün yanı sıra materyallerini 

paylaşabilme olanağına sahip olduğu Akıllı Sınıf uygulaması, öğrenciye de anında soru sorma 

ve derse katkı getirebilme şansı tanır. Akıllı Sınıf uygulaması ile eğitici uzak sınıftaki bir 

öğrenciye soru sorabileceği gibi, tüm grubu da sınava alabilmektedir. Sağlanan web desteği 
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ile dersi izleyemeyen öğrenci forum sayfalarından sorularını eğiticiye ulaştırabilmekte, 

cevaplarını Akıllı Sınıf ya da web aracılığı ile alabilmektedir. 

 

Kurulması önerilen akıllı sınıflarla ilgili olarak geliştirilen, ancak Üniversite Rektörlüğünce 

Proje süresi içinde uygun yer gösterilemediği için kurulamayan akıllı sınıf modelleri aşağıda 

gösterilmiş ve tanımlanmıştır. Bunlardan Birey Temelli Sınıf (BTS) ile tüm öğrencilere 

bilgisayar, internet erişimi, mikrofon ve webcam sağlanabilen durumlarda dersler tam 

etkileşimli olarak yürütülebilmektedir. 

 

 
 
Grup Temelli Sınıf (GTS) çözümü, teknik olanakların kısıtlı olduğu durumlarda uzak 

sınıfta bulunan tek kamera ve mikrofon ile eğitici-öğrenci etkileşimini sağlamak amacıyla 

tasarlanmıştır. 

 

 
Tüm sınıfta tek bilgisayar ve internet erişiminin sağlanabildiği koşullarda kullanılabilen 

Televizyon Destekli Sınıf (TDS) çözümü ile eğiticinin sunumu uzak sınıfa aktarılarak, uzak 

sınıftaki öğrenciler içeriği projektör ile izler ve sorularını telefon aracılığı ile iletebilirler. 
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 EK A.MALİ BİLANÇO VE AÇIKLAMALARI 

Projenin başından bu yana Üniversite Rektörlüğünün gösterdiği ihtiyaçlar için tahsis edilen 
ilave kaynaklarla birlikte 1 019 570.00 TL gelir sağlanmıştır. Elde edilen gelirin 559 918.49 
TL’si proje amaçları doğrultusunda yapılan alımlar için kullanılmıştır. Projenin gelir ve 
giderleri ile kalan paranın bütçe kalemlerine göre dağılımı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:  

 

BÜTÇE 
KODU  

ÖDENEK 
ADI  

GELİR GİDER KALAN 

  2-03-2  Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet 
Alımları  

1 200.00 1 168.20 31.80 

  2-03-5  Hizmet Alımları  42 000.00 0.00 42 000.00 

  2-03-7  Menkul Mal.Gayrimaddi Hak 
Alım.Bakım ve Onarım Giderleri  

6 000.00 5 674.62  325.38 

  2-06-1  Mamul Mal Alımları  223 610.00 223 610.00 0.00 

  2-06-2  Menkul Sermaye Üretim Giderleri  26 000.00 25 167.37 832.63 

  6-03-3  Yolluklar  15 000.00 13 954.58 1 045.42 

  6-03-5  Hizmet Alımları  10 000.00 6 553.72 3 446.28 

  6-03-7  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak 
Alımları,Bakım ve Onarım Giderleri  

22 000.00 21 830.00 170.00 

  6-06-1  Mamul Mal Alımları  673 760.00 261 960.00 411 800.00 

TOPLAM 1 019 570.00 559 918.49 459 651.51 

 

31,80 TL tüketime yönelik mal ve hizmet alımı; 42000,00 TL hizmet alımı; 325,38  ve 170,00 
TL menkul mal, gayri maddi hak alımı ile bakım onarım giderleri; 832,63 TL menkul 
sermaye üretimi; 1045,42 TL yolluk; 3446,28 TL hizmet alımı; 411800,00 TL mamul mal 
alımı kalemleri için olmak üzere Proje bütçesinde toplam 459651,51 TL kalmıştır. 
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EK B.MAKİNE VE TEÇHİZATIN KONUMU VE İLERİDEKİ KULLANIMI 

Proje kapsamında şimdiye kadar bir yandan Üniversitemizin ağ altyapısının geliştirilmesi, 
görsel ve işitsel iletişim uzaktan iletişim sağlayan kritik donanımların temini, öğrenme 
yönetim sistemi, sınıf yazılımları gibi uzaktan eğitimde kullanımı zorunlu yazılımların 
sağlanması, diğer yandan da mevcut üretim altyapısının (çalışma ortamı, stüdyo olanakları 
gibi) geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Projenin yönlendirilmiş bir proje 
olması nedeniyle Üniversite Rektörlüğünün gösterdiği ihtiyaçlar doğrultusunda, gerekli 
araştırma-geliştirme-uygulama üniteleri de ayrıca temin edilmiştir. Proje için öngörülen 
hedefler kapsamında şimdiye kadar temin edilen makine ve techizat ile yazılımların dökümü 
ve teslim edildiği birimler aşağıdaki çizelgede verilmiştir.  

 

AMAÇ KALEM TARİH TESLİM 
EDİLDİĞİ 
BİRİM 

Ağ altyapısının 
geliştirilmesi 

42 U 19" KABINET, LX GIGABIT UPLINK 
MODÜLÜ, MULTIMODE ST-SC PATCH 
KABLO, SINGLEMODE ST-SC F/O PATCH 
KABLO, SX GIGABIT UPLINK MODÜLÜ 

16.12.2004 Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Ağ altyapısının 
geliştirilmesi 

2 TİP ANAHTARLAMA CİHAZI 27.12.2004 Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Ağ altyapısının 
geliştirilmesi 

ST-FC FIBER OPTIC PATCH CORD SM 27.05.2005 Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Araştırma-
Geliştirme 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
UYGULAMA ÜNİTESİ SİSTEMLERİ 

20.12.2005 Bilgi İşlem 
Dairesi 
Başkanlığı 

Uzaktan eğitim 
programı açma 

LMS (ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ) 28.11.2005 ANKUZEM 

Uzaktan eğitim 
programı açma 

ECDL UZAKTAN EĞİTİM PAKETİ (İÇERİK VE 
LPMS) 

19.10.2006 ANKUZEM 

Üretim ortamının 
iyileştirilmesi 

12 ADET PİLOT MASA VE KESON 20.10.2006 ANKUZEM 

 

Yukarıdaki çizelgede görülen makine ve techizat temin edildikten sonra karşılarında 
gösterilen birimlere teslim edilmiştir. ANKUZEM tarafından teslim alınan makine ve techizat 
halen bu birimde olup, kullanılmaya devam edilmektedir.  

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na teslim edilen cihazların bir kısmı doğrudan bu birim 
bünyesinde kullanılmaya devam edilmekte iken bir kısmı Üniversite ağının bu birimce uygun 
görülen yerlerinde ve farklı fakültelerde kullanılmaya devam edilmektedir. 

Temin edilen makine ve techizatın tamamı faal ve çalışır durumda olup, önümüzdeki yıllarda 
da kullanılabilecek durumdadır. 
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EK C.YAYINLAR VE TEZLER 

Proje bütçesinden herhangi bir mali destek sağlanmamış olmakla birlikte, Proje çerçevesinde 
sağlanan donanım ve yazılımlardan da yararlanılarak ya da proje sayesinde elde edilen 
verilerden yararlanılarak birisi hakemli dergide yayımlanmış makale, diğeri doktora tezi 
olmak üzere iki ayrı bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgileri nedeniyle bu 
çalışmaların raporları da ekte sunulmuştur. 

 

 

 


