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BİR DURUM ÇALIŞMASI 

 

SEMERCİ, Ali 

Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,                  

Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı 

 

Tez Danışmanları: Prof. Dr. Hafize KESER,  Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN 

 

Mayıs 2008, XV-166 Sayfa 

 

Bu çalışmanın amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde e-öğrenme 

yöntemi ile düzenlenen yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin e-öğrenme 

algılarını değerlendirmektir. E-öğrenme süreci; (1) içerik, (2) etkileşim, (3) 

portal tasarımı ve teknik destek hizmetleri, (4) eğitim materyallerinin kullanım 

kolaylığı, (5) e-öğrenme sürecine ilişkin olarak algılanan zayıf ve güçlü yönler 

olmak üzere 5 faktör açısından değerlendirilmiştir.  

Araştırmada, verilerin geçerlilik ve güvenilirliğini artırmak amacıyla karma 

yöntemli bir durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Veriler anket, birebir 

görüşme, grup görüşmesi, gözlem ve doküman incelemesi yöntemleriyle 

toplanmıştır.  

Araştırmaya katılacaklar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 2006 yılında bir 

üst rütbeye terfi eden Başkomiser rütbesindeki 999 personel ile 3. Sınıf 

Emniyet Müdürü rütbesindeki 92 personel arasından, maksimum çeşitlilik 

örneklemesi ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemleriyle 

belirlenmiştir.  
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 Araştırma kapsamında elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile 

çözümlenmiş, uygun çizelge ve tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Anket 

sonuçları SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve araştırmanın 

nitel bulgularını yorumlamada kullanılmıştır.  

Kursiyerlerin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 14, e-

öğrenme algılarının belirlenmesi amacıyla 32 olmak üzere toplam 46 sorunun 

yer aldığı 5’li likert tipi ankette 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 ise tamamen 

katılıyorum şeklinde değerlendirilmiştir. E-öğrenme yöntemiyle düzenlenen 

orta ve üst kademe yöneticilik eğitimlerinin 3,40 ortalama puanı ile iyi düzeyde 

ve pozitif olarak algılandığı görülmüştür. E-öğrenme sürecindeki en yüksek 

algılama düzeyi 3,56 ortalama ile portalın tasarımı ve destek hizmetleri 

boyutunda, en düşük algılama düzeyi ise 3,13 ortalama değeri ile etkileşim 

boyutunda gerçekleşmiştir.  

Eğitim içeriğine istenilen yer ve zamanda ulaşılabilmesi, yeni ve güzel bir 

tecrübe olması, eğlenceli olması, modern eğitim olanaklarını ve teknolojilerini 

tanımış olma, aile ve sosyal ortamlarından uzaklaşmadan eğitime katılabilme 

gibi hususlar kursiyerler tarafından e-öğrenme sürecine ilişkin olarak algılanan 

güçlü yönler olarak görülmüştür.  

Bölge ve birimler arasındaki teknik yetersizlikler ve farklılıklar ile eğitime 

katılmadaki izin sorunu, eğitime eşit şartlarda katılamama, eğitimin sadece 

sınav için yapılması, iki haftalık eğitimin başında ve sonunda yapılan 

sınavların internet ortamında yapılması yerine kursiyerlerin sınav için 

Ankara’ya çağrılması gibi hususların kursiyerlerin algılarını olumsuz yönde 

etkilediği anlaşılmıştır.  

Araştırma bulgularına dayalı olarak; e-öğrenme sürecindeki içeriğe, 

etkileşime, portal tasarımı ve destek hizmetlerine, idari uygulamalara ve bu 

alanda yapılması gereken araştırmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, Uzaktan Eğitim, Teknoloji Destekli Eğitim, 

Polis Eğitimi, Teknoloji Destekli Polis Eğitimi, Polis Eğitiminde E-Öğrenme, 

Akıllı Sınıf 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF MANAGEMENT COURSES CONSTRUCTED WITH                  

E-LEARNING METHOD IN TERMS OF PARTICIPANTS' PERCEPTIONS: 

A CASE STUDY 

 

SEMERCİ, Ali 

PhD., Department of Computer Education and Instructional Technology, 

Educational Technology 

 

Supervisors: Prof. Dr. Hafize KESER, Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN 

 

May 2008, XV-166 Pages 

 

The purpose of this study is to evaluate the perceptions of participants 

in regard to the management courses conducted via e-learning method. E-

learning process evaluated in terms of five aspects: (1) content, (2) 

interaction, (3) web design and technical support, (4) relevance of the training 

material, (5) strengths and weaknesses of the e-learning.  

A mixed methods case study design was preferred in this research to 

improve the validity and reliability of the findings. First, a survey was 

designed to show the descriptive characteristics and the perceptions of the e-

learning trainees and then one-on-one and focus group interviews were 

conducted to explore various aspects of the perceptions of participants and 

their attitudes toward e-learning applications. Observation is also used as 

another method to describe the e-learning processes.  

The participants were the officers who passed the qualification 

examination for promotion from Chief Inspector rank to Superintendent rank 
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and from 3rd class Chief Superintendent rank to 2nd class Chief 

Superintendent rank, in April 2006.  

Descriptive and qualitative methods were used to analyze the data. The 

participants’ responses from the questionnaire were analyzed quantitatively 

with SPSS. One on one interviews and focus group interviews were 

evaluated qualitatively. 

In e-learning questionnaire, first 14 questions were used to collect 

demographic information about participants and the next 32 questions were 

used to collect the participants’ e-learning perceptions. Analysis of the survey 

data suggests that middle and high level management course participants 

had an overall perception of the course positively with a mean score of 3,40 

(1) being the least satisfaction and (5) being the most satisfaction. The 

participants demonstrated the most positive view for web design and 

technical support factor with a mean score of 3, 56 and the least positive 

view for interaction factor with a mean score of 3, 13. 

The result of the qualitative part of the research indicated that there are 

some positive perceptions such as place and time flexibility to access e-

learning courses, enjoying while learning, get acquainted with modern 

learning methods and technologies, able to participate training while they are 

with their family and without leaving their social life. 

The results of the qualitative part of the research indicated that there are 

some barriers that negatively affect e-learning perceptions of the participants 

regarding equal opportunities for course participants across the country and 

administrative issues. Other than such problems, e-learning is perceived 

positively by the course participants.  

In conclusion, several recommendations were made in regards to the 

content, interaction, portal design & technical support and administrative 

issues. Besides, other recommendations for further research are suggested.  

 

Keywords: E-learning, distance learning, police training, technology 

supported police training, e-learning and police training, smart classrooms, 

smart classrooms and police education.  
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları ve 

sınırlılıkları üzerinde durulmuş, araştırmada geçen bazı kavramların 

tanımlarına yer verilmiştir. 

 

Problem 

 

Günümüzde internet ve ağ teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bilgi, 

iletişim, ticaret, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere, hayatımızı etkileyen 

hemen hemen her alanda çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Kişilerin, 

kurumların ve toplumların meydana gelen bu gelişmeleri takip ettiği oranda 

başarılı olabilecekleri inancı ve gerçeği, bu gelişim ivmesini 

hızlandırmaktadır. 

Hızı temelde kurumsal yatırımlara, örgütsel ve kültürel faktörler ile 

ülkeden ülkeye değişmekle birlikte (Aalst, 1998) gelişmişlik düzeyi ne olursa 

olsun, bütün toplumlar köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Farklı 

yönleri ve kullanım alanları ile hayatımızı kolaylaştıran, üretim ve verimliliğin 

anahtarı haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim alanına 

sağlayabileceği katkıların farkına varılması ile bireylerin bilgiye ulaşma 

yolları, bilgiyi öğrenme ve uygulama biçimleri değişmiştir. Bu süreç eğitim 

sistemlerini doğrudan etkilemiştir.  

 



 
 
 
 
 
 

 

2

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde mektup, basılı yayınlar, 

telefon, radyo, film şeritleri, video, televizyon ve bilgisayarların eğitim amaçlı 

kullanılması şeklinde bir gelişim seyri izleyen uzaktan eğitim, günümüzde 

İnternet tabanlı uygulamalarla ideal bir öğrenme platformu olarak karşımıza 

çıkmıştır. İnternet teknolojisindeki gelişmelerin eğitime adapte edilmesi 

konusundaki baskı ise (Wallace III, 2004), beraberinde e-öğrenme 

(electronic-learning), b-öğrenme (blended learning), m-öğrenme (mobile 

learning) gibi kavram ve uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.   

E-öğrenme internet teknolojileri aracılığı ile öğreten ve öğrenenlerin aynı 

zaman ve mekânda bulunmalarına gerek kalmadan gerçekleştirilen eğitim 

etkinliklerini kapsamaktadır. Khan (2005, 3) tarafından e-öğrenme, “açık, 

esnek ve dağıtımlı (distributed) öğrenmeye uygun öğrenme materyallerinin 

farklı dijital teknolojilerin özellik ve kaynaklarının kullanılarak herkese, her 

yerde, her zaman iyi tasarlanmış, öğrenen merkezli, etkileşimli öğrenme 

ortamlarının sunulmasında yenilikçi bir yaklaşım” olarak ifade edilmiştir. 

Rosenberg (2001) ise e-öğrenmeyi, “Katılımcıların bilgi seviyesinin 

yükseltilmesi ve performanslarının arttırılması amacıyla birçok farklı 

teknolojinin internet teknolojileri kullanılarak sunulması” olarak tanımlamıştır. 

Rosenberg’in bu tanımı üç temel unsuru içermektedir: Birincisi, e-öğrenmede 

kullanılan ağ yapısı bilgileri anında güncellemeye, depolamaya, depolanan 

bilgileri geri almaya, bilginin dağıtılması ve paylaşımına imkân sağlamaktadır. 

İkincisi, bilgiler Veri Transferi Kontrol Protokollü/İnternet Protokolü (TCP/IP-

Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ve Web sağlayıcısı gibi 

standart internet teknolojileri kullanılarak, bilgisayar aracılığı ile son 

kullanıcılara ulaştırılmaktadır. Cep telefonları, personel dijital yardımcıları, 

avuçiçi bilgisayarlar Web üzerinden aynı standart protokol kullanılarak 

bilginin dağıtımı ve ulaşımı sağlandığı için bu kategoride 

değerlendirilmektedir. Son olarak, öğrenme çözümleri geleneksel eğitim 

paradigmalarının ötesinde ve geniş bir perspektifte ele alınmaktadır.  
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E-öğrenme eş zamanlı olmayan (asenkron) ve eş zamanlı (senkron) 

olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. Eş zamanlı olmayan 

öğrenme, öğrenenlerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunun farkında olduğu 

ve eğitim için sunulan materyallerin yeterli olduğu eğitim etkinlikleridir. Eş 

zamanlı olmayan öğrenmede öğrenenler katılacakları eğitimin yer, zaman ve 

süresine kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendileri karar verebilmektedirler. Eş 

zamanlı olmayan uygulamalarda e-posta, forum gibi iletişim kanalları farklı 

öğretim amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.  

Eş zamanlı öğrenmede, farklı fiziksel mekânlarda bulunan katılımcılar,      

e-öğrenme sürecinde etkileşimli görüşme ve sohbet odaları, telekonferans, 

video konferans, web konferans gibi iletişim araçları vasıtasıyla eğitici ya da 

diğer öğrenenler ile farklı mekânlarda bulunulmasına rağmen, aynı zamanda 

iletişim kurabilmektedir. Bu tür uygulamalar, işbirliğine dayalı öğrenme 

uygulamalarına ve grup çalışmalarına imkân vermektedir. Böylece, sanal 

ortamda öğrenenler ve eğiticiler arasında geleneksel sınıf eğitimlerinin 

vazgeçilmez tartışma havasına benzer eğitim ortamlarının oluşturulması 

mümkün olmaktadır.   

Eğitimin içeriğine, amacına ve ulaşılmak istenen eğitim hedeflerine göre 

eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan öğrenme bileşenleri birlikte 

kullanılabilmektedir. Farklı pedagojik ve teknolojik yaklaşımların güçlü 

yönlerinin öğrenmede sinerji etkisi yaratmasını sağlamak amacıyla 

birleştirilmesi esasına dayanan harmanlanmış (blended learning) öğrenme, 

e-öğrenme uygulamalarının önemli bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. 

Murray (2001, 29) tarafından ifade edildiği gibi harmanlanmış öğrenme 

uygulamalarında e-öğrenme, bazen öğrenenleri gerçek sınıf ortamında 

sunulacak yüz yüze eğitime hazırlamak için, bazen de yüz yüze eğitim 

devam ederken ya da sonrası etkinlikleri desteklemek, güçlendirmek için 

kullanılabilmektedir     
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Üçüncü Nesil (3G) mobil iletişim teknolojisi, kullanıcılarına geniş bantta 

yüksek hızda veri ve görüntülü iletişim imkânı vermektedir. Hızla yaygınlaşan 

3G teknolojisi cep telefonlarından sesli ve görüntülü iletişimin yanı sıra, mobil 

internet şebekesi üzerinden hızlı internet bağlantısı yapılabilmekte, yüksek 

kalitede televizyon yayınları izlenebilmekte, anlık bilgilere ulaşabilmekte, 

internetten müzik parçası veya video film indirilebilmektedir. Hayatımızın 

birçok alanını etkileyen ve insanların yaşam stillerinde köklü değişiklikleri 

beraberinde getiren 3G teknolojisindeki bu gelişmelerden eğitim 

uygulamalarının etkilenmesi kaçınılmazdır.  

 

 

E-öğrenme uygulamaları belirli ilkelere ve tasarım özelliklerine 
uygun olarak hazırlanıp sunulduğunda aşağıdaki faydaları sağlayabilir:  

 

Esneklik: Öğrenenler bu yöntemle ihtiyaç duydukları yer ve zamanda, 

ihtiyaç duydukları kadar, haftanın her günü, günün her saati (24/7) kesintisiz 

öğrenme imkânına sahip olmaktadır. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü 

bilgisayarlar, avuç içi bilgisayarlar ve çok yüksek hızlarda veri transferi 

yapabilen mobil geniş bant 3G şebeke altyapısını kullanan yeni nesil cep 

telefonları e-öğrenmede yer ve zaman unsurunu ortadan kaldırmaktadır.  

Esneklik ile ilgili en önemli nedenler, Valcke (2001) tarafından ifade 

edildiği şekliyle aşağıda sıralanmıştır;  

i.  İstenilen yerde çalışma ve ödev alma,  

ii.  İstenilen zamanda çalışma ve ödev alma,  

iii.  Bireylerin kendi ihtiyaç, ilgi ve önceki bilgilerine göre neye, ne kadar 

çalışacaklarına karar vermeleri,  

iv.  İhtiyaç duyulan iletişimin miktarı,  

v.  Görevlerin iş yaşamına adaptasyonu.   
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Web temelli eğitim yer, program, etkileşim şekli, iletişim biçimi ve 

çalışma materyalleri değişkenlerine bağlı olarak sunulmaktadır.  

Bireysel Farklılıklar: E-öğrenme uygulamaları öğrenenlerin farklı 

öğrenme stillerine hitap edecek şekilde planlanabilmektedir. Eğitim 

içeriklerinin farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak sunulması, 

öğrenen merkezli ve modüler öğrenme olanağı, diğer kaynaklara erişim 

esnekliği gibi öğrenenlerin bireysel farklılıklarına hitap eden özellikler 

öğrenenler için önemli avantajlar sağlamaktadır.  

Aynı Anda Çok Sayıda Kullanıcıya Eğitim: Çok sayıda öğrenen aynı 

anda birlikte ya da birbirlerinden ayrı olarak eğitim alabilmektedir.  

Sanal Sınıflar: Öğrenenlere kendi aralarında ya da eğiticilerle, sanal 

sınıflarda bir araya gelerek eşzamanlı derslere katılma imkânı vermektedir.    

Maliyet: Ulaşım, konaklama, eğitici, eğitim materyallerinin hazırlanması, 

çoğaltılması, dağıtılması, güncellenmesi gibi maliyetleri önemli ölçüde 

azaltmaktadır.  

Eşitlik: Daha geniş kitlelere, aynı nitelik ve kalitede eğitim imkânı 

sunmaktadır.  

İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Gelişmiş etkileşim olanakları, başta 

işbirliğine dayalı öğrenme uygulamaları olmak üzere farklı çağdaş öğretim 

yaklaşımlarının uygulanmasına imkân vermektedir.   

Yönetim, Raporlama ve Arşivleme: Kullanıcılarla ilgili öğrenme 

sürecinin takip edilmesi, eğitim performans değerlendirmesi ve raporlama 

kolaylığı, üretici ve tüketicilerin değişen taleplerinin ihtiyaçlar doğrultusunda 

karşılanması, performansı artırması gibi kolaylıklar sunmaktadır.   

Çoklu Ortam Uygulamaları: Küresel erişim, eşzamanlı iletişim ve 

etkileşim, ses, video, animasyon gibi çoklu ortam uygulamalarına olanak 

vermektedir. 
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Yukarıda bazıları sıralanan bir takım özellikler e-öğrenmeyi bireyler, 

üniversiteler, kamu/özel kurum ve kuruluşları için cazip hale getirmiştir.  

Eğitim alanında dönüm noktası olarak kabul edilen bilgisayar, internet ve ağ 

teknolojilerindeki bu gelişmelerin öğretme-öğrenme sürecine heyecan verici 

birçok katkı sağladığı kuşkusuzdur.  Bu tür uygulamalar bazen farklı 

amaçlarla, karşılaşılan birçok eğitim sorununun çözümü olarak 

sunulabilmekte, her şart ve koşulda aynı faydaları sağlayacakmış gibi bir 

yanılgı içerisine düşülebilmektedir. Taylor (1999) tarafından belirtildiği gibi 

bazen sadece ticari bir mal olarak görülebilmektedir.  

Yeni bir teknoloji kullanılırken ekonomik kaygıların ön plana çıkarıldığı 

görülmektedir.  Eğitim amaçlı olarak kullanılması planlanan bir teknolojinin 

öncelikle öğrenmeyi nasıl daha etkili ve verimli hale getirebileceği konusu 

üzerine odaklanılması gerekmektedir (Yang ve Cornelius, 2004, 861). 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin öğrenme ortamlarında 

kullanılmasının ve bu yolla bilgilerin paylaşılmasının öğrenciler ve 

öğretmenler için büyük yararlar sağlayacağı, öğrenmeyi artıracağı 

varsayımından (Wheeler, 2001)  hareketle, her gün giderek artan sayıda 

kurum ve kuruluş, eğitim amaçlı içeriklerini basılı materyallerden elektronik 

ortamlara doğru kaydırmaya başlamışlardır (Block, 1999; Spender, 2002).  

Bu yönelim bir zorunluluk ve heyecan verici bir değişim olarak 

algılanmıştır. Bu nedenle, basılı materyallerden elektronik ortamlara geçiş 

uygulamaları, böyle bir geçiş için eğitim uzmanlarının iyi ya da kötü olarak 

değerlendirmelerine, kurumların bu değişime hazır olup olmamalarına, eğitim 

kurumlarının bu iş için bütçelerinin, altyapılarının, personelinin, yetişmiş insan 

gücünün, daha önemlisi elektronik ortamda sunulacak içeriklerinin olup 

olmamasına bakılmaksızın uygulanmaya geçilmiştir. Elektronik ortamda 

dağıtım, ağ üzerinde paylaşım her sınıf için ve her eğitim uygulaması için bir 

zorunluluk (Spender, 2002) olarak görülmeye başlamıştır.  
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Sage (2000) web temelli teknolojilerin bilginin düzenlenmesi, dağıtılması 

ve sunulmasında oldukça güçlü araçlar olduğunun altını çizmektedir (Akt. 

Özdemir, 2005, 8). İyi tasarlanmış bir e-öğrenme kursu, öğrenenlerin 

öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarına imkân verir. Kötü tasarlanmış bir 

e-öğrenme kursu ise yetersiz düşünülmüş bir yüz yüze eğitimde olduğu gibi, 

belirli kalıplar içine sıkışmış, dogmatik ve etkileşimsiz olabilir. Aynı şekilde e-

öğrenmede açıklık ve esneklik e-öğrenmenin nasıl tasarlandığına bağlı 

olarak değişmektedir (Khan, 2005, 6). 

E-öğrenme kurslarının tamamının etkileşimli, aktif katılıma uygun, 

kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçları ile sunulacak içerik göz önünde 

bulundurduğu, uygun öğretim yaklaşım ve stratejilerinin kullanıldığı ve 

başarılı bir şekilde tasarlandığı düşünülemez. Zaman zaman büyük 

beklentilerle başlatılan e-öğrenme uygulamaları bazen teknik yetersizlikler, 

bazen sunulan içerikten kaynaklanan eksiklikler, bazen bireysel ya da 

kurumsal uygulamalardaki yanlışlıklar nedeniyle hayal kırıklıkları ile 

sonuçlanabilmektedir. 

E-öğrenme kurslarının başarısını temelde içerik, teknoloji ve hizmet 

olmak üzere üç temel bileşen etkilemektedir. İçerik; kursları, müfredatı, bilgi 

ya da beceri geliştirme modüllerini içermektedir. Teknoloji; internet, 

telekonferans, video konferans gibi yöntemlerle içeriğin sunulmasında 

kullanılan yöntem ve teknikleri ifade etmektedir. Hizmetler ise bakım, teknik 

yardım ve destek, içeriğin güncellenmesi, yazılım ve donanımın 

güncellenmesi gibi etkinlikleri kapsamaktadır (Murrey, 2001, 31).  

E-öğrenmenin temel bileşenleri olan içerik, teknoloji ve hizmet 

unsurlarının ne kadarının kurumun kendi imkânlarıyla, ne kadarının kurum 

dışı imkânlarla sağlanacağı bilinmelidir. Bu durum, e-öğrenme amaçlarına, 

mevcut teknik imkânlar ve uzman personelin niteliğine bağlı olarak, kurum 

için stratejik bir planlamayı zorunlu kılmaktadır.   
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E-öğrenme stratejisi ne şekilde geliştirilirse geliştirilsin, geleneksel sınıf 

içi öğretim metotlarını aynen elektronik ortama getirmeye çalışmak çözüm 

olmaktan öte, daha ciddi problemlerin sebebi olabilmektedir (Özden 2003; 

Özden ve Çağıltay, 2000). E-öğrenme sürecini oluşturan farklı bileşenlerden 

hiçbiri tek başına iyi bir öğrenmenin garantisi değildir. Etkili bir öğrenme farklı 

öğrenme bileşenlerinin doğru şekillerde bir arada sunulmasına bağlıdır.  

E-öğrenme uygulamalarında başarılı olunabilmesi için öğrenci, 

öğretmen, teknik/destek personeli gibi insan gücü ve altyapı, yazılım, 

donanım, kullanılan araç-gereç ve materyaller gibi insan gücü dışı 

kaynakların sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. E-

öğrenme uygulamalarında en modern ortamların, en son teknolojinin, en yeni 

grafik, canlandırma ve benzetişim programlarının kullanılması, bu yolla 

sunulan eğitimin başarılı sonuçlar vereceği anlamına gelmeyecektir. Eğitimi 

iyi ya da kötü yapan kullanılan teknoloji değil, bu teknolojinin ne şekilde 

kullanıldığı ile söz konusu teknolojileri kullananların bilgi, beceri ve 

yetenekleridir.  

E-öğrenme uygulamalarından istenilen nitelikte fayda elde etmek için 

kurumsal strateji, ekonomik ve teknolojik olanaklar yanında, öğrenenlerin 

ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu farklı öğrenme stillerine hitap 

edecek iyi bir tasarım ve etkili bir planlama gereklidir. Etkili e-öğrenme 

uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi hem 

teknoloji hem de öğrenme ile ilgili araştırma ve iyi uygulama örneklerine 

ilişkin bilgilerin toplanmasını gerektirmektedir (Wenzel, 1998; Trotter, 1998; 

McClenney, 1998; Bates ve Bartolic-Zlomislic, 2000; Rumble, 2000; Aktaran: 

Gabriel ve Longman, 2004).  

E-öğrenme öğrenenleri, alışık oldukları sınıf ortamından ve rahatlıktan 

alarak, çok alışık olmadıkları bir yöntemle eğitim içeriklerine ulaşmalarının 

istendiği, kendilerini yalnız hissettikleri ve kültürel özgeçmiş ve alışkanlıklar 

nedeniyle çözümün son derece zor olduğu bir ortama getirmiştir (Özden ve 

Çağıltay 2000; Kroder, Suess ve Sachs, 1998; Powers ve Mitchell, 1997). Bu  
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görüş, Clark (2003, 9) tarafından uzun yıllar yüz yüze eğitim alan ve 

öğrenmeyi sıklıkla sınıfla özdeşleştiren kimseler için başka bir yolla öğrenme 

düşüncesinin oldukça zor olduğu ifade edilerek desteklenmektedir.  

E-öğrenme bütün öğrenenler için aynı derecede etkili midir? Etkiliyse 

hangi açılardan etkilidir? Hangi öğrenme grubundaki kimseler için e-öğrenme 

uygundur? Farklı özelliklere sahip öğrenenler e-öğrenmeye ne şekilde tepki 

vermektedir? Sosyo-kültürel yapı, kurum kültürü vs. e-öğrenmeyi ne şekilde 

etkilemektedir? E-öğrenme ekonomik açıdan her zaman kazançlı mıdır? 

Kullanıcılar tarafından e-öğrenme ne şekilde algılanmaktadır? E-öğrenme 

sürecinde öğrenenler ne gibi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır? gibi bir 

çok soruya cevap teşkil edecek bilimsel geçerliliği olan araştırmaların yetersiz 

olduğu görülmektedir (Hughes ve Attwell, 2003). İyi planlanmış bilimsel 

araştırmaların yetersizliğinin sebebi olarak e-öğrenmeye ilişkin araştırmaların 

henüz gelişim aşamasında olduğu gösterilmektedir (Qureshi, 2004, 166;  

Windschitl, 1998).  

E-öğrenme ile ilgili literatür incelendiğinde, mevcut kaynakların büyük bir 

bölümü e-öğrenmenin değeri, etkili e-öğrenme ortamlarının oluşturulması, 

kurumsal politikalar, eğitsel erişim ve e-öğrenme kurs ve programlarının 

sunulmasında eşitlik, maliyet, zaman ve kaynaklar, sınıflarda kullanılan 

teknolojilerin tanımlanması gibi konular üzerine odaklandığı görülmektedir 

(Qureshi, 2004, 166; Almala, 2004, 13; Taylor, 1999).  

Hughes ve Graham (2003) tarafından yapılan literatür taramasında 

Amerika, Avrupa ve Avustralya’da e-öğrenmenin değerlendirilmesine ilişkin 

İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış araştırmalar incelenmiştir. 

Bu alanda sınırlı sayıda kaynağa ulaşılmış ve ulaşılan kaynakların 

incelenmesi neticesinde araştırmaların;  

1. Belirli disiplinler üzerinde yoğunlaşmış durum çalışmaları,  

2. E-öğrenme ve geleneksel öğrenmenin etkililiğinin karşılaştırıldığı 

çalışmalar,  

 



 
 
 
 
 
 

 

10

3. E-öğrenme değerlendirme araçlarına ilişkin çalışmalar,  

4. E-öğrenmeye yapılan yatırım ve karlılığa ilişkin çalışmalar,  

5. Değerlendirme modellerine ilişkin çalışmalar,  

6. Ürün değerlendirmeye ilişkin çalışmalar,  

7. Performans değerlendirmeye ilişkin çalışmalar olmak üzere yedi ana 

başlıkta sınıflandırıldığı görülmüştür.  

E-öğrenmenin akademisyenler ve yöneticilerin bakış açılarıyla 

değerlendirildiği çok sayıda araştırma olmasına rağmen, öğrencilerin 

perspektifinden, öğrencilerin algı ve davranışları boyutundan incelendiği, 

değerlendirildiği araştırmalar son derece yetersizdir (Yang ve Cornelius, 

2004; Taylor, 1999; Sharpe ve Benfield, 2005, 1). Bu alanda, ülkemizde 

yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmadan biri Gürbüz (2005) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, web tabanlı bir dersin çevrimiçi öğrenme 

ortamının öğrenciler ve öğretim üyesi üzerindeki etkilerinin öğrenci kazanımı, 

öğrenciye verilen destek, güdüleme, bilgisayara dayalı iletişim ve grup 

çalışması açısından incelenerek çevrimiçi dayanışmaya katkıda bulunan 

faktörler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda öğrenci ve öğretim üyelerinin 

çevrimiçi dayanışmalı öğrenme ortamını olumlu algıladıkları ortaya 

konulmuştur.  

Yıldırım (2002) tarafından yapılan çalışma ile öğrencilerin web ile 

zenginleştirilmiş Genel Kimya Dersi hakkındaki algıları araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda öğrencilerin dersin web sitesinin bulunmasından hoşnut 

oldukları, web sitesinde bulunan ve güncellenen servisleri kullandıkları, buna 

karşın dersin amfi ortamında işlenmesi durumunda pasif kalmaları, derse 

dikkatlerini toplayamamaları ve etkileşimin azalması gibi nedenler, Power 

Point gösterileri ile ders işlenmesinden hoşnut olmadıkları sonucuna 

varılmıştır.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

11

Brotherton ve Abowd (2002) tarafından e-öğrenmenin öğrenciler 

tarafından nasıl algılandığına ilişkin çalışmaların yetersizliği vurgulanmıştır. 

Aynı çalışma, e-öğrenmeye ilişkin araştırmaların büyük bölümünün yeni 

teknolojilerin öğrenme ortamında ne şekilde kullanılabileceği üzerine 

odaklandığı belirtilmektedir.  

Keller ve Cernerud (2002) tarafından İsveç’teki 2 farklı üniversitede iki 

yıllık e-öğrenme tecrübesi olan öğrencilerin e-öğrenmeye ilişkin algıları ile 

cinsiyet, yaş, bilgisayar kullanma tecrübeleri, yeni teknolojilere yönelik 

tutumları, öğrenme stilleri ve üniversitede geliştirilen e-öğrenme yöntemi 

değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konması 

amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bayanların 

erkeklere oranla daha pozitif tutum sergiledikleri, tutum ile yaş arasında algı 

açısından bir fark bulunmadığı, bilgisayar tecrübesi olmayanların bilgisayar 

becerisi olanlara oranla daha pozitif tutum sergiledikleri, öğrenme stilleri ile 

öğrencilerin e-öğrenme algıları arasında bir ilişki olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Araştırmanın genel sonucuna bakıldığında, araştırmaya katılan 

öğrencilerin üçte ikisinin kullanılan web platformunun çalışmalarını 

kolaylaştırdığı, öğretmen ve diğer öğrencilerle iletişimi ve kursun eğitsel 

değerini artırdığı, kursla ilgili problem çözme becerilerini geliştirdiği 

görüşlerine katılmadıkları görülmüştür.  

Qureshi (2004) tarafından gerçekleştirilen araştırma öğrencilerin yaş, 

cinsiyet, iş gibi demografik özelliklerinin, daha önceki tecrübelerinin (web 

temelli bir eğitim alıp almama), öğrenme stillerinin, motivasyon unsurları ile 

kurs tasarımı ve bileşenlerinin öğrencilerin web temelli öğrenmeye ilişkin 

memnuniyetlerini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Bu araştırma, birçok 

eğitimcinin inandığı gibi sadece internet kullanılmasının önemli bir öğrenme 

tecrübesi sağlamayacağını, her kursta web temelli öğrenme yönteminin 

kullanılmasının otomatik olarak beklenen eğitsel etkiyi sağlamayacağının ve 

öğretim kalitesini artırmayacağının görüldüğünü ortaya koymuştur.  
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E-öğrenme ortamlarının birçoğu öğrencilerin e-posta, sohbet 

programları,  forum, video konferans sistemleri gibi iletişim araçlarını 

kullanmalarını gerektirmektedir. Web temelli eğitimin başarısı için gerekli olan 

bu iletişim kanalları öğrencilerin zamanlarının önemli bir bölümünü bu şekilde 

harcamalarına neden olmaktadır (Brown, 1998; Cooper, 1999; Junk ve Fox, 

1998; Kroder, Suess ve Sachs, 1998; Powers ve Mitchell, 1997).  

Bazı öğrenciler e-öğrenme ortamlarında sunulan içeriğin çoğunun 

sadece metin olması nedeniyle bu metinleri okumak için geleneksel kurslarda 

harcadıkları zamandan daha fazlasını harcadıklarını ifade etmişlerdir (Kroder, 

Suess ve Sachs, 1998). Geleneksel öğretim ortamları için gerekli zamandan 

daha fazla zaman harcamalarına rağmen öğrenciler, e-öğrenme yöntemiyle 

öğrenmeyi sıkıntıya girmeye değer bulduklarını ve daha başka kurslarıda bu 

yöntemle almaya istekli olduklarını belirtmişlerdir (Cooper, 1999; Kroder, 

Suess ve Sachs, 1998).  

Yang ve Cornelius (2004) tarafından yapılan çalışmada, öğrencilerin e-

öğrenmeye ilişkin algıları, nitel araştırma yöntemiyle, öğrencilerin 

deneyimlerine dayanarak araştırılmıştır. Çalışma sonunda, çevrimiçi eğitimin 

düşük maliyetli olması, öğrenme için sağladığı esneklik, elektronik araştırma 

olanağı, internete bağlanma kolaylığı, iyi tasarlanmış arayüz öğrenciler 

tarafından olumlu deneyimler olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin olumsuz 

deneyimleri arasında ise eğiticiler tarafından zamanında verilmeyen geri 

dönüt, teknik destek yetersizliği, kişisel motivasyon eksikliği, yalnızlık 

duygusu, tekdüze öğretim metotları ve iyi tasarlanmamış kurs içeriği yer 

almıştır.  

E-öğrenme tecrübesine sahip 22 öğrenci ile çevrimiçi eğitimde 

eşzamanlı olmayan iletişim durumunun araştırıldığı nitel bir durum çalışması 

sonucunda;  öğretmenle yüz yüze iletişimin yetersizliği, sınıfta bir öğretmenin 

olmamasının geri dönüt zamanında ya da iletişimde gecikmelere neden 

olması öğrenciler tarafından çevrimiçi eğitimin dezavantajları olarak 

gösterilmiştir. Aynı çalışmada, e-öğrenme ortamlarında sadece tartışma 

forumlarının ya da işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerinin sağlanmasının 
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öğrencilerin bu etkinliklere katılacağı anlamına gelmediği, öğretmenlerin 

iletişimi başlatarak etkinlikleri yönlendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır 

(Vonderwell, 2003).  

Her yetişkinin öğrenme stili, rolleri ve beklentileri farklıdır. Bazı 

öğrenenler etkileşimli grup ortamlarında öğrenmeyi tercih ederken, bazıları 

kendi kendine öğrenmeyi tercih edebilir. Bu farklılık kişilerin öğrenmesini, 

motivasyon ve algılarını doğrudan etkilemektedir. Qureshi (2004) tarafından 

gerçekleştirilen araştırma sonuçları, e-öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin 

kişisel özelliklerinin öğrenme biçimlerini ve öğrenme tecrübelerini etkilediği 

sonucuna varılmıştır.  

Öğrencilerin farklı karakteristik özellikleri, çevrimiçi öğrenmeye ilişkin 

algılarını kesin olarak ortaya koymayı güçleştirmektedir. Öğrencilerin yaşı, 

cinsiyeti, kişisel bilgisayarlarının olup olmaması, bilgisayar erişiminin 

sağlandığı mekan, önceki bilgisayar becerileri ve tecrübeleri, zaman, 

özgüven, motivasyon gibi bir çok faktör öğrencilerin e-öğrenmeye ilişkin 

algılarını ve tecrübelerini etkilemektedir (Peters, 2001).  

Bir eğitim yönteminin başarılı ya da başarısız olarak görülmesindeki en 

önemli ölçü sunulan eğitimin kalitesi ve etkililiğidir. E-öğrenme ortamlarının 

etkililik ve kalitesinin belirlenmesi bir takım prensiplerin varlığını gerekli 

kılmaktadır. E-öğrenmenin etkililiği sadece belirli boyutların değerlendirilmesi 

ile değil, e-öğrenme sürecini oluşturan bileşenlerin tamamını içine alan 

kapsamlı değerlendirme süreçleri ve araştırmalarla mümkündür.   

Bir çok araştırma, uzaktan eğitimdeki öğrenme, performans ve başarı 

gibi faktörlerin geleneksel sınıflarda da gözlenebilir olması nedeniyle 

karşılaştırma olanağı bulunduğunu, ancak uzaktan eğitimde öğretmen ve 

öğrencilerin algıları ve tatmin derecelerine ilişkin aynı tutarlılığın söz konusu 

olmadığını göstermektedir (Carr, 2000; Russell, 1999; Schoech, 2000; 

Sonner, 1999; Spooner, Jordan, Algozzine, ve Spooner, 1999; Bower, 2001; 

Hara ve Kling, 1999; Stocks ve Freddolino, 1998; Aktaran: Rivera, McAlister 

ve Rice 2002).  
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E-öğrenme yöntemiyle öğrenenlerin algılarını konu alan sınırlı sayıdaki 

araştırmada, ihtiyacı karşılamaya yönelik etkili ve verimli web temelli kursların 

düzenlenebilmesi, öğrenenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde 

karşılanabilmesi için üçüncü kişilerin bakış açıları ve değerlendirmelerinin 

yeterli olmadığı görüşü egemen olmuştur. Söz konusu araştırmalarda, bu 

yöntemle öğrenen kimselerin bakış açıları, tecrübeleri, görüş ve önerilerinin 

büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. Aynı şekilde akademisyenlerin, 

yöneticilerin ve karar mekanizmasında bulunan kimselerin, uzaktan eğitime 

doğrudan katılanların e-öğrenme yönetimi ile düzenlenen eğitimlere yönelik 

algıladıklarını bilmeleri büyük önem taşımaktadır.  

E-öğrenmeye ilişkin sorunların öğrencilerin bakış açısından verildiği, bu 

yöntemle öğrenenlerin tecrübelerinin derinlemesine incelendiği nitel 

araştırmalar yetersizdir. Web temelli kurslarda öğrencilerin algı, tutum ve 

memnuniyetlerinin ölçülmesi, web temelli öğretim ve tasarım özelliklerinin 

ortaya konulmasına yönelik daha çok araştırma yapılmasına gerek 

duyulmaktadır (Hara ve Kling 1999; Merriam ve Simpson, 1995, 98; 

Singleton, Koh, Hill ve Jones, 2004; Qureshi, 2004, s.166; Pedretti, Woodrow 

ve Mayer-Smith, 1998; Teh, 1999; McGraw-Hill Ryerson, 2000; Stewart ve 

Sanchez, 2003; Zariski ve Styles, 2000 Aktaran: Gabriel ve Longman, 2004).  

E-öğrenmede, başkalarının gözüyle öğrenenleri anlamaya çalışmak 

yerine, öğrenenlerin kendi bakış açılarından e-öğrenme anlamaya 

çalışılmalıdır. Bu gerçekten hareketle e-öğrenme yöntemiyle sunulan eğitime 

katılan kursiyerlerin içerik, etkileşim, portal tasarımı ve destek, eğitim 

materyalleri ve eğitim materyalleri kullanım kolaylığı ve eğitimin genel olarak 

değerlendirilmesi boyutlarına ilişkin algılarının ortaya konulması 

gerekmektedir. Sunulan eğitimin etkililiğinin kursiyer algılarına dayalı olarak 

değerlendirilmesi de önem taşımaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde ekonomik, 

sosyal, kültürel ve toplumsal yapıda meydana gelen hızlı değişme ve 

gelişmeler, polisle ilgili beklentilerin artmasına, polise düşen görevlerin 

çoğalmasına ve değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Meydana gelen 
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bu hızlı değişime ve gelişmelere paralel olarak polisin eğitimi her 

zamankinden daha fazla ön plana çıkmıştır.  

Meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmadığı 

sürece bugünün toplumsal ve bireysel gereksinmelerine gerekli biçimde yanıt 

verilemez (Alkan, 1995, 104). Özden (2003) tarafından belirtildiği gibi bilgi 

çağı insanı, aynı kapsamda bilgi çağı polisi, kendini sürekli yenileme ve 

geliştirme ihtiyacını fazlasıyla hissetmektedir. Çağdaş bir polis eğitim 

sisteminin temel amacı, bilgi toplumunda görev yapacak yaratıcı, üretken, 

yenilikçi, girişimci, esnek, araştırmacı, problem çözme becerisine sahip, 

olaylara farklı perspektiflerden bakıp alternatif çözüm yolları ve önerileri 

geliştirebilen nitelikli polisler yetiştirmektir. Bu nitelikte polislerin yetiştirilmesi 

önce ciddi anlamda bir anlayış değişikliğini gerektirmektedir.  Söz konusu 

değişimin bir parçası olarak eğitim hizmetlerinin gelişen bilim ve teknolojiye 

paralel olarak yapılandırılması gerekmektedir.  

Herkese, her kuruma ve her ortama uyan standart bir eğitim yöntemi 

yoktur. Yetişkin eğitiminde herkesin kendine göre farklı öğrenme stilleri, farklı 

motivasyon düzeyleri ve ilgileri mevcuttur. Modern eğitim anlayışı, kurumları 

yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldıran, daha etkili ve sürekli 

öğrenmeye olanak sağlayan öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır.  

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan personel ön lisans eğitimleri ile 27 

Polis Meslek Yüksek Okulu’nda ve üniversite mezunu polis adaylarının 6 ay 

süreyle eğitim gördüğü 9 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 

yetiştirilmektedir. Emniyet Teşkilatının yüksek nitelikte rütbeli personel 

ihtiyacı ise Polis Akademisi Başkanlığı’nca karşılanmaktadır. Ayrıca, Emniyet 

Teşkilatının ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman personel ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde, Ankara’daki 

devlet yüksek öğretim kurumlarında Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) adı 

altında öğrenci okutulmaktadır.   
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Polis eğitim kurumlarından mezun olarak görev yapmaya başlayan 

personelin iş performanslarının artırılması, çağdaş gelişmeler ve değişiklikler 

doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması 

amacıyla her yıl bir plan dâhilinde hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

Hizmet öncesi eğitimler, polis eğitim kurumlarında yapılırken, hizmet içi 

eğitimlerin büyük bir kısmı merkez ve taşra teşkilatından çağrılan personelin 

katılımıyla Ankara’da farklı birimlerin eğitim ünitelerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

10.08.2001 tarih ve 24489 sayılı  Resmi Gazete’de Yayımlanan 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme 

Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik ile, Başkomiser rütbesinden 

Emniyet Amirliğine, 3.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet 

Müdürlüğüne terfi edecek personelin, yapılacak olan rütbe terfi sınavlarında 

başarılı olmaları durumunda, meslek içi yöneticilik eğitimi kurslarına 

katılmaları zorunlu hale getirilmiştir.   

Yöneticilik eğitimleri ve hizmet içi eğitimler için Ülkemizin farklı illerinden 

Ankara’ya çağrılan personele kurum tarafından seyahat ve konaklama 

amacıyla yüksek miktarlarda paralar ödenmektedir. Emniyet Genel 

Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı kaynaklarına göre, orta ve üst kademe 

yöneticilik eğitimleri için 15 günlüğüne Ankara’ya gelen yaklaşık 1.000 

personel için yüksek miktarlarda paralar harcanmaktadır. Buna kursiyerler 

için kalacak yer bulma sorunları ve giderleri, eğiticilerin giderleri, eğitim 

materyallerinin hazırlanması, güncellenmesi ve dağıtılmasına ilişkin giderler 

eklendiğinde 15 günlük bir kursun maliyeti ciddi anlamda ekonomik bir külfeti 

beraberinde getirmektedir.   

Yönetici konumundaki personelin çalışma ortamlarından ayrılarak, tek 

bir merkezde toplanması şeklinde gerçekleştirilen geleneksel yöneticilik 

eğitimi kurslarına her yıl yaklaşık 1.000 kişi katılmaktadır. Bu kadar 

personelin katılacağı bir eğitim için gerekli teknolojik donanıma sahip eğitim 

ortamı ayarlanamaması, bu ortamlarda yapılan eğitimin etkililik ve 

verimliliğine ilişkin endişeler, öğretim elemanı bulma zorlukları ile personelin 
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işgücü kaybı, ailevi yükümlülükleri gibi temel sorunlar, Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nü yeni arayışlara yöneltmiştir.  

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin eğitim alanında yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlaması, e-öğrenmenin en az yüz yüze öğrenme kadar etkili 

olduğuna ilişkin araştırma sonuçları, bu yolla yapılan eğitimin maliyetleri 

düşürmesi, Emniyet Teşkilatının sahip olduğu internet imkanları ile iletişim 

altyapısı güvenli veri, ses ve görüntü aktarımına uygun POLNET gibi sağlam 

kurumsal ağ yapısı olanakları kurum içerisindeki eğitim hizmetlerinde e-

öğrenme uygulamalarının kullanılmasına yönelik isteği artırmıştır. Sahip 

olunan bu olanaklar, e-öğrenme uygulamalarının başlatılabilmesi için 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeterli potansiyele sahip olduğunun bir 

göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Teknoloji kullanımının kurumların ve 

ülkelerin ayakta kalması için belirleyici bir faktör olduğu günümüzde, bilgi 

otoyolunun (Information Highway) mümkün olduğunca çabuk bir parçası 

haline gelerek, gerek kurum içerisinde karşılaşılan eğitim sorunlarının 

çözümü ve gerekse sayısal yarılma (digital divide) (Özden, 2003) 

uçurumunda kaybolmamak için, Emniyet Genel Müdürlüğünce bir çalışma 

başlatılmıştır.  

Ülkemizde ilk web temelli uzaktan eğitim projelerini başlatan, vizyonunu 

kamu kurum ve kuruluşları ile diğer üniversiteler ve özel sektör için teknoloji 

transfer etmek olarak ortaya koyan (Özden ve Çağıltay 2000, 12–18) Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile 2004 yılı itibariyle e-öğrenme ile ilgili bir 

proje başlatılmıştır. Bu çerçevede, ODTÜ ile Emniyet Genel Müdürlüğü 

arasında 23.02.2005 tarihinde Uzaktan Eğitim / E-Öğrenme Protokolü 

imzalanmıştır (EGM Uzaktan Eğitim/E-Öğrenme Protokolü, 2005).  

10.08.2001 tarih ve 24489 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet 

Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının 

Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’te 15.03.2005 tarihinde yapılan bir 

değişiklikle, yöneticilik eğitimi kurslarının sınıf ortamında Ankara'da veya 

uzaktan eğitim yoluyla düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır. Bu 

gelişmelerin bir sonucu olarak, 2005 yılında Başkomiser rütbesinden Emniyet 
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Amirliği rütbesine (1074) ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesinden 2. Sınıf 

Emniyet Müdürlüğü rütbesine (168) terfi eden olmak üzere toplam 1.242 

personel ODTÜ tarafından hazırlanan e-öğrenme portalı üzerinden yöneticilik 

eğitiminden geçirilmiştir. Bu yöntemin sadece yöneticilik eğitimleri ile sınırlı 

kalmayıp diğer hizmetiçi eğitim etkinliklerinde kullanılmasına yönelik 

çalışmalara e-öğrenme projesi kapsamında devam edilmektedir (Uzaktan 

Eğitim/E-Öğrenme Protokolü, 2005). 

E-öğrenme yöntemi kullanılarak düzenlenen yöneticilik eğitimlerine 

katılan araştırmacının kişisel deneyimleri, diğer kursiyerlerle yapılan görüşme 

ve değerlendirmeler, kursiyerler tarafından oluşturulan e-posta grubundaki 

yazışmalar, kursiyerlerin ilk e-öğrenme deneyimlerinde olumsuz algılamalara 

neden olan bir takım hususların bulunduğunu göstermektedir.  

Gelişmeler, e-öğrenmeyi Emniyet Teşkilatının farklı düzeylerindeki 

eğitimlerde kullanmayı kaçınılmaz kıldığından, bu yöndeki çalışmalara devam 

edilmektedir. E-öğrenmenin kursiyerler tarafından nasıl algılandığına, 

kursiyerlerin olumlu ya da olumsuz algılarına neden olan hususların neler 

olduğuna, eğitimlerin kursiyerlerin perspektifinden ne şekilde 

değerlendirildiğine ilişkin bir çalışma ise şu ana kadar yapılmamıştır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde daha sonra düzenlenecek 

benzer nitelikteki eğitimlerin kalite ve niteliğini yükseltmek, karşılaşılan 

problemlerle tekrar karşılaşmamak, kursiyerlerin e-öğrenme algılarını 

şekillendiren faktörleri yine kursiyerlerin deneyimlerine dayanarak ortaya 

koymak ve bu çerçevede söz konusu eğitimlerin etkililiğini değerlendiren bir 

çalışmaya gereksinim duyulmuştur.   
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Amaç 

 

Bu çalışmanın amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde e-öğrenme 

yöntemi ile gerçekleştirilen yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin e-

öğrenme algıları ile görüşme ve gözlem kayıtlarına dayalı olarak e-öğrenme 

sürecinin değerlendirilmesidir.  

Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

 

Alt Amaç 1. E-öğrenme sürecinde sunulan içerik kursiyerler tarafından 

nasıl algılanmaktadır? 

 

Alt Amaç 2. E-öğrenme sürecindeki kursiyer-kursiyer, kursiyer-eğitici 

etkileşimi kursiyerler tarafından nasıl algılanmaktadır? 

 

Alt Amaç 3. E-öğrenme sürecinde kullanılan eğitim materyalleri ve bu 

materyallerin kullanım kolaylığı kursiyerler tarafından nasıl algılanmaktadır? 

 

Alt Amaç 4. E-öğrenme portalının tasarımı ve destek hizmetleri 

kursiyerler tarafından nasıl algılanmaktadır? 

 

Alt Amaç 5. Yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin e-öğrenmeye 

ilişkin olarak algıladıkları güçlü yönler nelerdir? 

 

Alt Amaç 6. Yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin e-öğrenmeye 

ilişkin olarak algıladıkları zayıf yönler nelerdir? 
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Önem 

 

Bu araştırmada, e-öğrenme ile ilgili bir bilgi taraması sunulmuştur. 

Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ve kursiyerlerin uzaktan 

eğitim / e-öğrenme yöntemi, bu amaçla kullanılan teknolojiler, e-öğrenmenin 

temelini oluşturan eğitsel yaklaşımlar gibi konularda bilgi sahibi olmaları 

hedeflenmiştir.  

Yöneticilik eğitimleri çerçevesinde kullanılan e-öğrenme sürecinin ne 

şekilde gerçekleştirildiği ile kullanılan yöntemin güçlü ve zayıf yönleri 

kursiyerlerin perspektifinden ortaya konulmuştur. Bu nedenle, araştırma 

bulgularının, daha sonra düzenlenecek benzeri nitelikteki eğitimlerde yol 

gösterici olması umulmaktadır.  

Bu çalışmanın, program değerlendirme ve nitelik yükseltme amaçlarına 

hizmet edeceği düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarının daha sonraki 

yıllarda düzenlenecek benzer eğitimlerde dikkate alınması durumunda katkı 

sağlaması beklenmektedir.  

Araştırma çerçevesinde, e-öğrenme sürecine ilişkin olarak geliştirilen 

ölçme araçları, analiz ve bakış açılarının benzeri uygulamaların etkili ve 

verimli olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırma bulgularına dayalı olarak yapılan betimleme, açıklama ve 

yorumların uygulayıcıların mesleki donanımını zenginleştireceği 

beklenmektedir.  

Diğer kamu ve özel kurum - kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 

benzer çalışmalar için örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Benzeri çalışmalar yürütecek araştırmacılar ve akademisyenler için 

örnek teşkil etmesi beklenmektedir. 

Araştırma, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu alanda 

gerçekleştirilen ilk çalışma niteliği taşımaktadır. 
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Sınırlılıklar 

 

Araştırma;  

 

2006 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Akıllı Sınıf’ta düzenlenen 

yöneticilik eğitimlerine katılan Başkomiser (999) ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü 

(92) rütbesindeki personel ile sınırlıdır.  

2006 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

işbirliği ile gerçekleştirilen ve araştırmanın kuramsal çerçevesi bölümünde 

açıklanan E-öğrenme Portalı ve bu portal üzerinde çalışan uygulamalar ile 

sınırlıdır. 

Algılama sürecini doğrudan gözlemleme olanağı olmadığından 

kursiyerlerin sürece ilişkin algılarının geçerliliği kendi tecrübeleri 

doğrultusunda ortaya koydukları ifadelerinin doğruluğu sınırlıdır.  

E-öğrenme sürecine ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Akıllı 

Sınıfında yapılan gözlemle sınırlıdır.  

 

 

Tanımlar 

 

E-öğrenme: Literatürde e-öğrenme (e-learning), web-temelli (web-

based) öğrenme, çevrimiçi öğrenme (online learning), uzaktan eğitim 

(distance learning) gibi kavramların farklı şekillerde ifade edilmesine rağmen 

çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir (Tsai ve Machado; 

Neal, 2005). Literatürdeki bu kavram farklılığı e-öğrenme kavramının 

sınırlarını kesin çizgilerle belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Bu alanda otorite 

olarak kabul edilen Rosenberg (2001) gibi bazı yazarlar ise e-öğrenme ve 

web temelli öğrenmeyi aynı anlamda kullanmaktadır. ODTÜ ve EGM 
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arasında imzalanan protokolün Uzaktan Eğitim/E-Öğrenme Protokolü adını 

taşıması ve kursiyerler tarafından bu şekilde kullanılacak olması nedeniyle 

araştırmada Rosenberg (2001) tarafından “Bilgi ve performansı artırmak için 

geniş bir yelpazede sunulan çözümlerin internet teknolojileri kullanılarak 

hedef kitleye ulaştırılması” olarak tanımlandığı şekliyle e-öğrenme tanımının 

kullanılması benimsenmiştir. Bu çalışmada çevrimiçi (online) eğitim ve web 

tabanlı eğitim kavramları e-öğrenme kavramı ile aynı anlamda kullanılmıştır.  

Algı (Perception): Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, 

idrak etme (http://www.tdk.org.tr/tdksozluk2/SOZBUL.ASP?Kelime=algı). Bu 

çalışmada algı, EGM bünyesinde düzenlenen yöneticilik eğitimlerine katılan 

kursiyerlerin, e-öğrenme sürecine ilişkin olarak görsel, işitsel ve duyuşsal 

uyarımlarla edindikleri deneyimlerin kendileri tarafından ifade edilmesi, e-

öğrenme sürecindeki olay ve olguların kursiyerler tarafından anlamlandırıldığı 

şekilde ele alınmıştır. 

Portal: Özelleştirilmiş içerikleri kapsayan web sitesi. 

Yöneticilik Eğitimi: 10/08/2001 tarih ve 24489 sayılı  Resmi Gazete’de 

yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve 

Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik gereğince, 

Ankara'da veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen iki hafta süreli eğitim.  

Kursiyer: Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan rütbe terfi sınavlarında 

başarılı olarak Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine, 3.Sınıf Emniyet 

Müdürlüğünden 2.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi sürecinde meslek içi 

yöneticilik eğitim kurslarına katılmaya hak kazanan personel.  

Senkron Eğitim: E-öğrenme sürecinde eğitici ve öğrenenlerin aynı 

ortamda bulunmalarına gerek olmaksızın aynı anda internet aracılığı ile 

gerçekleştirdikleri eğitim ve öğrenim biçimi. 

Asenkron Eğitim: Belirli bir zamana bağlı kalmaksızın alınabilen eğitim 

biçimi.  
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Pol-Net: Yeni teknolojilere tamamıyla açık bilgisayar ve iletişim altyapısı 

üzerinde tüm teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veritabanı kullanımını 

sağlayan ses ve görüntünün de aktarılabildiği hızlı, güvenilir bir bilgi sistemi 

(http://www.egm.gov.tr/daire.bilgiislem.asp). 



 

 

 

BÖLÜM II 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

 

Bu bölümde, araştırma problemi ile doğrudan ilgili aşağıdaki 

konular hakkında kavramsal bilgiler verilmiştir.  

E-öğrenmenin Gelişim Süreci  

Eğitim Kuramları ve E-öğrenme  

E-öğrenmenin Başarısını Etkileyen Faktörler 

Emniyet Genel Müdürlüğünde (EGM) E-öğrenme 

EGM E-öğrenme Portalında Yer Alan İçeriğin Geliştirilmesi 

EGM Akıllı Sınıfı ve E-öğrenme Sürecinde Kullanılması 

EGM E-öğrenme Portalı ve Yöneticilik Eğitimlerinde Kullanılması 

 

E-öğrenmenin Gelişim Süreci  

 

E-öğrenmenin gelişim sürecini incelemek için öncelikle uzaktan eğitimin 

gelişim seyri ortaya konmalıdır. Uzaktan eğitim, öğreten ve öğrenenlerin aynı 

zaman ve mekânda bulunmalarına gerek kalmadan gerçekleştirilen eğitim 

etkinliklerini kapsamaktadır.  

Uzaktan eğitim uygulamaları, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

paralelinde gelişme göstermiştir. 1700’lü yıllarda mektupla öğretim şeklinde 

başlayan uzaktan eğitim, 1980’li yılların ortaları ile 1900’lü yılların başlarında 

telgraf, telefon, radyo ve film şeritleri, daha sonra video ve televizyon 

uygulamaları şeklinde gelişim göstermiştir. Bu dönemde televizyon, Marshall 
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McLuan”ın “küresel köy” söylemiyle popüler hale gelmiştir. Bu gelişmeler 

eğiticileri heyecanlandırmıştır. Ancak, uygun programların geliştirilememesi, 

program geliştirecek personelin yetersizliği, tek yönlü etkileşim gibi nedenler 

televizyonun eğitimde kullanılmasında hayal kırıklığı yaratmış ve yeni 

arayışları hızlandırmıştır (Rosenberg, 2001).  

1969’da İngiltere Açık Üniversitesi başarılı bir uzaktan eğitim 

uygulaması başlatmıştır. Üniversite, basılı materyaller, ses ve video 

materyalleri, radyo ve televizyon yayınlarını harmanlayarak geliştirdiği model 

çerçevesinde uzaktan eğitim kursları düzenlemiştir. İngiliz Açık Üniversitesi 

uluslararası platformda çoklu ortam teknolojileri kullanılarak geniş kitlelere 

uzaktan eğitim imkânı sunarak bir ilki gerçekleştirmiştir (Mathews, 1999, 

Aktaran: Shockley, 2005, 15).  

Uzaktan eğitim alanındaki en köklü değişmeler bilgisayarların bu alanda 

kullanılmaya başlaması ile yaşanmıştır. Bilgisayara Dayalı Eğitim (CBT) 

uygulamaları ilk aşamada bilgilerin bir dizi bilgisayar ekranından okunması ve 

daha sonra hazırlanan materyaldeki soruların çözülmesi şeklinde 

gerçekleşmiştir (Roberts, 2004). 

Etkileşim gereksiniminin bir sonucu olarak 1990–1999 yılları arasında 

bilgisayara dayalı eğitim teknolojileri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu dönem 

aynı zamanda eğitimde telefon, uydu, fiber optikler, entegre sistemler, dijital 

iletişim araçlarının eğitim amaçlı kullanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde, 

birçok kolej ve üniversite uzaktan eğitim kurslarını telekonferans ve video 

konferans teknolojileri kullanarak sunmaya başlamıştır (Hancock, 1999, 

Aktaran: Shockley, 2005, 19).  

İnternet teknolojilerinin ve alt yapısının gelişmesiyle birlikte küresel 

erişim ve eşzamanlı etkileşim gibi temel özellikler interneti uzaktan eğitim 

uygulamaları için ideal bir platform haline getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte 

eğitim uygulamaları internet ortamına kaymaya başlamış, iki yönlü iletişim ve 

etkileşim eğitime yeni bir boyut kazandırmıştır. 
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Günümüzde uzaktan eğitim web-temelli eğitim uygulamaları, web 

temelli performans destek sistemleri, eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan 

iletişimin etkin olarak kullanıldığı sanal sınıflar, öğrenme yönetim sistemleri 

(LMS), öğrenme içeriği yönetim sistemleri (LCMS) ile karakterize edilmektedir 

(Driscoll, 2002; Sloman, 2002; Aktaran Shockley, 2005, 21 ). E-öğrenme 

uygulamaları farklı bileşenlerden oluşan çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Mevcut uygulamalarda genel olarak bu bileşenlerin belli bir kısmı 

kullanılmaktadır.  

E-öğrenme uygulamalarının önemli bir parçası olan öğrenme yönetim 

sistemleri (LMS) kullanıcıların ne zaman “çevrimiçi” olduğu, hangi derste ne 

kadar süre kaldığı, hangi sınavları aldığı, hangi sınavı ne kadar sürede 

bitirdiği ve ne kadar puan aldığı, sistemden ne zaman çıktığı gibi kullanıcılara 

ait tüm bilgilerin tutulduğu uygulamalardır. Öğrencilerin katıldıkları derslerdeki 

davranışlarının izlenmesi, başarıyı arttırmak üzere önlemler alınmasını 

sağlayabilir. Öğrencinin dersin sayfalarını ne hızla geçtiği ya da sisteme ne 

kadar bağlı kaldığı, hangi sayfaları görüntülediği gibi bilgiler, eğitimin 

değerlendirilmesi sürecinde dikkate alınmalıdır.  

Her e-öğrenme uygulamasının kendine has bir takım özellikleri, 

üstünlükleri ve sınırlılıkları vardır. E-öğrenme uygulamalarında kullanılan 

materyallerin birlikte işlerliğini sağlamak için uygulayıcıların ADL (Advanced 

Distributed Learning-İleri Dağıtımlı Öğrenme), AICC (Aviation Industry 

Computer-Based Training Committee-Havacılık Endüstrisi Bilgisayar Destekli 

Eğitim Komitesi), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Learning Technology Standards Committee-Elektrik ve Elektronik 

Mühendisleri Enstitüsü Öğrenme Teknolojisi Standartları Komitesi) ve IMS 

(Global Learning Consortium-Küresel Öğrenme Konsorsiyumu), LTSC 

(Learning Technology Standards Committee-Eğitim Teknolojileri Standartları 

Komitesi) gibi kurumlar tarafından geliştirilen SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model-Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Başvuru Modeli) gibi bir 

takım standartları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir (Specifications 

& Standards, 2003).  
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Eğitim Kuramları ve E-öğrenme  

 

Öğretme ve öğrenme alanındaki kuramlar incelendiği zaman bunların 

temelde nesnelci (objectivist) ve yapılandırmacı/oluşturmacı (constructivist) 

olmak üzere sınıflanabileceği görülmektedir. Bu iki ayrı görüşün algılama, 

bilme, anlama ve öğrenmeye ilişkin açıklamaları oldukça farklılaşmaktadır 

(Deryakulu, 2000). Günümüz eğitim sistemlerinde özellikle teknolojinin 

oynadığı etkin rolle birlikte bilginin tek yönlü aktarıldığı geleneksel öğretme 

yaklaşımlarından, bilginin yapılandırılmasının temel alındığı öğrenme 

yaklaşımlarına doğru hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim öğretme-

öğrenme sürecinde yer alan tüm bileşenleri etkilemektedir. 

Teknoloji farklı öğrenme stillerine sahip öğrenenler için alternatif 

öğrenme olanakları sunmaktadır. Yine uygun teknolojinin kullanılması 

eğiticilere farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için farklı öğrenme 

ihtiyaçlarına hitap eden eğitim alternatifleri sunma olanağı vermektedir.  

E-öğrenme etkinliklerini planlamadaki amacımız öğrenmeyi etkili ve 

anlamlı kılmaktır. Bu nedenle uygun kuramın seçilmesinde bu amacı 

gerçekleştirecek kuram ya da kuramların göz önünde bulundurulması 

gerekecektir.  

Jonassen (1995), öğrenmeyi anlamlı kılan yedi temel özelliği şöyle 

tanımlamıştır:  

a) Aktif: Öğrenenler bilginin zihinde yapılandırılması sürecine aktif 

olarak katılırlar.  

b) Yapıcı: Öğrenenler öğrenmeyi anlamlı kılmak için zihinlerindeki 

mevcut bilgilerine yeni düşüncelerini katarlar.  

c) İşbirliği: Öğrenenler her grup üyesinin grubun amacına katkıda 

bulunduğu bir öğrenme ortamında çalışırlar. 

d) İstekli: Öğrenenler öğrenme amaçlarına ve hedeflerine ulaşma istek 

ve arzusu taşırlar.  
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e) Tartışmacı (conversational): Öğrenenler bilgilerini karşılıklı olarak 

paylaşırlar, birbirlerinin yapılandırdığı bir topluluğun içinde bulunmaktan 

yararlanırlar.  

f) Bağlamlı, gerçek yaşamla ilintili: Öğrenme etkinlikleri ve görevler 

gerçek yaşamdaki görevlerle bağlantılıdır ya da öğrenme etkinlikleri problem 

temelli uygulamalar şeklinde gerçek yaşamdaki durumlarla bağlantılıdır. 

g) Yansıtıcı: Öğrenenler öğrenme sürecinde edindikleri bilgi ve 

tecrübeler ile öğrenme etkinlikleri esnasında alınan kararları ve öğrendiklerini 

gerçek uygulamalara yansıtırlar.  

Geleneksel eğitim paradigmaları öğretim amaçlarına odaklanırken, 

yapıcı öğrenme kuramları neden-sonuç, kritik düşünme, yaratıcılık, kendini 

ifade etme gibi yaklaşımları ön plana çıkarmaktadır.  

Yapılandırmacı kuram temel alınarak geliştirilen uygulamalar 

öğrenenlerin aktif katılımını gerektirmektedir. Bu tür uygulamalarda 

öğrencinin sorumluluk alması ve karar verme sürecine katılması beklenir. 

Birey öğrenirken geçmişten gelen deneyim ve bilgilerini, karşılıklı konuşma 

ve yansıtma yöntemiyle paylaşarak yeni bilgilerin oluşturulmasını sağlar 

(Brooks ve Brooks, 1993).  

Öğrenenlerin herhangi bir problemin çözümü için önceki tecrübelerini 

kullanmaları, diğer öğrencilerin bilgilerinden yararlanmaları, problemin diğer 

öğrenenler ya da eğiticilerle tartışılarak sonuca ulaşılmasının öngörüldüğü bir 

e-öğrenme süreci sosyal yapılandırmacı yaklaşım, işbirliğine dayalı öğrenme 

yaklaşımı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımı gibi yapılandırmacı öğretim 

yaklaşımları temel alınarak tasarlanmalıdır.   

Bunun yanında, içeriğin farklı yöntemlerle doğrudan öğrenenlerin 

bilgisine sunulduğu, etkileşimin hiç olmadığı ya da belirli sınırlılıklar içerisinde 

gerçekleştiği uygulamalar nesnelci öğretim yaklaşımları çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Valcke (2001) tarafından yapılandırmacı yaklaşımın 

mevcut eğitim uygulamalarında tam anlamıyla uygulanamamasına rağmen, 
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birçok web temelli öğretim uygulamasında etkin olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir.  

Harasim (Aktaran: Valcke, 2001) tarafından çevrimiçi öğrenme 

öğrencilerin aktif katılımı, etkileşimli öğrenme, öğrenen-öğrenen etkileşimi ve 

bilgi değişimi, çoklu bakış açıları, diğer çevrimiçi öğrenenlerin ve eğiticilerin 

katkıları boyutlarıyla değerlendirildiğinde açık bir şekilde aktif öğrenme ile 

örtüştüğü vurgulanmaktadır. Bonk ve Reynolds (Aktaran: Valcke, 2001) web 

temelli öğrenmeyi öğrenen merkezli pedagoji, yaratıcı düşünme, işbirliğine 

dayalı öğrenme, öğrencilerin bakış açılarının dikkate alındığı bir öğrenme 

yaklaşımı ile ilişkilendirmektedir. 

E-öğrenme uygulamalarında uygun kuramın seçilmesinde eğitimin 

amacı, içerik, hedef grubun özellikleri ve beklentileri, öğrenme stilleri, iletişim 

biçimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hangi öğretim yaklaşımının temel 

alınacağının belirlenmesinde eğitim amaçlarına ve ulaşılmak istenen 

hedeflere göre uygun yaklaşım ya da yaklaşımlardan biri ya da birkaçı 

harmanlanarak birlikte kullanılabilir. E-öğrenme uygulamalarında içerik nasıl 

tek bir şekilde tasarlanmıyorsa, farklı öğretim içeriklerine ve içeriğin farklı 

biçimlerde tasarlanması sürecinde de farklı öğretim kuramları birlikte 

kullanılabilir. Bir e-öğrenme kursunun tasarlanması sürecinde farklı öğretim 

kuramları benimsenebilir.  

 

 

E-Öğrenmenin Başarısını Etkileyen Temel Faktörler 

 

E-öğrenmenin başarılı ya da başarısız olarak algılanmasını etkileyen 

faktörler aşağıda genel hatlarıyla açıklanmaktadır.  

Her e-öğrenme uygulamasının eşsiz olması, bu uygulamaları etkileyen 

faktörlerin farklılık göstermesi sonucunu doğurmaktadır. Diğer bir ifade ile çok 

çeşitli faktörler her e-öğrenme uygulamasını birbirinden farklı kılmaktadır. 
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Mungania (2003, 9), e-öğrenmenin başarı ya da başarısızlığının birbiriyle 

ilişkili kişisel, davranışsal ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu 

vurgulamaktadır. 

İçerik, etkileşim, tasarım, kurumsal ve bireysel uygulama ve tercihler, 

kullanılan teknoloji ve destek hizmetlerinin kalitesi gibi çeşitli faktörler e-

öğrenme uygulamalarının başarılı ya da başarısız olarak algılanmasında 

kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen faktörlere ait birçok 

alt faktörün, e-öğrenmenin başarı ve başarısızlığını etkilediği muhakkaktır. 

Mesela; yaş, cinsiyet, bilgisayar kullanma tecrübesi, özgüven, motivasyon, 

kurumsal destek, bilgisayar sahibi olup olmama, önceki e-öğrenme 

tecrübeleri, e-öğrenme için internet erişiminin sağlandığı yer gibi faktörler e-

öğrenme sürecinin algılanmasına olumlu ya da olumsuz etkisi olan 

faktörlerdir. 

E-öğrenme sürecindeki bileşenlerin birinde meydana gelebilecek bir 

eksiklik, hata ve bunlardan kaynaklanan memnuniyetsizlikler sürecin 

tamamını etkileyebilmektedir. E-öğrenme sürecindeki bileşenlerin birinde 

meydana gelebilecek bir hata (örneğin sık sık meydana gelen bir sunucu-

server- hatası) kullanıcılar tarafından e-öğrenme sisteminin ve eğitim 

hizmetini sunan kurumun başarısızlığı olarak algılanabilmektedir.  

E-öğrenme sadece öğrenenler için değil, eğiticiler, teknik ve destek 

hizmetleri personeli ve kurum için de anlamlı olmalıdır. Örneğin; e-öğrenme 

kolay ulaşılabilir, iyi organize edilmiş, iyi yazılmış, iyi sunulmuş, öğrenen 

merkezli, etkili, esnek ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir uygulama olarak 

sunuluyorsa büyük bir ihtimalle öğrenenler için bir anlam ifade edecektir. 

Öğrenenlerin yüksek düzeyde katılım göstermesi, kursun amaç ve 

hedeflerine ulaşmada gösterdikleri başarı, eğiticiler için e-öğrenmeyi anlamlı 

kılacaktır. Öğrenenlerin kurs süresince hiçbir teknik problemle 

karşılaşmaması ya da kurs süresince sağlanan destekten memnun olmaları 

teknik destek hizmeti veren personeli kolay kullanılabilir ve güvenli hizmet 

verdikleri düşüncesiyle mutlu edecektir. E-öğrenme sisteminin ekonomik 

anlamda sağladığı katkı, katılımcıların sunulan eğitimden ve verilen 
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hizmetlerden yüksek düzeyde memnun olmaları ile kursa katılım oranının 

yüksekliği de kurumu memnun edecektir (Khan, 2005, 6–7). 

E-öğrenme uygulamalarının başarılı olabilmesi için e-öğrenmenin ilgili 

bütün faktörler göz önünde bulundurularak sistematik bir şekilde planlanması, 

tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Öğrenenlerin algılarını etkileyen temel faktörler aşağıda kurumsal, 

teknolojik, insangücü ve pedagojik faktörler olmak üzere dört başlık altında 

ana hatlarıyla incelenmiştir.  

 

 

1. Kurumsal Faktörler 

 

Kurum tarafından sunulması planlanan e-öğrenme kurslarının 

düzenlenebilmesi için maliyet, alt yapı, içerik, hedef kitle, kullanılacak 

teknoloji vb. bir takım analiz ve değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.  

İçerik analizi, alan uzmanları tarafından, ekip çalışmasının bir parçası 

olarak gerçekleştirilmelidir. Hedef kitlenin analizi ise kurum tarafından anket, 

görüşme, gözlem gibi farklı veri toplama araçları kullanılarak yapılmalıdır. Bu 

şekilde eğitime katılacak kimselerin bilgisayar kullanma becerileri, öğrenme 

stilleri, öğrenme tercihleri, klavye kullanma becerileri, önceki e-öğrenme 

tecrübeleri, internet erişimini ne şekilde sağladıkları, ilgi ve beklentileri gibi 

mümkün olduğunca fazla bilgi toplanmalıdır.  

Geleneksel öğretim yöntemleri ile kıyaslandığında e-öğrenme 

kurslarının düzenlenmesi eğiticiler için gerek kurs materyallerinin 

hazırlanması ve gerekse içeriğin sunumu açılarından daha fazla zaman ve 

emek gerektirmektedir. Aynı şekilde uzaktan öğrenenlerin geleneksel sınıf 

temelli öğrencilere oranla daha fazla hizmet talep etmeleri söz konusudur. Bu 

nedenlerle, kurumlar yüksek kalitede eğitim ve öğretim için en iyi öğrenme 
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kaynaklarını ve gerekli her türlü desteği sunmaya hazır olmalıdır (Khan, 

2005, 23-40).  

Kurum tarafından e-öğrenme için her türlü desteğin verilmesine ve 

gerekli kaynakların sağlanmasına rağmen, öğrenenlere eğitime katılmaları 

için yeterli zamanın verilmediği durumlarda sunulan imkânlar bir anlam ifade 

etmeyecektir. Kurum personelinin e-öğrenme ile eğitime katılması, personelin 

diğer görev ve sorumluluklarına aynen devam etmesi gerektiği şeklinde 

algılanmamalıdır.  

E-öğrenmenin başarısını etkileyen faktörlerden biri de yöneticilerin e-

öğrenmeye ya da genel olarak değişime yönelik dirençleridir. E-öğrenme ne 

kadar iyi planlanırsa planlansın, ne kadar iyi geliştirilip sunulursa sunulsun 

yöneticilerin direnç göstermesi durumunda başarısız olacaktır. Yöneticiler e-

öğrenmeye mevcut öğrenme uygulamalarından daha fazla problem 

yarattığını düşünerek ya da nasıl kullanılacağını bilmedikleri için direnç 

gösterebilirler. Diğer yandan yöneticilerin e-öğrenme uygulamalarına destek 

vermemesi kullanıcıların huzursuz olmalarına ve kendilerini rahat 

hissetmemelerine neden olmaktadır (Murrey, 2001, 38). 

Cohen (1998, 50) tarafından, yeni olan her şeye olduğu gibi, e-öğrenme 

uygulamalarında da bir takım dirençlerle karşılaşılmasının muhtemel 

olduğunu, ancak bu durumun zamanla aşılabileceği belirtilmektedir. E-

öğrenme sürecinde yöneticiler ve eğitime katılanlar arasındaki iletişim 

eksikliği, bir takım problemler doğurabilir. Yöneticiler ve e-öğrenme yöntemi 

ile öğrenenlerin, e-öğrenmenin ne şekilde kullanılacağını, niçin bu yöntemin 

tercih edildiğini, bu yöntemin kurumsal strateji ve uygulamalar içindeki yeri ve 

önemini net bir şekilde anlamaları gerekmektedir.  

Gerek kurumun farklı düzeylerinde, farklı neden ve gerekçelerle 

karşılaşılan dirençlerin kırılması ve gerekse yapılması planlanan 

uygulamalardan kurum personelinin haberdar edilmesi amacıyla, e-öğrenme 

sürecinde görev alacak tarafların tamamı bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme 
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resmi yazışmalar, tanıtım broşürleri, elektronik yayınlar, bilgilendirme 

toplantıları, konferans ve seminer düzenlenmesi gibi farklı yollarla yapılabilir.  

Kurumun e-öğrenme için teknoloji okuryazarı kimselerden oluşan bir 

değişim ekibi kurarak e-öğrenmenin kurum içerisinde yayılması ve 

benimsenmesine katkı sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kurum içindeki 

personel, e-öğrenenler ve eğiticiler başta olmak üzere, e-öğrenme sistemini 

oluşturan bütün grupların yeni teknolojiler, bu teknolojilerin öğretme, öğrenme 

ve çalışma şekillerimizi ne şekilde etkilediği konularında bilgilendirilmelidir. 

Böylece yeni teknolojilerin e-öğrenme sürecindeki yeri ve önemi anlaşılmış 

olacaktır. Kurumlar, değişim ekibine gerekli zaman ve imkânları sağlamalıdır 

(Khan, 2005, 27).  

E-öğrenme, eğitsel etkinlikler ve iletişim yoğunluğu gibi nedenlerle yüz 

yüze öğrenmeden daha fazla zaman ve çabayı gerektirmektedir. E-öğrenme 

sürecinde, sanal ya da akıllı sınıflardaki öğrenci sayıları yönetilebilir sayılarda 

olmalıdır. Greg Kearsley tarafından çevrimiçi kurslardaki ideal bir sınıfta 

bulunabilecek öğrenci sayısının yüksek düzeyde bir etkileşimin meydana 

gelebilmesi için eğitici başına 15-20'den fazla olmaması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu ortamlarda öğrenciler tartışma ortamlarına geleneksel 

sınıflardakinden daha fazla ilgi ve katılım göstermektedirler. E-öğrenme 
kurslarında sınırsız sayıda öğrencinin bulunabileceği gibi fikirler 
efsanevi fikirlerdir (Khan, 2005, 38–39). E-öğrenme kursları öncesinde, 

eğitime katılacakların sayısı ile kullanılacak e-öğrenme stratejisi titizlikle 

değerlendirilmelidir. Bu sorumluluk eğitimi düzenleyen kuruma aittir.  

E-öğrenme sisteminin güvenli ve güvenilir olması kurumun 

sorumluluğundadır. Kurum, ister kendi imkânlarıyla e-öğrenme portalı 

hazırlasın, ister kurum dışı imkânları kullanarak bir e-öğrenme portalı satın 

alsın ya da kiralasın, güvenlik konusunu kesinlikle ön planda tutmalıdır 

(Khan, 2005, 32, 302).  
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Kurumlar muhtemel karışıklıkların önüne geçmek için gizlilik, alıntı, telif 

hakları gibi yasal konular için e-öğrenme sürecinin başında gerekli politikaları 

geliştirmeli ve açıklayıcı, net bilgiler vermelidirler (Khan, 2005, 39). Eğitimin 

yeri, zamanı, şekli, öğrenenlerden beklenenler gibi duyuru, uyarı ve 

bilgilendirmelerin katılımcılara zamanında bildirilmesi de kurumun 

sorumluluğundadır.  

İnsan ve kaynak planlaması e-öğrenme sürecinde başarıyı etkileyen 

önemli unsurlar arasındadır. Eğitici personel, teknik personel, idari personel 

başta olmak üzere e-öğrenme sürecinde rol alacak personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları kurum tarafından açık ve net olarak belirlenmeli ve gerekli 

koordinasyon sağlanmalıdır.  

E-öğrenme ilk aşamada geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla daha 

zahmetli ve masraflı bir iştir. Kurumun böyle bir eğitime karar verme 

sürecinde yapacağı gerekli analizlerden biri de fayda maliyet analizi olmalıdır. 

Yazılım, donanım, teknik personel, sosyal hizmetler vb. hususlar başta olmak 

üzere e-öğrenme sistemi içerisinde yer alabilecek bütün unsurlar ekonomik 

açıdan planlanmalı ve gerekli bütçe ayrılmalıdır. Bütçe planlamasında 

beklenmeyen giderler, değerlendirme ve geliştirme için belirli bir finansman 

kaynağına ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumun e-

öğrenme sürecinin herhangi bir aşamasındaki sorumluluklarını yerine 

getirmemesi nedeniyle meydana gelebilecek eksiklikler e-öğrenmenin 

başarısının sorgulanmasına neden olacaktır.  

 

 

2. Teknolojik Faktörler 

 

E-öğrenme ortamı sayısal (dijital) bir altyapı üzerine kuruludur. E-

öğrenme için gerekli donanım bilgisayarlar, sunucular (web sunucusu, e-

posta sunucusu, video sunucusu, ses sunucusu, sohbet sunucusu vb), 
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modemler, ağ gereçleri, kablosuz araçlar, yazıcılar, tarayıcılar, kameralar, 

mikrofon, yedekleme ve depolama araçlarından oluşmaktadır. E-öğrenmenin 

yazılım boyutunu ise kelime işlemciler, e-posta paketleri, sunu programları, 

destek yazılımları (plug-ins), veri tabanları, öğrenme yönetim sistemleri 

(LMS), öğrenme içerik yönetim sistemleri (LCMS), yazarlık araçları vb. 

oluşturmaktadır.  

E-öğrenme için istikrarlı (artan kullanıcı sayısını kaldırabilme 

kapasitesine sahip vb), uzun ömürlü ve geniş yelpazede ulaşılabilen (günün 

24 saati, haftanın 7 günü, farklı konfigürasyonlardaki bilgisayarlardan ve 

ortamlardan sorunsuz bir şekilde vb) bir altyapı tercih edilmelidir (Khan, 2005, 

154-159).  

Eğitime katılan herkesin e-öğrenme portalına ulaştığı varsayılsa bile, 

hızlı internet bağlantısına sahip olan öğrencilerle, yavaş internet bağlantısına 

sahip öğrencilerin aynı içeriğe, aynı kalitede ulaşmaları mümkün 

olmayacaktır. Özellikle çoklu ortam uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı 

ya da canlı yayın ağırlıklı e-öğrenme uygulamalarında bu farklılık kendini 

daha fazla hissettirecektir. Bu nedenle, e-öğrenme portalı tasarımında bant 

genişliği, bağlantı hızı, kullanılan çoklu ortam materyalleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. E-öğrenme portalına erişen öğrencilerin internet erişim 

hızları, bant genişliği gibi teknik hususlar eğitimin kalitesini ve öğrenenlerin 

algılarını etkilemektedir.  

E-öğrenme kursları geliştirilmeden önce bu eğitime katılacak olanların 

e-öğrenme portalına bağlantı hızları ve erişim koşulları dikkate alınmalıdır. 

Bu durum kurs materyallerinin ve kullanılacak çoklu ortam araçlarının 

seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tablo 1’de görüleceği üzere Ülkemizde kullanıcılar internete telefon, 

kablo TV şebekesi, uydu ya da kablosuz erişim gibi farklı veri iletim teknikleri 

ile bağlanabilmektedir.  
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Tablo 1. Veri İletim Teknikleri ve İnternet Erişim Hızları 

 

Veri İletim 
Tekniği 

Gerekli Teçhizat Hız 

Çevirmeli 
(Dial-Up) 

Bakır kablo, modem ve çevirmeli 

internet servisi sağlayan bir ISS 
2400 Bps - 56 Kbps 

ISDN 
ISDN’e açılmış bir telefon hattı, ISDN 

telefonu, veri ile sesi ayrıştıracak bir 

router ve ISDN internet servisi sağlayan 

64 Kbps - 128 Kbps 

Kablo 
Özel kablo modem ve kablolu yayından 

internet servisi sağlayan bir ISS 
512 Kbps - 20 Mbps 

ADSL/DSL 
ADSL modem ve adaptör kartı, ADSL 

Servisi sağlayan bir ISS 
128 Kbps - 8 Mbps 

Kablosuz 
İnternet 
(Wireless) 

Kablosuz modem ve kablosuz internet 

servisi sağlayan bir ISS 

30 Mbps ve daha 

fazla  

Uydu 
Eski tiplerde bir çevirmeli telefon hattı 

ve uydu modem. Yeni tiplerde sadece 

uydu modem ve uydu alıcısı (receiver) 

6 Mbps ve daha 

fazla 

Fiber 
Özel fiber teçhizatı, fiber hat, fiber 

modemler 

40 Mbps ve daha 

fazla 

 

http://www.tk.gov.tr/Tuketici/Sorulanlar/Sorulanlar.htm adresinden alınmıştır.  
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Yapılan araştırmalar öğrenme yönetim sisteminin kalitesi, erişim 

problemleri, yönlendirme (navigasyon) problemleri gibi teknik problemlerin 

öğrenenlerin e-öğrenme algılarını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir 

(Mungania, 2003, 23).  

E-öğrenme kursunun bulunduğu sunucuda meydana gelebilecek olağan 

dışı arızalar, ağ ile ilgili beklenmedik teknik problemler gibi durumlar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Eğitime katılanlar için sonucu önem taşıyan 

kurslar için farklı öğrenme stillerine hitap edecek alternatif yöntemler 

sunulmalıdır. 

 

 

2.1. Ara yüz Tasarımı 

 

E-öğrenme sürecinde ara yüz tasarımı özellikle ilk izlenimin verdiği 

psikolojik etki nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Ara yüz bir e-öğrenme 

uygulamasının kalitesinin ve başarısının önemli bir göstergesidir. Ara yüz, e-

öğrenme sürecinin yol haritasıdır. E-öğrenme portalına erişen öğrenenler bu 

süreçte nereye, ne şekilde gidecekleri, ne yapacakları konusunda kendilerini 

rahat hissetmelidir.  

E-öğrenme ara yüzü karmaşık bir şekilde tasarlanmışsa, portalı 

kullanmak ileri derecede teknik bilgi ve beceri gerektiriyorsa, kullanılan dil 

sade ve anlaşılır değilse, portal anlaşılması zor karmaşık aktiviteler içeriyorsa 

bu şekilde sunulan e-öğrenme alternatifi doğru bir çözüm olmayacaktır 

(Murrey, 2001, 37).  

E-öğrenme portalına girenlerin ilk olarak ara yüzün nasıl çalıştığını 

düşünmeye zorlanmaları durumunda dikkat ve motivasyonlarının bölündüğü 

ve gerçek öğrenme durumu için ek zihinsel çabaya gerek duyulduğu 

belirtilmektedir (Chandler ve Sweller, 1991; Aktaran: Golas). Bu nedenle, e-
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öğrenme ara yüzünün bütün kullanıcılar için kullanımı kolay, tutarlı bir 

tasarıma sahip olması gerekmektedir.  

İnsan bilgisayar etkileşiminde verimliliği etkileyen ergonomik yaklaşımın 

iki temel boyutundan biri fiziksel ortamın düzenlenmesi iken, bir diğeri ise 

kullanıcı ara yüzüdür. Bu her iki boyutun da kullanıcıya uygun olması 

gerekmektedir. Bilgisayar çalışma ortamlarının düzenlenmesinde her iki 

boyutunda dikkate alınarak düzenlenmesi ve kullanılması, verimliliği artıracak 

önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Keser, 2005, 37). 

Ara yüz, kullanıcı ile eğitimin sunulduğu kurs arasındaki etkileşimi 

sağlayan en önemli unsurdur. Kullanıcının bu etkileşim esnasında kendini 

rahat hissetmesi ve etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için ara yüzün 

mantıklı ve tutarlı bir şekilde tasarlanmış olması gerekir. Kullanıcı, ekrandaki 

eğitsel materyalleri kullanabilmek için, birçok farklı görevi yerine getirmek 

zorundadır. Öncelikle, materyallerin sunumunu kontrol edebilmeli, bilinmeyen 

terimlerin anlamlarını bulabilmeli, varsa animasyonları başlatabilmeli, objeleri 

gerektiği şekilde hareket ettirebilmeli, bilgiler arasında gezinebilmeli, sorulara 

cevap verebilmeli, programın neresinde olduğunu ve nasıl bir ilerleme 

sağladığını kavrayabilmelidir (Karabeyaz, 2006). 

E-öğrenme ara yüzü öğrencilerin dikkat, algı, anlayış, bilginin kalıcılığı, 

bilgiye erişim gibi iyi mesaj tasarım prensipleri göz önünde bulundurularak 

hazırlanmalıdır (Ross ve O’Dell, 1995; Aktaran: Khan, 2005, 328). Ara yüz ile 

ilgili problemlerin öğrenenlerin e-öğrenme algılarını etkilediği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  
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3. İnsan Gücü ile İlgili Faktörler 

 

E-öğrenmenin başarısı için öğrenenlerin, eğiticilerin, yöneticilerin, teknik 

ve destek hizmetlerini sunan personelin önemli rolü bulunmaktadır. Bu 

unsurların her biri ile ilgili hususlar sonuçta e-öğrenmenin olumlu ya da 

olumsuz olarak algılanmasında rol oynamaktadır.  

 

 

3.1. E-öğrenenler 

 

E-öğrenme kurslarının ya da programlarının en önemli ayağını oluşturan 

unsurlardan biri öğrenenlerdir. Öğrenenlerin memnuniyeti e-öğrenme için 

hayati önem taşımaktadır.  

E-öğrenenler kendi öğrenme sorumluluklarını hissetmeli ve bu bilinci 

taşımalıdır. Bu bilinçten hareketle e-öğrenenler diğer öğrenenlerle, eğiticilerle 

ve gerektiği durumlarda teknik ve destek hizmet personeli ile iletişim kurması 

gerektiğinin sorumluluğunu taşıması gerekmektedir.  

Zaman yönetimi, motivasyon, kültürel ve kişisel durumlar, eğitim 

durumu, önceki tecrübeler, ekonomik yardım, diğer kursiyerlerle ve eğiticiler 

ile olan iletişim, teknik ve kurumsal destek, öğretim tasarımı ve dağıtımı ile 

izole edilmişlik ve yalnız kalmışlık duygusu gibi hususlar e-öğrenme 

ortamlarında öğrenenlerin algılarını ve aynı şekilde başarılarını etkilemektedir 

(Muilenburg ve Berge, 2001; Galusha, 1997; Aktaran: Almala, 2004, 12). 

Bireysel farklılıklar başta olmak üzere birçok farklı nedenle e-öğrenme 

etkinliklerinin bütün bileşenlerinin aynı derecede başarılı olarak uygulanması 

ve başarılı sonuçların alınması beklenmemelidir. Öğrenenlerin algılarını 

etkileyen hususlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.  
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3.1.1. Motivasyon ve Özgüven  

 

Öğrenenlerin e-öğrenme algılarını etkileyen en önemli unsurlardan biri 

de motivasyon ve özgüvendir. Öğrenenlerin motivasyonu bireysel, kurumsal 

ve e-öğrenme sürecindeki şartlardan etkilenebilmektedir. Yetişkin 

öğrenmesinin temel prensipleri doğrultusunda öğrenenlerin öncelikle 

öğrenme istek ve arzusunda olmaları ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 

hissetmeleri gerekmektedir.  

E-öğrenenler, e-öğrenme kurslarını bir eğitimi tamamlamanın daha 

kolay ve daha basit bir yolu gibi görmek yerine, bu eğitim için belirli bir zaman 

ayırmaları gerektiğinin bilincinde olmalıdır. E-öğrenenlerin bilincinde olmaları 

gereken bir diğer konu da, yüksek nitelikli öğrenmenin sadece yüz yüze sınıf 

ortamında yapılan eğitimle değil, her yerde ve her zaman 

gerçekleştirilebileceğidir (Palloff ve Pratt, 2003, 8-33). 

E-öğrenme uygulamalarında bireyler kendi öğrenme etkinliklerini 

planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öncelikli rol ve 

sorumluluğun kendilerinde olduğunu hissetmelidirler (Mansouri, 2003, 62).  

Öğrenenlerin kendi kendilerini motive ettikleri oranda e-öğrenme 

kurslarındaki başarılarının artacağı, öğrenenlerdeki isteksizlik ve motivasyon 

eksikliğinin ise e-öğrenme tecrübelerini olumsuz etkileyeceği ifade 

edilmektedir (Galusha, 1997; Aktaran: Almala, 2004, 68).  

Kurumlar, personelin e-öğrenme etkinliklerine rahat bir şekilde 

katılmaları için gerekli kolaylığı sağlamalı, kullanıcıların moral ve 

motivasyonunu artırıcı önlemleri almalıdır. E-öğrenme kursları, öğrenenleri 

motive edecek şekilde tasarlanmalıdır. E-öğrenme portalı kolay okunup 

anlaşılabilir yazılar, estetik bir tasarım ve hedef kitlenin özelliklerine uygun 

olarak sağladığı olanaklar ile öncelikle pozitif bir etki yaratmalıdır. Yapılan 

araştırmalar motivasyonun e-öğrenme kurslarını bırakma ve 

memnuniyetsizlik oranlarını artırmada önemli rol oynadığını göstermektedir.  
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E-öğrenme ortamlarında öğrenenlerin motivasyonunu etkileyen on 

temel unsur Dennen ve Bonk tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir 

(Aktaran: Khan, 2005, 199–200).  

1- İklim/Ton: Eğitim başında oluşturulmalıdır. Öğrenenler kursa adapte 

edilerek kursla ilgili beklentiler açıklanmalıdır. Öğrencilere düşünce ve 

beklentilerini ifade etme imkânı verilmesi, kurs iklimini pozitif etkileyen 

unsurlardan biridir.  

2- Geri Dönüt: Öğrencilerin yerinde ve zamanında geri dönüt alması 

kendilerinden beklenenlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmeleri 

açısından önemli bir motivasyon unsurudur.  

3- Bağlılık: Öğrenenlerin e-öğrenme sürecine aktif olarak 

katılmalarına, katkıda bulunmalarına ve e-öğrenme ortamından zevk 

almalarına katkı sağlar.  

4- Anlamlılık: Kurs materyallerinin öğrencilerin gerçek yaşamları ile 

ilişkili olması, verilen örneklerin gerçek yaşamda karşılaşılabilir nitelikte ve 

tutarlı olması demektir ve son derece önemli bir etkiye sahiptir.  

5- Seçim: Öğrenenlere öğrenme ortamında farklı seçim ve 

alternatiflerin sunulması gerekir.  

6- Çeşitlilik: Öğrenenlerin ilgi ve katılımını sağlamaya yönelik olarak 

farklı öğrenme etkinliklerinin sunulması ile ilgilidir.  

7- Merak: Kursun merak ve ilgi uyandıracak etkinliklerle 

zenginleştirilmesi ve monotonluktan kurtarılmasıdır. 

8- Gerilim: Bu tür ortamlarda normalde hâkim olan hava, bir şeyleri 

bilmeme ya da farklı bir görüşe sahip olma şeklindedir. E-öğrenme 

ortamlarında pozitif anlamda bir gerilim yaratılarak, öğrencilerin e-öğrenme 

sürecindeki tartışmalara katılmalarının sağlanması, farklı görüş ve 

düşünceleri paylaşmaya cesaretlendirilmesi demektir.  

9- Akran Etkileşimi: Öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaya, geri dönüt 

vermeye, kursa katılmaya, başkalarının çalışmalarını incelemeye ve kendini 
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bir öğrenme grubunun üyesiymiş gibi hissetmeye yarayacak bir 

cesaretlendirme metodudur.  

10- Amaç Odaklı: Öğrencinin bir görevi, etkinliği, ürünü tamamlaması 

ya da bir problemi çözmesi için bir kursa katılması ve böylece başarma 

duygusu ve kişisel yeterlilik hissetmesini sağlaması çok ciddi bir motivasyon 

unsurudur. Bunun sonucu olarak, öğrenme etkinlikleri kurs amaçları ile 

örtüşmekte ve eğitim amacına ulaşmış olmaktadır.  

 

 

3.1.2. Temel Bilgisayar Bilgi ve Becerilerine Sahip Olmak 

 

Ne kadar mükemmel e-öğrenme portalı hazırlanırsa hazırlansın, ne 

kadar kaliteli e-öğrenme içeriği sunulursa sunulsun, kullanıcılar temel 

bilgisayar kullanma becerilerine sahip değillerse uygulamada bir takım 

sorunlarla ya da memnuniyetsizliklerle karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu 

nedenle, e-öğrenme uygulamaları öncesi yapılacak analiz çalışmaları ile 

kullanıcı profillerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir.  

E-öğrenme portalı, en temel bilgisayar becerisine sahip olanların bile 

rahatça kullanabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. E-öğrenme portalı 

içerisinde yer alan ve kullanıcıların bilgisayarlarına kurmaları gereken bazı 

yazılım ve uygulamalar (plug-ins vb) için temel bilgisayar becerisine sahip 

olan kullanıcılar esas alınarak gerekli bilgiler sağlanmalıdır. Bunun da yeterli 

olmayabileceği durumlar göz önünde bulundurularak teknik yardım için 

gerekli iletişim yolları belirtilmelidir.  

E-öğrenme sürecinde kullanıcılar, öğretmenler ve diğer personel için 

bazı olmazsa olmaz şartlar vardır. Temel olarak kullanıcıların farenin nasıl 

kullanılacağı, yazı alanına nasıl yazı yazılacağı, adres çubuğunun (browser) 

ve arama motorlarının ne şekilde kullanılacağı, dosya transfer işlemlerinin, 

yazıcıdan baskı almanın, verileri internet ortamından bilgisayara aktarmanın 
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nasıl yapılacağı gibi bir takım temel bilgi ve becerilere sahip olmaları 

gerekmektedir.  

Temel bilgi ve becerilere sahip olmayan, bir başka deyişle bilgisayar 

okur-yazarı olmayan öğrenciler için gerekli eğitim sağlanmalıdır. Bilgisayar 

okur-yazarı olmak için gerekli temel bilgi ve becerilere bile sahip olmayan 

kullanıcıların, bir anda kendilerinin zorunlu olarak e-öğrenme süreci içinde 

bulmaları, bu kimselerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını olumsuz 

etkileyecektir.  

 

 

3.1.3. E-öğrenmeye Yönelik Direnç ve Tutum 

 

Öğrenenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumları e-öğrenmenin başarı ya da 

başarısızlığını etkileyen bir diğer husustur.  

Yetişkin öğrenenler yeni bir şey öğrenmeye, yeni metotlar ve yeni bir 

teknolojiyi kullanmaya karşı direnç gösterebilirler. Aynı çerçevede yetişkin 

öğrenenler, e-öğrenmeyi farklı gerekçelerle bir tehdit unsuru olarak 

algılayabilirler. Öğrenmeye olan direnç öğretmen ile öğrenen arasındaki bir 

anlaşmazlıktan kaynaklanabileceği gibi başarısızlık korkusundan da 

kaynaklanabilir. Bu yöntemle öğrenenler, e-öğrenme ve bu yöntemle 

öğrenmenin gerekliliğine ilişkin yeterli bilgi verilmediği için bir takım şüphe ve 

ön yargılara sahip olabilirler (Murrey, 2001, 40). 

Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından öğretmen adaylarının internet 

kullanımına yönelik tutumlarının araştırıldığı çalışma sonunda internet 

kullanım sıklığı ile internet kullanma tutum puanları arasında pozitif bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Aynı çalışma ile bilgisayara sahip öğrencilerin, 

bilgisayar sahibi olmayanlara göre internet kullanımına yönelik daha olumlu 

bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. 
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E-öğrenme kayıtsız şartsız herkes için uygun bir öğrenme ortamı 

değildir. E-öğrenmenin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

süreçlerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen bu tür faktörler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

E-öğrenenlerin, içinde bulundukları e-öğrenme sürecini olumlu yada 

olumsuz olarak algılamalarına neden olan ve memnuniyet derecelerini 

etkileyen unsurlardan biri de öğrenme stilleridir.  

 

 

3.1.4. Öğrenme Stilleri 

 

Öğrenme stilleri ve öğrenme stillerinin öğrenmenin etkililiği ile ilişkisi 

eğitimde giderek artan bir öneme sahiptir (Brown, 1991). Araştırmalar 

eğitimin öğrencilerin tercih ve stillerine hitap edecek şekilde geliştirildiğinde 

öğrencilerin motivasyon ve performanslarının arttığını göstermektedir (Felder 

ve Henriques, 1995).  

Russell (2005) tarafından, web temelli öğrenme ortamlarında eğitim 

gören öğrencilerin öğrenme stilleri ile memnuniyet derecelerine ilişkin 

algılarının araştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma neticesinde, 

öğrencilerin öğrenme stilleri ile memnuniyet derecelerine ilişkin algıları 

arasında sınırlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.  

Dunn, Beaudr ve Klavas’a göre kursların ve bu süreçteki öğrenme 

etkinliklerinin öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak uygun bir şekilde 

tasarlanması durumunda öğrencilerin davranış, tutum ve başarılarının 

istatistiksel olarak anlamlı bir ölçüde arttığı belirtilmektedir (Aktaran: 

Mansouri, 2003, 87). Aynı şekilde öğrenme stilleri, memnuniyet ve uzaktan 

eğitim kurslarını tamamlama arasında pozitif bir ilişki olduğu Thompson 

(1984) ve Moore (1976) tarafından ortaya konulmuştur (Aktaran: Mansouri, 

2003, 87). 
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Yetişkinlerin tek bir öğrenme stili olmadığından, öğrenmenin başarısını 

artırmak için öğrenenlerin karakteristik özellikleri ve farklılıklarının dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu durumda eğitim hizmeti sunan kurumun; farklı 

öğrenme amaçları, farklı öğrenme materyalleri, farklı öğrenme aktiviteleri, 

farklı zaman, farklı yer alternatiflerini birlikte sunması gerekmektedir. 

Geleneksel öğretim uygulamalarında bu tür farklılıkların tek bir öğretim 

ortamında sunulması mümkün olamamaktadır. E-öğrenme ise bütün bu 

bireysel farklılıkların üstesinden gelmenin en etkili yolu olarak 

gösterilmektedir (Valcke, 2001).  

Eğitime katılan her öğrencinin öğrenme stilini tespit ederek buna göre  

e-öğrenme alternatifi sunmak sanıldığı gibi kolay, belki de mümkün olan bir iş 

değildir. Bununla birlikte e-öğrenme sürecinde kullanılabilecek teknolojiler, 

eğitim materyallerini kullanıcıların farklı öğrenme stilleri göz önünde 

bulundurularak hazırlama ve sunma olanağı vermektedir. E-öğrenme 

sürecinde kaynaklar, öğretim yöntem ve teknikleri farklı öğrenme stillerine 

hitap edecek şekilde tasarlanabilir. Bu şekilde kullanıcılara kendi öğrenme 

stilleri doğrultusunda öğrenmelerine imkân verilebilir.  

 

 

3.1.5. Demografik Faktörler 

 

Yaş, cinsiyet, evlilik durumu gibi farklı özellikler öğrencilerin e-

öğrenmeye ilişkin algılarını etkileyebilmektedir.  
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3.2. Eğiticiler 

 

Yüksek kalitede e-öğrenme kurs ve programlarının tutarlı bir gelişim 

göstermesi büyük oranda iyi eğitilmiş, yeterli kaynaklar sunabilen, bu iş için 

yeterli ve gerekli zamanı, uygun müfredatı olan ve yaptığı iş ve çabaların 

kurumu tarafından dikkate alındığı ve değerlendirildiğinden emin olan 

eğiticilerin varlığına bağlıdır (Almala, 2004, 55). Bu süreçte rol alan eğitici 

personelin görevleri arasında; ders programını geliştirmek, eş zamanlı ve eş 

zamanlı olmayan iletişimi yönlendirmek, çevrim içi iletişim kanalları aracılığı 

ile dersi anlatmak, etkileşimli öğrenme sürecini yönlendirmek, gerektiği 

durumlarda yardım ve danışmanlık yapmak bulunmaktadır.  

E-öğrenme sürecinde görev alacak eğiticilerin bu teknolojiyi 

kullanabilecek ve onu öğrenenlerin hizmetine sunabilecek bilgi ve becerilere 

sahip olmaları gerekmektedir. Khan (2005) tarafından, e-öğrenme yöntemi ile 

eğitim verecek eğiticilerin, öncelikle e-öğrenme yöntemiyle verilen bir eğitime 

katılmaları ve tecrübe sahibi olmaları gerektiği önerilmektedir (36). 

 

 

3.3. Teknik ve Destek Hizmet Personeli 

 

E-öğrenme uygulamalarının başarısını etkileyen ve bu yöntemle 

öğrenenlerin algılarını etkileyen faktörlerden biri de sunulan destek 

hizmetleridir. Öğrenenler e-öğrenme sürecinde gerek içerikle ilgili ve gerekse 

teknik konularla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kolayca yardım 

alabileceklerini bilmeleri önemlidir.  

Sunucuların çökmesi, ağ yapısında ve veri tabanlarında meydana 

gelebilecek problemler, kullanılan bir yazılımın yeni sürümünün öğrenme 

yönetim sistemine uyumlu olmaması gibi teknik problemler her zaman 

karşılaşılabilecek durumlardır (Khan, 2005, 344). 
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E-öğrenme uygulamalarında teknik destek hizmetinin sunulmaması bazı 

kullanıcıların endişe duymalarına ve e-öğrenmeyi bir öğrenme çözümü olarak 

görmekten uzaklaşmalarına neden olmaktadır (Murrey, 2001, 36). Bununla 

birlikte karşılaşılan teknik problemlerin mümkün olan en hızlı sürede ve 

kolayca çözülmesi öğrenenleri memnun edecektir (Khan, 2005, 354).  

E-öğrenme kursunda kurstan yararlananların karşılaşabilecekleri teknik 

zorlukların çözümünde çevrimiçi, telefonla, e-posta vb. yollarla yardım 

alabilecekleri bir teknik destek sisteminin varlığı kaçınılmazdır. Teknik 

personel e-öğrenme sürecinde ihtiyaç duyulan konularda sistemin 

aksamadan yürümesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmekle sorumludur. 

Özellikle eğiticiler ve öğrenenler e-öğrenme uygulamalarında herhangi bir 

sorunla karşılaştıklarında bu sorunlarını iletebilecekleri ve ilettikleri sorunlara 

çözüm bulabilecek birilerinin olmasını beklemektedirler. Teknik personelin 

eğitimin niteliğine bağlı olarak haftanın yedi günü ve günün yirmi dört saati 

ulaşılabilir, insan ilişkileri kuvvetli, problem çözme ve doğru karar verme 

yeteneklerine sahip, yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip kimselerden 

oluşmalıdır. E-öğrenme sürecinin bu ayağını oluşturan hizmetlerdeki 

memnuniyet ya da memnuniyetsizlikler kursiyerlerin e-öğrenme algılarını 

etkiyecektir.  

 

 

3.4. Yöneticiler 

 

E-öğrenme sürecinde görev alan yöneticilerin e-öğrenme süreci 

içerisinde insangücü ve insangücü dışı kaynakları etkili ve verimli şekilde 

kullanabilme yeteneğine sahip, vizyon ve misyon sahibi kimseler olması 

beklenmektedir. E-öğrenme yöneticisi mevcut kaynakları iyi kullanabilen, 

öğrenci, eğitici, idareci, teknik personel arasında koordinasyonu sağlama 

görev ve sorumluluğu taşımaktadır. E-öğrenme yöneticileri mevcut 



 
 
 
 
 
 

 

48

uygulamaların nitelik ve niceliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalardan 

sorumlu kimselerdir.  

Aktif ve başarılı e-öğrenme yöneticileri e-öğrenme sürecinde görev alan 

diğer çalışanlarla sıkı bir iş ilişkisi kurmak zorundadır. Söz konusu yöneticiler 

sistemin başarısı için uygun teknolojik kaynakların sağlanması, öğrencilerin 

öğrenme ihtiyaçlarını ve önceliklerinin vurgulanması, eğitici ve teknik 

personelin başarılı uygulamaları paylaşmaları ve ortak bir noktada 

buluşmaları için gerekli girişimlerde bulunmalıdır (Beaudoun, 2003; Cintron 

ve Dillon, 1997; Aktaran; Almala, 2004, 60–61). Yöneticilerin bakış açıları ve 

uygulamaları doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimin algılanış biçimini 

etkileyecektir.  

 

 

4. Pedagojik Faktörler 

 

Öğrenenlerin algılarını etkileyen temel faktörlerden biri olan pedagojik 

faktörler içerik, e-öğrenme için farklı tasarım yaklaşımları, etkileşim ve 

değerlendirme başlıkları altında incelenmiştir.  

 

 

4.1. İçerik 

 

İçeriği öğrenenlerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyen bir e-

öğrenme kursunun öğrenenler tarafından olumlu algılanması beklenemez. E-

öğrenme içeriğinin tasarlanmasında eğiticiler ve yöneticilerin hedef kitlenin 

mevcut bilgi durumu, önceki öğrenme tecrübeleri ve mevcut öğrenme 

ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Brookfiel (1986) tarafından, 

öğrenenler ile eğiticiler arasında öğrenenlerin ihtiyaçlarının ve eğiticilerin 
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beklentilerin neler olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacak bir anlaşma 

önerilmektedir (Akt. Mansuori, 2003, 64).  

Öğretim tasarımı, etkili bir eğitimin geliştirilebilmesi için sistematik bir 

süreçtir. Etkili e-öğrenme için doğru öğretim tasarımı prensiplerinin 

belirlenmesi ve kullanılması gerekmektedir. Teknoloji, e-öğrenme için kritik 

bir role sahiptir. Ancak, teknoloji bir araç olarak düşünüldüğünde bu teknoloji 

ile ne sunulmak istendiği ve nelerin hedeflendiği, öğretim tasarımcıları 

tarafından somut olarak ortaya konulmalıdır. Teknolojinin bu amaca hizmet 

ettiği ölçüde yararlı olduğu unutulmamalıdır.  

E-öğrenmeye ilişkin pedagojik faktörler geniş bir yelpazede öğretme ve 

öğrenme ile ilgili içerik analizi, hedef kitlenin analizi, kullanılacak araç-

gereçlerin analizi, tasarım yaklaşımı, öğrenme stratejilerinin belirlenmesi gibi 

bir takım hususları içermektedir. E-öğrenme sürecinde sunulacak içerik, 

eğitim öncesi gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, kursun 

amaçlarına ve kursiyerlerin ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak alan 

uzmanlarınca eğitim teknoloğu ile işbirliği yapılarak geliştirilmelidir.  

E-öğrenme her türlü eğitim sorununun çözümü için sihirli bir sopa 

değildir. Özellikle karmaşık fiziksel beceri gerektiren konuların öğretimi için 

yüz yüze eğitim tercih edilmelidir. Eğitim öncesi gerçekleştirilecek içerik 

analizinin, tasarımcılara içeriğin hangi bölümlerinin e-öğrenme yoluyla, hangi 

bölümlerinin yüz yüze sınıf öğretimi için uygun olduğunun belirlenmesine 

katkı sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır (Khan, 2005, 182). Bu 

durumda, kursun öğretim amaçları, içeriğin sadece e-öğrenme şeklinde mi, 

sadece yüz yüze mi, yoksa karma (harmanlanmış) öğrenme yöntemiyle mi 

sunulacağı konusunda yol gösterici olacaktır.  

E-öğrenmede içerik, öğrencinin pratik yapmasına, etkileşime girmesine, 

bilgisini ölçmesine, farklı öğrenme stillerine göre öğrenmeye olanak sağlayan 

bir yapıda tasarlanmış olmalıdır. Etkin bir öğrenme aktivesinin gerçekleşmesi 

ve farklı öğrenme stillerine hitap edebilmesi için e-öğrenme materyalleri 

metin, ses, grafik, canlandırma (animasyon), simülasyon, akışkan video gibi 
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bileşenleri içermeli, farklı etkileşim şekillerine hitap edecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

İçerik ses, resim, metin, grafik gibi temel öğrenme yapıtaşlarından 

oluşan, mümkün olduğunca küçük öğrenme nesneleri şeklinde 

hazırlanmalıdır. Farklı öğrenme nesneleri birleştirilerek eğitim materyali 

oluşturulmaktadır. Öğrenme nesneleri; kendi içinde bir bütün olan, küçük, 

birbirinden bağımsız tek bir öğrenme amacını gerçekleştirecek şekilde; amaç, 

giriş, amaca yönelik bilgiler, kısa bir özet ve değerlendirmeden oluşan 

öğrenme unsurları olarak tanımlanmaktadır (Specifications and Standards, 

2003).  

Öğrenme nesnelerinin ders başlığı, yazar, yayıncı ve biçim gibi katalog 

bilgileriyle nasıl etiketleneceğini gösteren uluslararası bir standart olan 

metadata özellikleri belirtilmelidir. Öğrenme nesnelerinin bu özelliği, söz 

konusu içeriğin aranmasını (search), yeniden kullanılmasını ve dağıtımını 

kolaylaştırmış olacaktır (Specifications and Standards, 2003).  

Öğrenme nesnelerinin hazırlanmasında AICC (Aviation Industry 

Computer-Based Training Committee-Havacılık Endüstrisi Bilgisayar Destekli 

Eğitim Komitesi), öğrenim nesnesi metadatası, öğrenci profilleri, ders 

sıralama, bilgisayar destekli eğitim ve içerik paketleme konularını içine alan 

ve e-eğitim standartlarına son onay damgasını vuran LTSC (Learning 

Technology Standards Committee-Eğitim Teknolojileri Standartları Komitesi), 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Technology 

Standards Committee-Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Öğrenme 

Teknolojisi Standartları Komitesi) gibi uluslararası geçerliliği olan standartlara 

uyulmalıdır. Ayrıca, eğitim nesnelerinin birlikte işlerliğini sağlamak amacıyla 

geliştirilen SCORM (Sharable Content Object Reference Model-Paylaşılabilir 

İçerik Nesnesi Başvuru Modeli) gibi endüstri standartları göz önünde 

bulundurulmalıdır (Specifications & Standards, 2003).  

Eğitim içeriğinin sunumunda farklı öğrenme şekillerine hitap edebilmek 

için sunu, gösteri, alıştırma ve uygulama, özel ders türü yazılımlar, oyunlar, 
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benzetim, rol oynama, tartışma, etkileşim, modelleme, işbirliği, alan gezileri, 

örnek olaylar gibi farklı e-öğrenme stratejileri kullanılabilir (Khan, 2005, 187-

189). 

E-öğrenme sürecinde internet üzerinden sunulacak bir ders için farklı 

tasarım yaklaşımları, teknolojik kapasite ve geliştirme araçları söz konusudur. 

Her bir yaklaşım farklı mekânlardaki öğrenenlere eğitim içeriğini ulaştırmak 

için farklı bant genişliği, kullanıcı arayüzü, etkileşim derecesi ve strateji 

gerektirmektedir. E-öğrenme sürecinde kullanılacak yazılım ve öğrenme 

yönetim sistemlerinin seçimi ile kurs tasarımında, esas alınan öğretim 

yaklaşımı yanında farklı e-öğrenme stratejilerinin kullanımına imkân vermesi 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

Günümüzde standartlara uygun e-öğrenme içerikleri, İçerik Yönetim 

Sistemi (Content Management Systems, CMS), Öğrenme İçerik Yönetim 

Sistemi (Learning Content Management Systems, LCMS) gibi sistemler 

kullanılarak geliştirilebilir. WebCT, Blackboard, Moodle, TopClass, SyllaBase, 

Lectora, Docent, IntraLearn, Lotus LearningSpace, Breeze, Toolbook, 

Macromedia Director, Macromedia Authorware, Macromedia Flash, 

RoboDemo, Captivate ve Articulate Web’e dayalı kurs geliştirmek için 

kullanılan hazır ders paketlerinden bazılarıdır. Hazır ders paketleri (Course-

in-A-Box - CAB) e-öğrenme için gerekli hemen hemen bütün unsurları içeren 

ve önemli kolaylıklar sağlayan yazılımlar olmasına rağmen bir takım 

sınırlılıkları ve dezavantajları bulunmaktadır.  

Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS), öğrenci-eğitim materyali ve öğrenci-

öğretmen arasındaki etkileşimi izleyen, yöneten ve raporlayan yazılımlardır. 

Öğretim Yönetim Sistemleri, e-öğrenme sürecine katılanların hangi dersleri 

aldığını, bu derslerde ne kadar süre kalındığını kayıt altına alır, test 

sonuçlarını raporlar, katılımcıların performans kayıtlarını tutar. Bu araçlar, 

dersi veren öğretmene ders materyalini geliştirmek, ödev, görev ve sınavları 

geliştirmek, kurslar için öğrencileri kayıt etmek, öğrencileri takip edebilmek ve 

internet üzerinden etkileşim sağlayabilmek, dersle ilgili idari hususları 

gerçekleştirebilmek için gerekli gereçleri sağlar. BlackBoard, Digital Think, 
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NETg, SkillSoft/Smart Force gibi öğretim yönetim sistemleri kurumlar için 

farklı eğitim ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilecek nitelikle genel bir 

çözüm olabilir.  

Öğretim Yönetim Sistemleri, e-öğrenme ile ilgili bütün beklentileri 

karşılayan platformlar değildir. Hazır olarak alınan bu tür sistemler kurumun 

e-öğrenme gereksinimlerini tam olarak karşılama, öğrenme durumlarını kendi 

kendilerine oluşturma ve yönetme becerisine sahip değillerdir. Farklı kurum 

ve kuruluşların içerik yönetim sistemlerinden beklentileri ve ihtiyaçları farklı 

olabilmektedir. Bu nedenle, hazır içerik yönetim sistemlerini satın alma 

konusu çok iyi düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Yüksek paralar ödenerek 

alınan öğretim yönetim sistemleri kurumun eğitim ihtiyaçları değiştiğinde aynı 

paralelde değiştirilmesi kolay olmayabilir. Bu tür sorunların çözümü için 

kurum kendi ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek e-öğrenme portalını 

oluşturabilir. Bu çözüm ilk aşamada masraflı, yoğun bir emek ve zaman 

gerektirmekle birlikte eşsiz ve esnek olması önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Kurumun kendi e-öğrenme portalını oluşturması durumunda istediği zaman 

ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapabilmektedir.  

E-öğrenme portalının web tasarım ve yazarlık dilleri kullanılarak özgün 

olarak geliştirilmesi durumunda eğiticiler istediği şekilde, herhangi bir 

kısıtlamaya, herhangi bir pedagojik yaklaşıma bağlı kalmaksızın 

geliştirilebilmektedir. Böylece portal birey ya da kurumun istediği şekilde 

tasarlanıp kullanılabilmektedir. Bu tür özgün ders platformlarının 

hazırlanması hazır ders paketlerine nazaran daha zor ve zaman almasına 

rağmen sağladığı olanaklar ve özellikle nitelikli hazır ders paketlerinin yüz 

binlerce doları bulan maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu zorluklara 

değer olacağı düşünülmektedir (O’Sullivan, 1999). 

Programların başarılı ve etkin bir şekilde işleyebilmesi sadece ders 

içeriklerinin web ortamına taşınmasıyla mümkün değildir. Ders içeriğinin 

verilmesi uzaktan eğitimin önemli bir yönü olmakla birlikte, programların 

sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bir takım görevlerin de yerine getirilmesi 

gerekmektedir (Aslantürk, 2002, 23). 
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Uygun yaklaşımın seçimi dersin içeriğine, benimsenen öğretim 

yaklaşımına, kursun amacına vb. birçok faktöre dayalı olarak değişiklik 

göstermektedir. İhtiyaca ve duruma göre hazır ders paketleri, programlama 

dilleri ve web tasarım yazılımlarının birlikte kullanılması öngörülebilir.  

Bir diğer alternatif ise öğrenme yönetim sistemlerinin kiralanmasıdır. 

BlackBoard, WebCT gibi yüzlercesi buna örnek gösterilebilir.  

 

 

4.2. E-Öğrenme İçin Farklı Tasarım Yaklaşımları 

 

E-öğrenme sürecinde farklı teknolojiler ve öğretim tasarımı yaklaşımları 

kullanılabilir. E-öğrenme kurslarının tasarımı aşamasında göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri öğrenme etkinliklerinin 

kontrolüdür. Öğrenme etkinliklerinin kontrolü hangi öğretim yaklaşımının 

(yapılandırmacı, bilişsel, davranışçı) tercih edileceğine bağlı olarak 

değişmektedir.  

Bannan ve Milheim (1997) öğrenen merkezli ve program merkezli olmak 

üzere e-öğrenmenin iki farklı şekilde tasarlanabileceğini belirtmiştir. Öğrenen 

merkezli uygulamalarda öğrenenler kendi öğrenmelerinin bilinç ve 

sorumluluğu ile hareket etmektedirler. Program merkezli uygulamalarda ise 

kurs etkinlikleri iyi yapılandırılmış olup, kursa katılanlar önceden belirlenmiş 

etkinlikleri takip etmekle sorumludurlar (Aktaran: Khan, 2005, 187).  

Mason (1998) ise internet ortamındaki derslerin içerik+destek modeli 

(Content+Support Model), kapsamlı model (wraparound) ve bütünleşik 

(integrated) model olmak üzere üç genel model kullanılarak sunulabileceğini 

belirtmektedir.  

Çevrim içi kurslarda en yaygın kullanım alanına sahip olan içerik destek 

modeli kurs içeriği (basılı olarak ya da internet üzerinden sunulan kurs paketi) 

ve eğitim desteğinin (e-posta ya da bilgisayar konferans sistemleri) 
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ayrışmasını esas almaktadır. Bu modelde içeriğin göreceli olarak 

değişmeyen materyalleri farklı öğretmenler tarafından sunulabilmektedir. 

Öğrenciler arasındaki temel etkileşim etkinlikleri, akran desteği ve çevrimiçi 

değerlendirme etkinlikleri web üzerinden sunulan iletişim araçları ile 

desteklenmektedir. Kursun çevrimiçi bileşenleri kullanılarak yapılan iletişim, 

kursun %20’sinden fazlasını geçmemektedir.  

Kapsamlı model; mevcut ders kitapları, CD-ROM vb. kaynakların 

yardımcı kaynaklar, etkinlikler ve tartışma gibi hazır materyallerle 

desteklenmesi üzerine kuruludur. Bu modelde öğrencinin çalışma zamanının 

yarısını önceden belirlenmiş içerik alırken, diğer yarısı çevrimiçi etkileşim ve 

tartışmalar için ayrılmaktadır. Bu modelde kaynak temelli bir öğrenme 

yaklaşımı söz konusudur. Öğrencilere kursu kendi ihtiyaç ve beklentileri 

doğrultusunda yorumlama serbestisi ve sorumluluğu yüklenmektedir. Bu 

modelde, öğretmenlerin rolü içerik+destek modeline oranla daha fazladır, 

çünkü içeriğin büyük bir bölümü kursun eş zamanlı tartışma ve diğer 

etkinlikleri süreç içinde gerçekleştirilmektedir. Bu modelin bir diğer özelliği de 

eş zamanlı öğrenme etkinliklerinin olmasıdır. Program içerisinde yer alan 

bazı durumlarda ekran paylaşım yazılımları aracılığı ile özellikle problem 

çözme durumlarında eğitici bire bir ya da küçük gruplara eş zamanlı olarak 

yardımcı olmaktadır. Web üzerinden tek yönlü sesli ders sunumları bu 

modelde yer alan kursların eş zamanlı iletişim boyutunu oluşturmaktadır. 

Öğrenciler e-posta, forum, sesli ve görüntülü iletişim araçları kullanarak 

sorularını sorabilmekte ve gerekli etkileşim sağlanabilmektedir.  

Bütünleşik model; işbirliğine dayalı etkinlikler, öğrenme kaynakları ve 

beraberce yürütülen ödev/görev/sorumluluklardan oluşmaktadır. Kursun 

temelini eş zamanlı tartışma etkinlikleri oluşturmaktadır. Bilgiye ulaşma, 

bilginin paylaşılması ve yapılandırılması gibi temel öğrenme etkinlikleri eş 

zamanlı tartışma ortamlarında gerçekleşmektedir. Kurs içeriği akıcı ve 

dinamik olup bireysel ya da grup etkinliklerinin durumuna göre 

belirlenmektedir. Bazı durumlarda katılımcılar tarafından da başlatılabilen 
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sesli, görüntülü, metin temelli eş zamanlı grup etkinlikleri ve görevleri bu 

modelin önemli özelliklerindendir.  

Günümüzde her ne kadar etkili bir eğitim ortamı sunmak için çok fazla 

sayıda alternatif bulunsa da ”Etkili bir öğrenmenin sağlanması ve öğrenci 
performansının artırılması için hangi öğretim metotları ne zaman ve ne 
şekilde kullanılmalıdır?” sorusu kritik bir önem taşımaktadır.  

Karma bir yöntem tercih edilmesi, doğru metot ve araçların seçilmesi 

durumunda, katılımcıların performanslarını mümkün olduğunca üst düzeye 

çıkaracak eğitim ortamları oluşturulabilmektedir. Yapılan bir araştırma ilk defa 

e-öğrenme ortamında bulunan bazı yetişkin öğrencilerin bilgisayar ekranında 

karşı karşıya kaldıkları tartışma, anlama, içerikle verilmek istenen mesajın 

çözülmesi gibi konularda zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. 

Bu nedenle, benzeri problemleri en aza indirmek için ekran tasarımcılarının 

ekran tasarımı ve içeriğin geliştirilmesi aşamalarında ilgili psikoloji ilkelerini 

uygulamaları gerekmektedir (Mansouri, 2003, 98).  

 

 

4.3. Etkileşim 

 

Etkili bir öğrenme, öğrenenlerin öğrenme etkinliğine aktif olarak katıldığı 

ve öğrenirken keyif aldığı zaman gerçekleşir. Bu nedenle gerek yüz yüze 

eğitimde ve gerekse e-öğrenme uygulamalarında etkileşim öğrenmenin 

başarısı ve öğrenenlerin e-öğrenme sürecine ilişkin algılarını etkileyen önemli 

bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenen-eğitici arasındaki iletişim 

öğrencilerin e-öğrenme uygulamalarına katılım ve motivasyonlarını etkileyen, 

sonuç olarak öğrenenlerin katılmış olduklara eğitime ilişkin algılarını 

şekillendiren önemli hususlardan biridir.  

Teknoloji destekli etkileşim, katılımcıların kritik düşünme becerilerinin 

gelişmesine yardımcı olurken, e-öğrenme sürecinin her aşamasında yeni 
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düşüncelerin ortaya atılmasını sağlamaktadır (Pena-Shaff, Martin ve Gay, 

2001; Aktaran: Almala, 2004, 49). E-posta, mail grupları, tartışma grupları, 

forumlar, eş zamanlı sesli ve görüntülü konferans ve sohbet ortamları sınıf 

ortamındaki yüz yüze etkileşimin elektronik ortama taşınmasını sağlamış ve 

sınıf dışında yüz yüze iletişim ve etkileşim ortamını olanaklı kılmıştır. Burada 

önemli olan nokta teknolojinin sunduğu olanakları doğru ve yerinde 

kullanarak sunulan eğitimin kalitesini artırabilmektir. Belirli olanakların 

sağlanmış olması başlı başına etkili bir eğitimin garantisi olmamaktadır. E-

öğrenme uygulamalarında öğrenenlerin ihtiyaçlarına, kursun içeriğine, 

mevcut teknolojik olanaklara bakılarak doğru etkileşim şekilleri tercih 

edilmelidir. Bir öğrenmenin sanal ortamlarda gerçekleşebilmesi için 

öğrencilerin kendilerine sunulan içerikle, diğer öğrencilerle (kullanıcılar) ve 

öğretmenle etkileşim içinde olmaları önem taşımaktadır.  

Web temelli öğrenmeyi savunan birçok eğitim uzmanı etkileşimin eğitim 

sürecinin en önemli parçalarından birisi olduğunu vurgulamaktadır. Fakat 

uzaktan eğitim programlarının en önemli eksikliklerinden birisi etkileşimin yok 

denecek kadar az olmasıdır (Moallem, 2003, Aktaran: Özdemir, 2005, 60). 

Web temelli eğitim programlarında e-posta, bülten tahtaları, konferans 

sistemleri vb uygulamalara yer verilmesine rağmen, öğretim tasarımının 

ağırlıklı olarak öğrenci-içerik etkileşimine ve bireysel çalışmalara odaklandığı 

görülmektedir. Çeşitli iletişim araçlarının uzaktan eğitim ortamlarında 

erişilebilir olması, öğrencilerin bunları kullanacağını garanti etmemektedir 

(Berge, 1995). Etkileşim öğretim ortamına entegre edilmediyse, kullanılması 

için gerekli etkinlikler konulmadıysa, öğrenciler ya bu araçları hiç 

kullanmayacaklar veya kullanmaya başlasalar bile zaman içerisinde bir 

faydasının olmadığını düşünüp kullanmayı bırakacaklardır (Moallem, 2003, 

86; Aktaran: Özdemir, 2005, 60).  

Araştırmalarda, uzaktan eğitime katılan öğrencilerin uygun seviyelerdeki 

öğrenci öğretmen etkileşiminin öğrencilerin eğitime devam etmelerinde pozitif 

etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yine araştırmalarda, birçok uzaktan eğitim 
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öğrencisinin uzaktan eğitim programlarını bırakmasında yeterli etkileşimin 

olmaması kritik bir unsur olarak görülmüştür (Mansouri, 2003, 58).  

Holmes’a (1995) göre, öğrenci ve öğrenme ortamı arasındaki etkileşimi 

sağlayan unsurlar (içerik sunumu, navigasyon, arayüz tasarımı, sorular vb) 

kullanıcıya; keşfetme, bulma, işbirliği ve iletişim imkânları sağlamalıdır. Yine 

Holmes’a (1995) göre, iyi tasarlanmış bir etkileşim, kullanıcı özelliklerini ve 

altyapısını dikkate almalı ve kullanıcının anlayabileceği şekilde ifade 

edilmelidir. Ayrıca, kullanıcısının mevcut durumunu göz önünde 

bulundurmalıdır.  

 E-öğrenme sürecindeki etkileşimin kalitesi eğitici-öğrenen, öğrenen-

öğrenen, öğrenen-materyal arasındaki iletişimin kalitesi ve niteliğine bağlıdır. 

Çünkü, yüz yüze eğitim yapılan bir çok uygulamada eğitici ve öğrenenlerin 

aynı mekânda bulunmaları etkili bir iletişim kurulacağı anlamına 

gelmemektedir. Benzeri şekilde, elektronik ortamda doğru uygulamalar 

gerçekleştirilmediği müddetçe hangi teknoloji, hangi sohbet programı 

kullanılırsa kullanılsın uygulamaların başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Yüzlerce kişilik bir amfide ya da stüdyoda gerçekleştirilen yüz yüze eğitimin 

kalitesi ile sesli, görüntülü, yüz yüze etkileşim olanaklarının bulunduğu 

yüzlerce kişilik sanal bir ortamdaki etkileşimin kalitesi açısından bir fark 

olmadığı düşünülmektedir.  

E-öğrenenlerin motivasyonlarının yüksek düzeyde tutulması ve 

katılımlarının devamı için e-öğrenme kurslarında uygun ve zamanında verilen 

geri dönütler son derece kritik öneme sahiptir. Vrasidas ve McIsaac (1999) 

tarafından yapılan bir araştırmada, zamanında verilmeyen yetersiz geri 

dönütün öğrencilerin çevrimiçi tartışmalara katılımını sınırladığını ve 

cesaretlerini kırdığı sonucuna varılmıştır (Aktaran: Almala, 2004, 50).  

Web temelli teknolojik araçlar, dinamik bir iletişim ve kaliteli bir eğitim 

sunulabilmesi için öğrenenler, eğiticiler, teknik personel ve yöneticiler 

tarafından doğru, etkili bir biçimde kullanılabilmelidir. Eğiticinin e-posta, video 

ve sesli konferans sistemlerini kullanamadığı ya da kullanmak istemediği bir 
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e-öğrenme uygulaması öğrenenler, yöneticiler ve diğer personelin algı ve 

motivasyonlarını olumsuz etkileyecektir.  

Yüzlerce kişinin yüz yüze eğitim amaçlı aynı çatı altında bulunması ya 

da e-öğrenme amaçlı sanal ortamda bulunması arasında eğitimin etkililiği ve 

niteliği açılarından bir fark bulunmamaktadır. Ancak, sanal ortam da olsa iyi 

bir iletişim ve etkileşim gerçekleşiyorsa öğrenme için gerekli sosyal etkileşim 

sürecinin sağlanmış olacağı düşünülmektedir.  

Birçok durumda sanal topluluklar olsun ya da olmasın, kullanıcı 

bağımsız olarak bilgisayar başında tek başınadır. Bu nedenle, etkileşim basit 

bir düğmeye basma veya menü seçme etkinliği ile sınırlandırılamaz. E-

öğrenme uygulamalarında, normal bir web sitesinden farklı olarak planlı bir 

etkileşim etkinliği gereklidir. Diğer taraftan, e-öğrenenler portal üzerinde 

sunulan iletişim araçlarını kullanma konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye 

sahip değillerse ya bu tür araçları kullanmamayı tercih edecekler ya da belirli 

bir süre teknik problemlerle uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu tür 

olumsuzluklar da kursiyerlerin e-öğrenme algılarını bir şekilde etkilemektedir.  

 

 

4.4. Değerlendirme 

 

E-öğrenme kursları, gerekli değerlendirme bileşenlerini içermelidir.   E-

öğrenenlerin değerlendirilmesi amacıyla birçok yapılandırmacı değerlendirme 

stratejileri başarılı bir şekilde kullanılabilir. Böylece, öğrencilerin eğitim 

amaçlarına ne ölçüde ulaşıp ulaşmadıklarına ilişkin performans 

değerlendirilmesi yapılmış olacaktır. E-öğrenenlere kurs süresince ve kurs 

sonunda kurs içeriğini, kursun amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını, kurs 

yönetimini, kursun etkililiğini ve dağıtım metotlarını değerlendirme olanağı 

verilmelidir (Almala, 2004, 50-51). E-öğrenme sürecindeki başarının 
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değerlendirilmesi için portalda öğrencilerin çevrim içi katılabilecekleri sınav ve 

testlere yer verilmelidir.   

Süreci etkileyen faktörlerin farklılık göstermesi sonucunu, her e-

öğrenme uygulaması bir birinden ayrı özellikler taşımaktadır. Kursiyerlerin e-

öğrenmeye yönelik algılarını etkileyen faktörleri genel hatlarıyla inceledikten 

sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde e-öğrenme uygulamaları, bu süreçte 

kullanılan içeriğin ve e-öğrenme portalının ne şekilde hazırlandığı ile Emniyet 

Genel Müdürlüğü Akıllı Sınıfı ve bu süreçteki kullanımına ilişkin bilgiler 

verilecektir.   

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde E-öğrenme  

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, birçok 

modern proje Emniyet Teşkilatı bünyesinde başarı ile uygulanmaktadır. 

Polis Bilgi Sistemi ve Bilgisayar Ağı (PolNeT), Haberleşme ve Bilgisayar 

İletişim Altyapısı (TransPol), Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait araçlar için 

tasarlanmış iletişim altyapısı olarak "GPRS" teknolojisi kullanan coğrafi bilgi 

sistemleri mimarisi üzerine kurulmuş bir mobil araç ünitesi olan Mobil 

Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ve bu projenin bileşenlerini 

oluşturan Komuta Kontrol Merkezi (K.K.M), Araç Takip Sistemi (A.T.S.), 

Tablet Bilgisayar Uygulamaları, Mobil Araç Sorgulama Sistemi (M.A.S), 

Karınca Evrak Transfer Sistemi (K.E.T.SİS.), Nezarethane İyileştirme ve 

Kontrol Sistemi (N.İ.K.S.), Bölge Görüntüleme Sistemi (B.G.S.), Plaka 

Algılama Sistemi (P.A.S.), Muhtarlık Otomasyon Sistemi (M.O.S.), Asayiş 

Otomasyon Sistemi (AS.O.S.), Mobil Operasyon Yönetim Merkezi 

(MO.YÖN), Suç Analizi Sistemi gibi proje ve uygulamalar Emniyet Teşkilatı 

bünyesinde başarılı bir şekilde geliştirilip kullanılan çağdaş projelere örnek 

olarak verilebilir (http://www.mobese.com/). 
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Yukarıdaki uygulamalara ihtiyaç doğrultusunda yenileri eklenmektedir. 

• Tahdit 
• Yolcu 
• Kayıp Pasaport 
• Aranan Şahıslar 
• Yabancılar 
• İltica 
• Pasaport 
• Araç Tescil 
• Sürücü 
• Kaza 
• Aranan Araçlar 
• Terör 
• Kaçakçılık 
• GBT 
• Gözaltı 
• Silah Ruhsat 
• Partiler 
• Sendikalar 
• Basın Yayın 

• Arşiv ve Fiş Tetkik 
• Digital Arşiv 
• Gelen – Giden Evrak 
• Detaylı Sorgular 
• Personel Bilgileri 
• Şahıs Bilgileri 
• Polnet İstatistikleri 
• MOBESE (Mobil Elektronik Sis. 

Entegrasyonu) 
• E-Posta (Faks-Teleks) 
• TBS (Trafik Bilgi Sistemi) 
• AFIS (Otomatik Parmak İzi Tanıma 

Sistemi) 
• KPL (Kriminal Polis Laboratuvarı) 
• PBS (Personel Bilgi Sistemi) 
• Sakınca Sorma 
• MBS (Mevzuat Bilgi Sistemi) 
• Asayiş 
• Kimlik Bildirme 

POLNET UYGULAMALARI

PolNet polisi ilgilendiren her türlü bilgiye en hızlı, en kolay, en güvenilir 

şekilde ulaşmak için gerekli sistem ve yazılımların kullanıldığı çağdaş bir bilgi 

sistemidir. Parmak izi, balistik karşılaştırmalar, DNA analizleri, kan ve doku 

tahlilleri gibi dokümanlar PolNet üzerinden Türkiye’nin her köşesindeki 

polislere anında sunulabilmektedir. “Polis Elektronik Bilgi Sistemi (PEBS)” 

uygulamaları (Araç Tescil, Sürücü, Pasaport, Tahdit-Yolcu, Dernekler, 

Gözaltı, Kaza, GBT vb.), intranet portalı (PolNet Web Sayfası) ve e-posta 

iletişim hizmetleri sunulmaktadır. Emniyet Teşkilatı birimleri arasında belge 

ve yazışmaların gönderimi için kullanılan faks ve teleks hizmetleri de PolNet 

üzerinden e-posta aracılığıyla hızlı ve güvenilir olarak yapılmaktadır. 

 
 
 

Tablo 2. EGM POLNET Uygulamaları 
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PolNet projesi kapsamında, Tablo-2’de görülen uygulamalara ek olarak 

Emniyet Teşkilatı’nın diğer birimleri tarafından geliştirilen ve TransPol’ü 

kullanan AFIS (Otomatik Parmakizi Tanıma Sistemi), KPL (Kriminal Polis 

Laboratuarları Bilgi Sistemi), PBS (Personel Bilgi Sistemi), EmisNet (Emniyet 

İstihbarat Bilgi Sistemi) ve TBS (Trafik Bilgi Sistemi) gibi projeler de PolNet 

Bilgi sisteminin birer parçası olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.  

Bir Merkez, 81 İl Emniyet Müdürlüğü, 406 İl Emniyet Müdürlüğü ek 

hizmet binası, 92 Hudut Kapısı, 700 İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği, 135 

Karakol, 5 Polis Meslek Yüksek Okulu ve 10 dış bağlantı olmak üzere 1430 

noktanın PolNet altyapısı tamamlanmıştır. Altyapısı tamamlanan 1430 

noktanın, 1376’sı PolNet sistemini aktif olarak kullanmaktadır. Geriye kalan 

bölgelerin PolNet sistemine dahil edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

GPRS üzerinden 220 mobil bağlantı gerçekleştirilmiştir. PolNet dâhilinde 

çalışmakta olan 40'ı aşkın ulusal program mevcuttur. PolNet’te 33.000 

üzerinde kullanıcı, 13.567 adet kullanıcı bilgisayarı, 250’nin üzerinde sistem 

sunucu bilgisayarı bulunmakta ve günlük ortalama 2,5 milyondan fazla işlem 

gerçekleşmektedir (www.egm.gov.tr/bilgiislem/index.html). 

Polisiye hizmetlerin daha hızlı sunulması, maliyetleri azaltması, doğru 

bilgiye istenilen yer ve zamanda ulaşılması, vatandaş ile Emniyet birimleri 

arasındaki ilişkinin gelişerek güven ortamı sağlanması ve bu şekilde 

vatandaş desteğinin alınması gibi temel gerekçelerle, Emniyet Teşkilatı bilgi 

ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek uygulamaya 

geçirmektedir. Yeni teknolojilerin Emniyet Teşkilatının her biriminde hızla 

kullanılmaya başlaması ile birlikte bilgisayar ve kullanıcı sayısının hızla 

artması, e-kurum dönüşümünü gerçekleştiren Polis Teşkilatında her seviyede 

ve çok yönlü bir bilgisayar eğitim politikasını gündeme getirmiştir. Yapılan 

eğitim çalışmaları neticesinde; Merkez Teşkilatından 8,266 personel, Bölge 

Merkezlerinden 58.987 personel, Üniversiteler ve Firmaların verdiği kurslarda 

da 1.166 personel olmak üzere toplam 68.419 Teşkilat mensubu çeşitli 

konularda bilgisayar eğitimi almıştır. Bilgisayar okuryazarlığı seferberliği 2004 
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yılı sonu itibariyle sona ermiş olup, 1.044 personel merkezde, 29.859 

personel taşrada olmak üzere 30.903 personel bilgisayar okuryazarı olmuştur 

(http://www.egm.gov.tr/bilgiislem/index.html). 

Bilginin hızla yenilendiği ve katlanarak arttığı günümüzde, çalışanların 

bilgi ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak toplumun kültürel, sosyal ve 

ekonomik yapısında meydana gelen değişme ve gelişmelere uyum 

sağlayabilmeleri, görevlerinde daha başarılı, üretici ve mutlu olmasını 

sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılması hizmet içi eğitimlerden 

geçirilmeleri ile mümkün olmaktadır (Yalın, 2001, 1). Emniyet Teşkilatı 

personeli her yıl planlı olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetleri 

çerçevesinde eğitimden geçirilmektedir. 2005 yılı içerisinde 150.934 

personel, 2006 yılı içerisinde ise 94.679 personel hizmet içi eğitime katılmıştır 

(Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2005 ve 2006 Yılı Eğitim Planları).  

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak için bu personel görevlerinden 

ayrılarak Ankara’da veya bölge merkezlerinde eğitime katılmaktadır. Bu tür 

bir eğitim hem önemli bir ekonomik külfeti beraberinde getirmekte, hem de 

çalışan personelin işgücü kaybı ve ailevi sorumlulukları nedeniyle öğrenme 

sürecinde motivasyon bozukluklarına neden olmaktadır.  

10/08/2001 tarih ve 24489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet 

Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının 

Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin Rütbe Terfi Şartları başlıklı 11. maddesinin 

(d) bendi ile “Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3. Sınıf Emniyet 

Müdürlüğünden 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edebilmek için yapılacak 

yazılı sınavda başarılı olmak ve yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile 

tamamlamış olmak” şartı getirilmiştir.  

Söz konusu yönetmeliğin 27. maddesine göre; rütbe terfi sınavlarının 

her yılın Nisan ayının ilk haftasında Ankara’da yapılması, 29. maddesine 

göre ise; “sınav sorularının teorik ve pratik yönetim teknikleri konularını 

kapsayacak şekilde Polis Akademisi Başkanlığı’nca hazırlanacağı, çoktan 

seçmeli test ve yüz tam not üzerinden yarışma usulüne göre 
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değerlendirilecek sınavda, en yüksek puan alandan başlamak üzere, o yıl 

terfi için öngörülen boş kadro sayısı kadar personelin başarılı sayılacağı” 

hükme bağlanmıştır. Aynı yönetmeliğin yöneticilik eğitimine katılacaklar 

başlıklı 36. maddesine göre, rütbe terfi sınavlarında başarılı olan 

Başkomiserler ile 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin rütbelere göre ayrı ayrı 

düzenlenecek meslek içi yöneticilik eğitim kurslarına katılmaları 

öngörülmüştür.  

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme 

Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesi gereğince, 

Yöneticilik Eğitim Kursunda uygulanacak müfredat programı, kursiyerlerin, 

başarı, disiplin ve devam durumları, Polis Akademisi Başkanlığınca 

hazırlanarak 08.02.2002 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren “Emniyet 

Hizmetleri Sınıfı Personelinin Bir Üst Rütbeye Terfi Sınavlarına Dair Yönerge” 

ile düzenlenmiştir.  

Bu yasal dayanaktan ve gerekçelerden hareketle ilk defa 2002 yılında, 

Ülkemizin farklı illerinde görev yapan yüzlerce personel Ankara’ya çağrılmak 

suretiyle yöneticilik eğitimlerine tabi tutulmuştur. 2002–2004 yılları arasında 

düzenlenen yöneticilik eğitimleri için binlerce personel Ankara’ya çağrılmıştır. 

Eğitime katılan bu personele yolluk ve harcırah ödenmiştir. Yönetici 

konumundaki personelin görev yaptığı birimlerden ayrılarak iki hafta süre ile 

Ankara’ya gelmesi önemli işgücü kaybına neden olmuştur. Eğitim için 

Ankara’ya gelen kursiyerlerin tamamı için kalacak yer sağlanamadığından 

önemli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde 

görev yapan kursiyerlerin büyük bir bölümü ailelerinden uzak kalmanın 

tedirginliğini yaşamışlardır. Kursiyerler, Anıttepe semtinde bulunan Polis 

Radyosu büyük stüdyosu ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Anıttepe 

Tesislerindeki amfilerde iki hafta süre ile yüz yüze eğitime katılmışlardır.  

Bu süre içerisinde kursiyerler idari izinli sayılmışlardır. Kursiyerlerin 

kursa devamını kontrol amacıyla kurs başlangıcında ve sonunda kursiyerlerin 

imzası alınmıştır. Bu kadar kalabalık sayıdaki gruba ders anlatırken derse 

katılım ve etkileşim doğal olarak belirli sınırlılıklar dâhilinde gerçekleşmiştir. 
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Fiziki olarak stüdyo ortamında bulunan kursiyerlerin eğitimi mi takip ettikleri, 

ailelerinin güvenlik endişelerini mi taşıdıkları yoksa yarım bıraktıkları işlerinin 

ne durumda olduğunu mu merak ettikleri bilinmemektedir. Yeterli kadro 

olması nedeniyle bu süre içerisinde sınava katılan kursiyerlerin tamamı 

başarılı sayılmıştır.  

2002–2004 yılları arasında üç dönem yüz yüze öğretim yöntemi ile 

gerçekleştirilen yöneticilik eğitimlerinin ve 2005 yılında uzaktan eğitim 

yöntemi ile gerçekleştirilen eğitimin etkililiğine ilişkin bir araştırma 

yapılmamıştır.  

Yapılan araştırmaların öğrenen ve eğiticilerin aynı ortamda 

bulunmalarına gerek kalmadan öğrenme imkânı sunan e-öğrenme gibi web 

temelli uzaktan eğitim uygulamalarının en az yüz yüze eğitim kadar başarılı 

sonuçlar verdiğini göstermesi, Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticilik 

eğitimlerinde bu tür çağdaş yöntemleri kullanma zorunluluğu ile karşı karşıya 

bırakmıştır. Aynı zamanda, kursiyerlerden elde edilen geri dönütler, 

karşılaşılan sorunlar ile bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler bir takım 

değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile 2004 yılı itibariyle e-öğrenme ile 

ilgili çalışmalar başlatılmıştır. ODTÜ ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 

23.02.2005 tarihinde Uzaktan Eğitim/  E-Öğrenme Protokolü imzalanmıştır.  

Protokolün Amacı ve Kapsamı başlıklı 4. maddesinde; Emniyet Genel 

Müdürlüğü eğitimlerinin uzaktan eğitim/e-öğrenme yöntemleriyle verilmesi 

için, ODTÜ tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemine 

Uyumlu Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) oluşturma, bu sistem üzerinde 

çalışacak ders materyallerini ve içeriklerini hazırlama (LCMS), bunları işletme 

ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanıcılarının hizmetine sunma (LPMS), 

ölçme ve değerlendirme (MES) amacıyla düzenlendiği, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve ODTÜ arasında mesleki ve teknik eğitim ve öğretime yönelik 

işbirliği alanları ve yöntemleri ile ihtiyaç tespiti ve uygulama süreçleri 

konularında inceleme, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını 

kapsadığı, bu amaç ve kapsam doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı 
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Müsteşarlığı’nca onaylanan projede yer alan pilot eğitim konuları ile devam 

edecek yıllar için, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün öncelikli ihtiyaçları 

doğrultusunda belirlenecek diğer konuların uzaktan eğitim/e-öğrenme 

formatında hazırlanacağı belirtilmiştir (Uzaktan Eğitim/E-Öğrenme Protokolü, 

2005).  

Bu gelişmelere paralel olarak 10.08.2001 tarih ve 24489 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve 

Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’te 15.03.2005 

tarihinde yapılan bir değişiklik ile yöneticilik eğitimi kurslarının sınıf ortamında 

Ankara'da veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenebileceği hükme 

bağlanmıştır.  

Projenin ilk aşamasında 2005 yılında Başkomiser rütbesinden Emniyet 

Amirliğine ve 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2’nci Sınıf Emniyet 

Müdürlüğüne terfi eden toplam 1.146 personel ODTÜ akıllı sınıfları ve 

internet aracılığı ile yöneticilik eğitiminden geçirilmiştir.  

 

 

Tablo-3   4. Dönem Orta ve Üst Kademe Yöneticilik Sınavı İstatistik Bilgileri 

 

Rütbesi Grubu Sayı Başarı 
Ortalaması 

A Grubu 1065 96,57 
Başkomiser 

B Grubu 10 78,7 

3. Sınıf Emniyet Müdürü  170 94,7 

 TOPLAM 1245 89,99 

 

Not: Bu bilgiler sınav sonucu listelerine göre düzenlenmiştir. 
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2002–2004 yılları arasında düzenlenen yüz yüze eğitim faaliyetleri 

sonrası olduğu gibi, ilk defa 2005 yılında düzenlenen uzaktan eğitim kursu 

sonrasında da gerek eğitimin etkililik ve verimliliğine ve gerekse kursiyerlerin  

e-öğrenme algılarının belirlenmesine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.  

2006 yılı itibariyle söz konusu yöneticilik eğitimlerine katılan personel 

sayısı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4- 5. Dönem Orta ve Üst Kademe Yöneticilik Sınavı İstatistik Bilgileri 

 

Rütbesi Grubu Sayı Başarı 
Ortalaması 

A Grubu 997 89,36 
Başkomiser 

B Grubu 2 65,5 

3. Sınıf Emniyet Müdürü  92 90,38 

 TOPLAM 1092 81,75 

 

 

Bu çalışma ile 2006 yılında ikincisi düzenlenen e-öğrenme yöntemi ile 

yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin e-öğrenme algıları araştırılmış ve   

e-öğrenme süreci kursiyerlerin e-öğrenme algıları doğrultusunda 

değerlendirilmiştir.  
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EGM E-öğrenme Portalında Yer Alan İçeriğin Geliştirilmesi 

 

E-öğrenmede dijital içerik bilgileri geliştirmek, saklamak, başkaları ile 

ortaklaşa kullanıma açmak, analiz etmek ve tekrar kullanmak önemlidir.  E-

öğrenme için içerik geliştirme konusunda farklı görüşler, modeller ve 

uygulamalar bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü e-öğrenme portalında 

sunulan içeriğin hazırlanmasında aşağıdaki yöntem izlenmiştir. 

EGM Eğitim Portalında yer alan ve yöneticilik eğitimleri kapsamında 

kullanılan dersler, 08.02.2006 tarihli Rütbe Terfi Sınav Sorularının 

Hazırlanması ve Meslek İçi Yöneticilik Eğitimine Dair Yönerge’nin Müfredat 

Hazırlama başlıklı 7. maddesinde belirtilmiştir.  

 

 

Tablo 5. Yöneticilik Eğitim Kursu Orta Kademe Yöneticilik Ders Müfredatı 

 
S.N. DERSİN ADI SAATİ 

1 Dünya’da ve Türkiye’de İnsan Hakları Sorunları ve İhlalleri 6 

2 Halkla İlişkiler 6 

3 Orta Kademe Yöneticilik 8 

4 Polis Meslek Etiği 6 

5 Sorun Çözme Teknikleri 8 

6 Yönetim Psikolojisi 6 

7 Yönetimde Bilgi Teknolojileri 8 

8 Yönetimde Verimlilik 8 

 TOPLAM 56 
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Tablo 6. Yöneticilik Eğitim Kursu Yüksek Kademe Yöneticilik Ders Müfredatı 

 
 S.N. DERSİN ADI SAATİ 

1 Kriz Yönetimi ile ilgili Mevzuat ve Uygulaması 8 

2 Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri 6 

3 Toplantı ve Zaman Yönetimi 6 

4 
Ulusal Mevzuatımız ve Uluslar arası Sözleşmelerde 
Öngörülen İnsan Hakları Konusundaki Denetim 
Mekanizmaları 

8 

5 Yönetimde İnsan İlişkileri 6 

6 Yönetimin Geliştirilmesi 8 

7 Yönetsel Liderlik 8 

8 Yüksek Kademe Yöneticilik 6 

 TOPLAM 56 

  

Söz konusu yönergede belirtilen derslere ilişkin metin belgesi ve ders 

sunuları, ilgili dersin eğiticileri tarafından hazırlanarak e-öğrenme portalına 

konmak üzere ODTÜ yetkililerine teslim edilmiştir. İlgili ders görevlilerinden 

eğitim içeriğini alan ODTÜ yetkilileri word belgesini temel kaynak olarak 

portala eklemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. EGM Eğitim Portalı Ders Notları Ekranı 
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Portalda yer alan derslere ilişkin Power Point sunuları ise e-öğrenme 

projesinde görevli uzmanlar tarafından canlı yayınlarla eş zamanlı olarak 

sunulmasına imkân verecek şekilde numaralandırılmış ve HTML formatına 

çevrilerek portala yerleştirilmiştir.  

 
 
EGM Akıllı Sınıfı ve E-Öğrenme Sürecinde Kullanılması 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde 

bulunan ve Anıttepe’de Kurulu Akıllı Sınıf, ODTÜ’deki akıllı sınıf örnek 

alınarak tasarlanmış ve kurulmuştur. Sınıf 20 kişilik olup, oturma düzeni “V” 

şeklindedir. Zamanla doğabilecek farklı yerleşim ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak modüler malzemeler kullanılmıştır.  

Yükseltilmiş zemin ve alçaltılmış tavan uygulaması ile kablolar 

gizlenerek estetik bir ortam sağlanmıştır. Rahat bir eğitim ortamı için klima, 

projeksiyon cihazlarından daha iyi faydalanmak ve ışık düzenini kontrol 

amacıyla mekanik sistemle hareket eden jaluzi perdeler, ses yalıtımı için çift 

cam kullanılmıştır. El mikrofonu kullanmadan soru sorulması durumunda sesi 

iletmek için 4 adet mikrofon tavana yerleştirilmiştir.  

Akıllı sınıfta öğrenci ve öğretmen diz üstü bilgisayarları, tanberg cihazı, 

etkileşimli yazı tahtası, projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, mikrofon, 

video, CD ve DVD oynatıcı gibi malzemeler bulunmaktadır. Akıllı sınıfta yer 

alan her masada internet bağlantısı olan bir adet dizüstü bilgisayar yer 

almaktadır.  

Öğretmenin dizüstü bilgisayar görüntüleri aynı anda etkileşimli yazı 

tahtası ve büyük projeksiyon perdesine yansıtılabilmektedir. Sınıfın arkasında 

bulunan diğer projeksiyon perdesine ise gerektiği durumlarda forum ya da 

telefon aracılığı ile dersle ilgili olarak sorulan sorular yansıtılmaktadır. 

Böylece diğer katılımcıların dikkati dağıtılmadan sadece eğitici bu perdeyi 

kullanarak sorulan soruları cevaplamaktadır.  
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Şekil 2. EGM Akıllı Sınıfının Önden Çekilmiş Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. EGM Akıllı Sınıfının Arkadan Çekilmiş Görüntüsü 
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Akıllı sınıfta eğitimi kolaylaştıran ve etkileşimi artıran teknolojik 

araçlardan biri de etkileşimli yazı tahtasıdır. Teknik adı "smart board" olan bu 

sunum ürünü kullanım kolaylığı sağladığı, sunumlara güç verdiği ve 

öğrencileri motive ettiği için tercih edilmiştir. Etkileşimli yazı tahtasında 

bilgisayar ekranı, projeksiyon cihazı aracılığı ile tahta yüzeyine 

yansıtılmaktadır. Böylece beyaz emaye yüzeyli tahta dokunmatik bir ekran 

gibi çalışmakta, eğitici bilgisayar ekranını tüm öğrenciler ile paylaşmakta, 

tahta üzerinden bilgisayarına müdahale edebilmekte, işlem yapabilmekte, var 

olan dosyalar üzerine çizim yapabilmekte ve çeşitli formatlarda kaydedip, 

öğrencilere dağıtılmak üzere çıktı alabilmektedir. Bu sistemde, öğrencilerde 

kendi bilgisayarlarından etkileşimli yazı tahtasına müdahale edebilmektedir. 

Etkileşimli yazı tahtası kursiyerlerin not tutma ve konsantrasyon zorluklarının 

önüne geçerken, eğiticinin aktif sunum yapabilmesini sağlamakta ve gerçek 

bir "beyin fırtınası" ortamı oluşturarak yeni düşünceler tartışmaya 

açılabilmektedir.  

 

 

 

 
Şekil 4. EGM Akıllı Sınıfında Kullanılan Etkileşimli Yazı Tahtası 
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4 ayrı renkte kalemi ve 1 adet silgisi bulunan SMART kalem tepsisi ile 

etkileşimli yazı tahtasında yazmak ve silmek için başka bir araca gereksinim 

duyulmamaktadır. Etkileşimli yazı kalemlerinden biri ya da silgi ele 

alındığında tahta yüzeyinde bulunan sensörler bu durumu algılayarak başka 

herhangi bir tuşa basmadan ya da herhangi bir işlem yapmadan, hızlı bir 

biçimde kullanılabilmektedir.  

Eğitici, dizüstü bilgisayarındaki görüntüleri akıllı tahtaya 

yansıtılabilmektedir. Canlı yayınlarla sunular arasındaki paralelliğin 

sağlanması amacıyla, eğiticilerin sunularının bir kaç gün önceden HTML 

formatına çevrilmesi ve ODTÜ’nün kullandığı yazılıma monte edilmesi, 

böylece sunuların belirli bir sırada numaralandırılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla normal uygulamada söz konusu olan sunular önceden HTML 

formatına aktarılmış görüntülerdir. Ek dokümanlar, örnek sorular vb. gibi anlık 

gelişen durumlarda eğiticinin etkileşimli tahtaya ya da projeksiyon perdesine 

yansıttığı görüntüler kontrol masasındaki görevliler tarafından ayarlanmak 

suretiyle eğitime katılan herkes tarafından görülmesi sağlanmaktadır.  

Sınıf içinde bilgisayarların akıllı sınıftaki öğrenciler tarafından 

kullanılmasındaki temel amaç, akıllı sınıf dışındaki kursiyerler ve eğiticilerle 

iletişim kurmak ve tartışma gruplarına katılabilmektir. Bu şekliyle Emniyet 

Genel Müdürlüğü akıllı sınıfı aynı zamanda sanal sınıf olarak 

kullanılmaktadır. Eğitimi akıllı sınıftan takip edenlerle sanal sınıflardan takip 

edenlerin sohbet odaları ve forum gibi iletişim araçlarını kullanarak etkileşime 

girmeleri beklenmektedir. Akıllı sınıfta yer alan öğrenciler sorularını doğrudan 

eğiticiye sorabilmektedir. Akıllı sınıflarda sorulan sorular aynı zamanda sanal 

sınıflardan dersi takip edenler tarafından da izlenmektedir. Sanal sınıflardan 

dersi takip edenler sohbet odası ya da forum aracılığı ile sorularını 

iletebilmektedir. Kursa katılan herkese, eğitim başlangıcında eğitimi takip 

etmeleri için bir şifre ve e-posta adresi verilmektedir.  

Kumanda odası, aynalı cam ile akıllı sınıftan ayrılmıştır. Sınıf içerisinde 

bulunan Tanberg cihazı sınıf içerisindeki ses, görüntü ve kamera 

görüntülerini birleştirmektedir. Bu cihaz ile akıllı sınıftaki tüm görüntüler 
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alınabilmekte ve kumanda merkezi tarafından kumanda edilebilmektedir. 

Tanberg cihazı IP hat bağlantısı sayesinde ücretsiz telefon görüşmesi, 

görüntülü telefon görüşmesi ve video konferans görüşmelerine olanak 

sağlamaktadır. Dual video özelliği sayesinde görüntülü haberleşme sırasında 

ikinci bir görüntü kaynağı karşı tarafa gönderilebilmektedir. Sınıfın 

görüntüsünü doğrudan yayına aktarma özelliğine sahip bu cihaz sayesinde 

başka akıllı sınıflarla ya da başka ortamlarla iletişim kurulması mümkün 

olmaktadır. Böylece iki sınıfın görüntüsünün aynı ekranda yansıtılması ve 

birleştirilmesi söz konusudur. Bunun dışında sınıfın görüntüsünün doğrudan 

yayına aktarılması yine bu cihaz sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.  

 

 

Şekil 5. EGM Akıllı Sınıfı Kumanda Merkezi 

  

Kumanda merkezinden bakıldığında sınıf tamamen görülmesine 

rağmen, sınıftan bakıldığında sadece bir ayna görülmektedir. Kumanda 

merkezinde bulunan ses mikserinden hangi sesin ön plana çıkarılarak yayına 

verileceği ayarlanmaktadır. Bunun dışında eğiticinin yaka mikrofonları           

(2 mikrofon) kontrol edilebilmektedir. Akıllı sınıftaki bütün ses kontrolleri ses 
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mikser cihazı aracılığı ile kontrol edilmektedir. Kumanda seti ile ise akıllı sınıf 

içindeki çekimler, görüntü alma ve yakınlaştırma etkinlikleri 

gerçekleştirilmektedir.  

Akıllı sınıfta biri EGM hattı, diğeri ADSL hattı olmak üzere iki ayrı 

internet hattı bulunmaktadır. Elektrik kesintisini önlemek için kesintisiz güç 

kaynağı mevcuttur.  

Kumanda merkezindeki birinci dizüstü bilgisayar ile yayına verilmesi 

gereken bilgi ve görüntüler ayarlanırken, ikinci dizüstü bilgisayardan yayının 

ne şekilde gerçekleştirildiği takip edilmektedir. 

 

 

EGM E-öğrenme Portalı ve Yöneticilik Eğitimlerinde Kullanılması 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Portalı yöneticilik eğimlerine e-

öğrenme yöntemi ile katılan kursiyerler için Polis Akademisi Başkanlığınca 

hazırlanan eğitim içeriğini, Internet ortamında senkron/asenkron olarak 

aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Portalının tasarlanmasında eğitime 

katılacak kursiyerlerin sayısı, kursiyerlerin farklı coğrafi bölgelerden bu 

eğitime katılacak olmaları, kullanılacak çoklu ortam özellikleri gibi temel 

değişkenler göz önünde bulundurulmuştur.  

E-öğrenme uygulamaları geliştirmek için farklı alternatifler bulunmasına 

rağmen, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Portalının teknik altyapısının 

hazırlanmasında MS-Windows işletim sisteminin yaygınlığı göz önünde 

bulundurularak, sunucu bilgisayarlardaki teknik alt yapının oluşturulmasında 

Şekil-6’da belirtilen ve Tablo-7’de açıklanan programlar ve servisler birlikte 

kullanılmıştır (Özden, 2006, Görüşme Notu; Özden, 2002). 
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Şekil 6. EGM Eğitim Portalı Teknik Altyapısı 
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Tablo 7. EGM Eğitim Portalının Altyapısında Kullanılan Program ve Servisler 

Microsoft SQL 
Server 

Veri entegrasyonu, analiz ve raporlama, güvenlik için 
veri şifreleme gibi amaçlarla kullanılmıştır.  

Microsoft 
Exchange Server 

Elektronik posta göndermek, almak ve bilgisayar ağları 

arasındaki etkileşimli iletişimin sağlanması amacıyla 

kullanılmıştır. EGM Eğitim Portalında Microsoft Outlook 

yazılımı ile uyumu sağlanarak kursiyerler arasındaki e-posta 

trafiği sağlanmıştır.  

Live 
Communications 
Server 

Gerçek zamanlı etkileşim platformu (RTC), Microsoft Office 

System ve Microsoft Windows Server System ürünleri ve 

servisleri ile entagrasyonu sağlanarak anında bilgi 

paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmıştır.  

Microsoft Class 
Server 

Ders planlamalarında hazır özellikler sunması ve 

genişleyebilir yapıda olma gibi özellikleriyle ön plana çıkan 

Class Server ders planlaması ve yönetimi amacıyla 

kullanılmıştır.  

Snitz Forum 2000 
3.1 Versiyonu 

Kursiyer-kursiyer, kursiyer-eğitici ve kursiyer-teknik personel 

ve yardım amacıyla gerekli olan iletişim alternatiflerinden biri 

olarak Snitz Forum 2000 kullanılmıştır 

(http://forum.snitz.com). 

Microsoft Media 
Server 

Endüstri düzeyinde güçlü bir platform olan Microsoft Media 

Server Internet veya intranet üzerinden canlı veya isteğe 

bağlı ses ve video içeriği akışı sağlamak amacıyla 

kullanılmıştır 

(http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/tr/serve/

prodinfo.aspx).  

Windows Media 
Kodlayıcısı 

Windows Media dosyalarına veya akışlarına canlı veya 

önceden kaydedilmiş ses ve video içeriği kodlamak için 

kullanılmıştır 

(http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/tr/9serie

s/encoder/helpdocs.aspx).   
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Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Portalının teknik altyapısı 

hazırlanırken MS-Windows işletim sisteminin yaygınlığı göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu nedenle kullanıcı bilgisayarlarında Windows 95 işletim 

sistemi ve üzeri versiyonlarının bulunması yeterli olmuştur. Kullanıcı 

bilgisayarları için gerekli yazılım ve servisler Tablo-8’de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 8. Kullanıcı Bilgisayarları için Gerekli Yazılım ve Servisler 

 

İşletim Sistemi Windows 95 işletim sistemi ve üzeri versiyonları 

Yazılım 
Gereksinimleri 

Windows Media Player 8.0 ve üzeri versiyonları 
MSN Messenger 

Web Tarayıcı 
Internet Explorer 6.0 ve üzeri versiyonları 
Netscape Navigator  

 

 

”Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği”nde yer alan ve web ortamında yapılacak 

derslerde bulunması gereken temel özellikler (kapak sayfası, ders içeriği 

sayfası, ders sayfaları, tartışma grubu sayfaları, öğrenci listeleri/notlama 

sayfaları, ödev/alıştırma sayfaları, sıkça sorulan sorular -dersin birden fazla 

verilmesi durumunda-, ek bağlantı sayfaları, web tabanlı derslerin izlenmesi 

ile ilgili bilgi sayfası) göz önünde bulundurularak EGM Eğitim Portalı için Şekil 

7’de görülen kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır (Özden, 2002).  

Portal arayüzü temel bilgisayar okur-yazarı olan kullanıcıların rahatlıkla 

kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. EGM Eğitim Portalı 28 Kbs (modem) 

gibi düşük internet erişim hızına sahip bilgisayarlardan bile kolayca erişim 

imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  
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Portal üzerinden sunulan canlı yayınlara ulaşmak için kullanıcıların 

bilgisayarlarında Internet Exporer 6.0 ya da üzeri, Windows Media Player 8.0 

ya da üzeri versiyonlardaki yazılımlarının kurulu olması gerekmektedir.  

Bu şartları yerine getirdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Yöneticilik 

Eğitimleri'ni başlatmak için Internet Explorer web tarayıcısının adres 

bölümüne http://egm.ceit.metu.edu.tr web adresi yazıldığından portal ana 

sayfasına ulaşılmaktadır. Portal ana sayfasına ilişkin ekran görüntüsü Şekil 

7’de görülmektedir.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. EGM Eğitim Portalı Ana Sayfa 
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Şekil 7’de görülen portal ana sayfasından, Şekil 8’de ekran görüntüsü 

yer alan portal kullanma kılavuzuna bağlantı verilerek ilk defa e-öğrenme 

tecrübesi yaşayacak kullanıcılar için neler yapmaları gerektiği aşama aşama 

belirtilmiştir.  

 

 

Şekil 8. Portal Kullanım Kılavuzu Ekran Görüntüsü 

 

 

EGM Eğitim Portalından Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi Ders 

Müfredatına ya da Yüksek Kademe Yöneticilik Eğitimi Ders Müfredatına 

ulaşmak için Şekil 9’da görülen ilgili bağlantıların tıklanması yeterli 

olmaktadır.  
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Şekil 9. Portal Ders Seçme Ekranı  

 

Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi Ders Müfredatına ya da Yüksek 

Kademe Yöneticilik Eğitimi Ders Müfredatına ulaşmak için ilgili bağlantı 

tıklandıktan sonra kullanıcı ismi ve şifre girmeyi gerektiren Şekil 10’daki 

bağlantı kutusu ekranda görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Kullanıcı Adı ve Şifre Ekranı 
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Kullanıcı adı ve şifre ODTÜ tarafından her kullanıcı için ayrı ayrı 

tanımlanmış ve eğitim başlamadan önce kursiyerlere duyurulmuştur. 

Kullanıcı adı ve şifrenin doğru girilmesi ve sistem tarafından kabul 

edilmesinden sonra kullanıcı Şekil 11‘de görülen ders seçme ekranına 

ulaşmakta ve Şekil 12’de görüldüğü gibi seçtiği ders ekrana gelmektedir.  

 

 

 

Şekil 11. Ders Seçme Ekranı 
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Şekil 12. Ders Ekranı  

 

Şekil 13’te örnek ekran görüntüsü verilen Canlı Yayın seçeneği ile 

eğitim programında derse ayrılmış saatlerde verilen eğitimlerin canlı olarak 

seyredebilmesi sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Canlı Yayın Ekranı 
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Dersi Başlat seçeneği ile programda belirtilen saatler dışında ders 

banttan seyredilebilmektedir (Şekil 14).  

 

 

Şekil 14. Ders Video Kayıtları Programı 

 

 

Ders Notları seçeneği ile dersi veren öğretim üyesinin hazırladığı ve 

Şekil 15’de örnek ekran görüntüsü yer alan ders notlarına (Power Point 

sunumu veya Word belgesi) erişim sağlanmaktadır.  
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Şekil 15. Ders Notları Ekranı 

 

Sohbet seçeneğinde eğitime katılan kullanıcılarla ve öğretim üyeleri ile 

eşzamanlı olarak sohbet edilebilmekte veya canlı olarak yayınlanmakta olan 

ders hakkında sorular iletilebilmektedir. Sohbet imkânı veren uygulamaya 

ilişkin ekran görüntüsü Şekil 16’da görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16. Portal Canlı Yayın Ekranı 
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Forum seçeneği ise ders hakkında sorulan soruların diğer katılımcılar 

ve öğretim üyeleri ile tartışılması ve bilgi alışverişinde bulunulması amacını 

taşımaktadır. Forumda bırakılacak mesajlara işin doğası gereği sohbetin 

aksine eşzamanlı olarak değil, eşzamansız olarak yanıt verilmektedir. Forum 

uygulamasına ilişkin ekran görüntüsü Şekil 17’de görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 17. Forum Ekranı 

 

 

Öğretici tabanlı sistemlerde önemli olan materyalin kendisidir, kısaca 

belirtmek gerekirse “iyi ve etkileşimli bir materyal hazırlandığında, bundan 

herkesin aynı şekilde öğreneceği var sayılmaktadır” (Özden, 2002). Dersin 

eğitici tarafından akıllı sınıflar aracılığı ile kursiyerlere aktarılması şeklinde bir 
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yaklaşım davranışçı eğitim yaklaşımının temel alındığını gösterirken, 

kursiyerlerin e-posta, forum, sohbet odası gibi iletişim kanallarını kullanarak 

gruplar halinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde grup sohbetleri ve 

grup forum aracılığı ile işbirliğine dayalı yapılandırmacı öğrenmeye imkân 

vermektedir.  

Bunun dışında ders materyalleri, power point sunuları ve kaydedilmiş 

video görüntülerinin kursiyerler tarafından ders saatleri dışında istenilen yer 

ve zamanda, istenildiği kadar tekrar olanağı ile sunulması farklı bireysel 

öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak unsurlar olarak değerlendirilmektedir. 



 

 

 

BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

 

Bu bölüm araştırma modeli, örneklem (çalışılacak durum), veri toplama 

araçları, anket sorularının oluşturulmasında izlenen yöntem, nitel verilerin 

toplanması, odak grup görüşmesi, araştırmanın geçerlik ve güvenirliği, verilerin 

analizi, süre ve olanaklar başlıkları altında yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.  

 

 

Araştırma Modeli 

 

Bu çalışmada; karma yöntemli bir durum çalışması deseni kullanılmıştır. 

Buna göre, nitel ve nicel araştırma desenleri birlikte kullanılmıştır. 

Nitel araştırma metodu algıların araştırılması için uygun bir yöntemdir. 

Çünkü, nitel araştırmaların en önemli amaçlarından biri araştırmaya dahil edilen 

bireylerin algılarının ve deneyimlerinin ortaya konmasıdır (Gall, Borg ve Gall, 

1996, Aktaran: Mansouri, 2003). 

Nitel araştırmalarda çoğunlukla; “çevreyle ilgili veri”, “süreçle ilgili veri” ve 

“algılara ilişkin veri” olmak üzere üç tür veri toplanmaktadır. Algılara ilişkin 

veriler, araştırma grubuna dâhil olan bireylerin süreç hakkında düşündüklerine 

ilişkindir (Yıldırım ve Şimşek 2005, 40). 
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Durum çalışması, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını temel alan, araştırmacının 

kontrol edemediği bir olgu ya da olayın doğal ortamında derinliğine 

incelenmesine olanak veren bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek 2005,  

278). Nitel araştırmalarda bir olgu ya da duruma ilişkin neden sonuç ilişkilerini 

araştırmak yerine, söz konusu olay ya da olguların nasıl gerçekleştiğinin 

incelenmesi söz konusudur. Bu nedenle araştırma, Yıldırım ve Şimşek (2005) 

tarafından en sık kullanılan nitel araştırma desenlerinden biri olarak tanımlanan 

“durum çalışması” şeklinde gerçekleştirilmiş, durum çalışmasının varsayımları 

ve metodolojisine dayalı olarak yürütülmüştür.  

Durum çalışması yaparken Yıldırım ve Şimşek (2005, 281) tarafından 

önerilen aşağıdaki aşamalar izlenmiştir:   

 

a. Araştırma problemi (amacı) belirlenmiştir.  

b. Araştırmanın alt problemleri (alt amaçlar) belirlenmiştir. 

c. Analiz birimi saptanmıştır. 

d. Çalışılacak durum ortaya konmuştur. 

e. Araştırmaya katılacak bireylerin seçimi yapılmıştır.  

f. Nitel ve nicel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak veriler 

toplanmış,  toplanan veriler alt amaçlarla ilişkilendirilmiştir. 

g. Veriler analiz edilip yorumlanmıştır.  

h. Durum çalışması raporlaştırılmıştır. 
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Şekil 18. Nitel Araştırma Döngüsü Modeli (Yıldırım ve Şimşek 2005, 84). 
 

 

Bu araştırmada, e-öğrenme yöntemi ile yöneticilik eğitimine katılan 

kursiyerlerin e-öğrenme algıları değerlendirilmiştir. Araştırmanın analiz birimi, 
2006 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde düzenen yöneticilik 

eğitimlerine katılan kursiyerlerden oluşmuştur.   
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Tablo 9.  Durum Çalışması Desenleri 

 

 Tek Durum 
Desenleri 

Çoklu Durum 
Desenleri 

Bütüncül 

(Tek bir analiz birimi) 
Tür 1 Tür 3 

İç içe geçmiş 
(Çoklu analiz birimleri) 

Tür 2 Tür 4 

 

 

Bu çalışmada, Tablo-9’da belirtilen durum çalışması desenlerinden 

Bütüncül Tek Durum Deseni kullanılmıştır. Daha önce çalışılmamış bir 

durumun ortaya konarak sonraki çalışmalar için temel teşkil etmesi ve yol 

gösterici olacağı düşüncesi ile kendine özgü bir durumun çalışılması söz konusu 

olduğundan (Yıldırım ve Şimşek 2005, 290), bütüncül tek durum deseni tercih 

edilmiştir. 

 

 

Örneklem Seçimi ve Çalışılacak Durum 

 

Nitel araştırmalarda, olguları önce parçalara ayırıp çalışarak bulunan 

sonuçları evrene genelleme amacı olmadığı için araştırmacılar genellikle evrenin 

bütünü ile çalışır. Bu nedenle, örneklem gibi bir yönteme ihtiyaç duyulmaz ve 

sıklıkla durum çalışması (örnek olay) yöntemi kullanılır (Yıldırım ve Şimşek 

2005, 102). 
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Araştırmanın örneklemini, 2006 yılında bir üst rütbeye terfi eden 

Başkomiserler ile 3. Sınıf Emniyet Müdürleri arasından maksimum çeşitlilik 

örneklemesi (orta kademe ve üst kademe yöneticiler, akıllı sınıfta eğitime 

katılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatından eğitime katılanlar 

göz önünde bulundurulmuştur) ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (akıllı 

sınıfta bulunanlar, Taşradan Ankara’ya gelenler, araştırmacının görev yaptığı 

birimde çalışanlar, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgileri temin edilebilenler) 

yöntemleriyle (Yıldırım ve Şimşek 2005, 107-113) seçilen Emniyet Genel 

Müdürlüğü personeli oluşturmuştur.    

  
 
 
 

Tablo 10. Ankete Katılan Kursiyerlere İlişkin Bilgiler 

 

1.  Yaş grubu 25–34 
147 

35–44 
17 

45–54 
23  

2.   Cinsiyet Bayan 
8 

Erkek 
179   

3.   Katıldığı yöneticilik kursu 
Orta 

Kademe 
163 

Üst 
Kademe 

24 
  

4.   Evde kişisel bilgisayara sahip olma Evet 
142 

Hayır 
45   

5.   Katıldığı bilgisayar kursu Evet 
145 

Hayır 
42   

6.   Görevin internet kullanmayı 
gerektirmesi 

Evet 
115 

Hayır 
72   

7.   Önceki e-öğrenme tecrübesi Evet 
54 

Hayır 
133   

8.   Internet erişiminin sağlandığı yer Ev 
36 

İşyeri 
84 

Ev/ işyeri 
44 

Diğer 
23 
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9.   Bilgisayar kullanma beceri düzeyi Başlangıç 
7 

Temel 
25 

Orta 
115 

İleri 
40 

10. E-öğrenme için günde ayrılan süre 1 ≤ 
32 

1–2 saat 
71 

3–5 saat 
68 

6 ≥ 
15 

11. Bu kurs için en çok tercih edilen 
zaman dilimi 

Öğleden 
önce 
38 

Öğleden 
önce/sonra 

107 

Öğleden 
sonra 

27 

Akşam 
14 

12. E-öğrenme yönteminin kullanıldığı 
bir başka hizmet içi eğitime katılma 
isteği 

Evet 
128 

Hayır 
59   

13. E-öğrenme sürecinde bağlanılan 
bilgisayar 

Yeni 
65 

1 senelik 
32 

3 seneden 
eski 
11 

İşyeri 
bilgisayarı 

58 

14. E-öğrenme sürecinde kullanılan 
bilgisayarın bağlantı hızı 

Modem 
(56k) 

17 

ADSL 
(128k) 

39 

ADSL 
(512k) 

86 

Bilmiyor 
45 

 

 

 

Farklı veri kaynakları, farklı veri toplama ve analiz yöntemleri kullanılarak 

araştırma sonuçlarının inandırıcılığını artırmaya yönelik çabalar (Yıldırım ve 

Şimşek 2005, 94) ile kursiyerlerin e-öğrenme algılarına ilişkin kapsamlı bir bakış 

açısı yakalayabilmek için araştırma verilerinin toplanmasında çeşitleme 

(triangulation) metodu kullanılmıştır. Veriler; anket, görüşme, gözlem ve 

doküman incelemesi yöntemleriyle toplanmıştır.  

Doküman incelemesi çerçevesinde e-öğrenme ile ilgili literatür taranmış, 

elektronik ortamda ve basılı olarak ulaşılabilen kurs dokümanları, konuya ilişkin 

sözleşmeler, genelgeler ile kurum içi ve kurumdışı yazışmalar incelenmiştir. 

Ayrıca, kursiyerlerin e-öğrenme sürecinde kullandıkları forum kayıtları analiz 

edilmiştir.  Araştırma sorusunun yanıtı olabilecek kavramların tekrar edilmeye 

başlandığı aşamaya  (doyum noktası) kadar veri toplanmasına devam edilmiştir.   
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Araştırmacı, araştırma alanını belirlerken Yıldırım ve Şimşek (2005) 

tarafından, bir arada bulunmasının araştırmacı için büyük bir şans olarak 

nitelendirilen aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmuştur.     

 

1- Araştırmacının araştırma yapılacak alanı tanıyor olması,  

2- Alana araştırmacı olarak girebilecek olması,  

3- Araştırma konusu ile ilgili alanda zengin bilgiler, dokümanlar ve 

süreçleri bulacağına olan inancı,  

4- Alandaki bireylerle güvene dayalı ve etkili bir iletişim kurabileceği 

düşüncesi,  

5-  Araştırma çerçevesinde elde edilecek verilerin kalitesi ve geçerliliği 

konusunda endişe taşımaması.    

 

 

Veri Toplama Araçları ve Uygulama 

 

Araştırmanın veri tabanını zenginleştirmesi, araştırma ile ulaşılacak 

sonuçların daha geniş bir bakış açısı ile değerlendirilebilmesi, araştırmanın 

geçerlik ve güvenirliğini önemli ölçüde artıracak olması gibi nedenlerle, durum 

çalışmalarında mümkün olduğu ölçüde birden fazla veri toplama yöntemi 

kullanılması önerilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, 285). Bu nedenle 

araştırma çerçevesinde veriler; anket, görüşme, gözlem, doküman incelemesi 

yöntemleriyle toplanmıştır.  
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Görüşme yöntemi; bireylerin görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını 

ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlü ve iletişimin en yaygın biçimi olan 

konuşmayı temel almaktadır. Bu nedenle, yazmaya veya doldurmaya dayalı 

testler ya da anketlerde var olan sınırlılığı ve yapaylığı ortadan kaldırmaktadır.  

Yıldırım ve Şimşek (2005, 127) tarafından belirtilen bu gibi nedenler göz önünde 

bulundurularak, görüşme yöntemi araştırma sürecinde en temel veri toplama 

yöntemi olarak tercih edilmiştir.  

Dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş sorular görüşmeci etkisini ve 

öznel yargıları en aza indirmekte, görüşülen kursiyerlerin verdikleri bilgiler 

arasındaki paralelliği ve farklılığı saptayarak karşılaştırma yapma imkânı 

vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, 120-123). Bu gerekçelerden hareketle 

görüşmede, yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. 

 

 

Anket Sorularının Oluşturulması 

 

“E-öğrenme tecrübeleri”, “çevrimiçi öğrenme tecrübeleri”, “web temelli 

öğrenme tecrübeleri”, “online learning experience”, “e-learning experience”, 

“students’ perceptions of online learning”, “students’ perceptions of e-learning”, 

“student perceptions”, “e-learning barriers”, “e-learning+case study”, “computer 

attitudes”, “staff perceptions”, “case study”, “e-learning survey”, “survey 

development” gibi anahtar kelimeler kullanılarak EBSCO, HW WILSON, 

PROQUEST, LEXINEXIS, JSTOR veri tabanları, temel arama motorları, 

ULAKBIM ile YÖK veri tabanlarında tez, makale, anket ve ölçek taraması 

yapılmıştır.  

 

 



 
 

 
 
 
 

 

95

Alan ile ilgili ulaşılabilen temel kaynaklar ve ölçme araçları incelenmiştir. Bu 

inceleme sonucunda, araştırmada kullanılması planlanan anket için bir soru 

havuzu oluşturulmuştur. Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde araştırma 

anketi için kullanılabileceği düşünülen 11 maddelik kişisel bilgiler ve 43 maddelik 

e-öğrenme algıları anketi oluşturulmuş ve uzman görüşlerine sunulmuştur.  

Alan uzmanlarının değerlendirmeleri neticesinde, 12 maddeden oluşan 

kişisel bilgiler ve 32 maddeden oluşan e-öğrenme algıları anketi ile 03–07 Nisan 

2006 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığına 

bağlı akıllı sınıfta V. Dönem Meslekiçi Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi Kursu’na 

katılan kursiyer grubuna www.online-anket.gen.tr anket sitesi kullanılarak 

gönderilmiştir. Anketin pilot uygulaması aşamasında 12 maddelik kişisel bilgiler 

ve 32 maddeden oluşan e-öğrenme algıları anketine ilave olarak “e-öğrenme 

sürecine yönelik görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz” şeklinde 1 tane de 

açık uçlu soru eklenmiştir.   

Pilot uygulama amaçlı olarak önceki yıl aynı nitelikteki bir eğitime katılmış 

olan 60 kişiye gönderilen ankete 46 kişi cevap vermiştir. Pilot uygulama 

neticesinde açık uçlu soru dâhil bütün soruların cevaplandığı, anlaşılmayan ya 

da yanlış anlaşılan bir soru olmadığı görülmüştür. Anket sonuçları, SPSS paket 

programı kullanılarak Alfa katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıştır. 

http://www.online-anket.gen.tr/giris2.php bağlantı adresinde yer alan pilot 

uygulamanın tamamlanması neticesinde “Veri Dosyasını Kaydet” fonksiyonu 

kullanılarak veriler SPSS ve Excel uyumlu olarak kaydedilmiştir. Bu işlemin 

tamamlanması sonrası “Veri Dosyasını Boşalt” fonksiyonu kullanılarak pilot 

uygulama için toplanan veriler silinmiştir.   

Pilot uygulama neticesinde tespit edilen ve önerilen eksikliklerin 

değerlendirilmesi ve ankete son şeklinin verilmesi amacıyla istatistik uzmanı ve 

alan uzmanı bir grup öğretim görevlisi ile son bir değerlendirme yapılmıştır.  
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Uzman grubun önerileri doğrultusunda mevcut anketin kişisel bilgiler 

sorularına eğitim süresince kullanılan bilgisayarın kullanım yılı ve bağlantı hızına 

ilişkin 2 soru daha ilave edilerek toplam 14 soruya çıkarılmıştır.  

Anketin son şekli Orta ve Üst Kademe Yöneticilik Eğitimi Kursu’nun verildiği 

portalın ana sayfasından (http://egm.ceit.metu.edu.tr/) kullanıcıların doldurmaları 

için bağlantı verilerek duyurulmuştur. Proje yöneticisi Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN 

tarafından, eğitim portalının ana sayfasından sadece kullanıcı adı ve parola 

girilerek anketin doldurabileceği bir sistem geliştirilmiştir. Ayrıca, anket bağlantı 

adresi kursiyer grubun e-posta adreslerine gönderilmiştir.  

10–14 Nisan 2006 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim 

Dairesi Başkanlığına bağlı akıllı sınıfta V. Dönem Meslek içi Orta Kademe 

Yöneticilik Eğitimi Kursu’na katılan ikinci 20 kişilik kursiyer grubuna anket basılı 

olarak dağılıtılmış ve anketi doldurmaları istenmiştir.  

Üst kademe yöneticilik eğitimine katılan 92 kursiyerlerden çok azının portal 

üzerinden anket bağlantısını kullanarak anketi doldurmaları nedeniyle, akıllı 

sınıfta eğitime katılan kursiyerlerin tamamının, anket formunu basılı olarak 

doldurmaları sağlanmıştır.  

 

 

Nitel Verilerin Toplanması 

 

Araştırmanın nitel verileri kursiyerlerle birebir görüşme, kursiyerlerle grup 

görüşmesi, akıllı sınıfta gözlem yöntemleriyle toplanmıştır.  

Görüşme öncesi, görüşülecek kursiyerlerle yer ve zaman planlaması 

yapılmıştır. Görüşmeler, önceden planlanan ortamlarda EK-4’te görülen 

görüşme formunda yer alan sorular çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 



 
 

 
 
 
 

 

97

Görüşmeler teyp bandına kaydedilmiştir. EK-4’teki görüşme formunda 

görüleceği üzere, görüşme öncesi görüşmecilere toplanan verilerin gizli 

tutulacağı ve araştırma amacı dışında kesinlikle kullanılmayacağı, görüşülen 

kimselere ilişkin kimlik bilgilerine araştırma raporunda yer verilmeyeceği, 

görüşmenin ses kasedine kaydedilmesinin kendi rızaları doğrultusunda mümkün 

olacağı ile tahmini görüşme süresi gibi birtakım hususlar açıklanmıştır.  

 

 

Veri Toplama Sürecinde Araştırmacının Rolü 

 

Nitel araştırmalarda veri toplama metotları genellikle gözlem, görüşme gibi 

verileri toplama görevi üstlenen araştırmacı üzerine odaklanmaktadır. Nitel 

araştırmalarda araştırmacının farklı veri toplama yöntemleri ile veri toplamadaki 

amaç, diğer kaynaklardan toplanan verilerin detaylı bir şekilde tanımlanmasına 

katkıda bulunmaktır (Gürbüz, 2004, 72). 

Araştırmacı, 2005 yılı içerisinde aynı nitelikteki yöneticilik eğitimine kursiyer 

olarak katılmıştır. Ancak, 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilen söz konusu e-

öğrenme sürecinin aktif bir parçası olarak bulunmamıştır.  

Gözlem süreci dolaylı gözlem şeklinde aynalı cam arkasından akıllı sınıfın 

ve e-öğrenme sürecindeki etkinlik ve uygulamaların gözlenmesi şeklinde 

gerçekleşmiştir. Yüz yüze görüşmeler ve grup görüşmeleri araştırmacı 

tarafından yapılmıştır.    

Araştırma çerçevesinde yapılan betimlemelerde araştırmacı kendi görüş ve 

yorumlarını katmaksızın, elde edilen veriler yorumsuz olarak sunulmuştur. 
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Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

 

Sonuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Geçerlik ve güvenirlik bilimsel araştırmalarda 

kullanılan önemli iki ölçüttür. Nicel araştırmalarda bu işlemi gerçekleştirmek için 

belirli yöntemler ve istatistiksel testler mevcuttur. Ancak, araştırmanın geçerlik 

ve güvenirliğine ilişkin hususlar nitel araştırmalarda farklılık göstermektedir.  

Geçerlik; ölçülmesi amaçlanan özelliğin tam ve doğru olarak, başka 

özelliklerle karıştırılmadan ölçülebilme derecesidir (Tavşancıl, 2005, 35). Bir 

başka ifade ile geçerlik araştırma sonuçlarının doğruluğu ile ilgili bir konudur.  

İÇ GEÇERLİK, araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen sürecin çalışılan 

gerçekliği ortaya çıkarmadaki yeterliğine ilişkindir. DIŞ GEÇERLİK, elde edilen 

sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine ilişkindir.  

Güvenirlik ise; araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile ilgilidir. Dış 

güvenirlik, araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda aynı şekilde elde edilip 

edilemeyeceğine, iç güvenirlik ise başka araştırmacıların aynı veriyi kullanarak 

aynı sonuçlara ulaşıp ulaşmayacağına ilişkindir (Yıldırım, Şimşek 2005, 255). 

Nitel araştırmada geçerlik nicel araştırmalardan farklı olarak araştırmacının 

söz konusu olguyu, olduğu biçimiyle ve tarafsız olarak gözlemesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu araştırmada, araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen 

sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki yeterliğini konu edinen iç 

geçerliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır:  

1- Araştırmanın iç geçerliğini artırmak ve elde edilen bilgileri teyit etmek 

amacıyla veri toplama sürecinde görüşme, gözlem, anket, doküman 

analizi gibi birden fazla veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu şekilde, 

araştırmanın iç geçerliği çok boyutlu olarak kanıtlanmaya çalışılmıştır.  

2- Araştırma bulgularına ne şekilde ulaşıldığı açık bir şekilde belirtilmiştir.  
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3- Elde edilen bulgular önceden oluşturulan kavramsal çerçeve 

doğrultusunda değerlendirilmiştir.   

4- Bulguların inandırıcılığı farklı veri kaynaklarıyla teyit edilmiştir.  

5- Katılımcıların görüşme kayıtlarını dinlemesi sağlanarak 

açıklamalarında istemedikleri bölümleri silme olanağı sağlanmıştır.  

6- Veriler yorum katılmadan sunulmuştur. Veri kaynaklarının tümünden 

alıntılara yer verilerek, verilerin çeşitlilik ve özgünlüğü sağlanmıştır.  

7- Araştırma raporu araştırmaya katılan kursiyerlere okutularak verilerin 

doğruluğu teyit ettirilmiştir.  

8- Katılımcılardan elde edilen veriler ses kayıt cihazına kaydedilerek veri 

kaybı önlenmiştir.  

9- Veri analizinde izlenen süreç detaylı olarak belirtilmiştir.  

10- Bulguların yorumlanmasında farklı görüşlere ve aykırı açıklamalara 

yer verilerek araştırılan durumun bütün olarak algılanmasına 

çalışılmıştır.  

11- Farklı veri kaynaklarından toplanan ham veriler korunmuştur.  

12- Araştırma konusu hakkında bilgi sahibi ve nitel araştırma yöntemleri 

konusunda uzman kişilerin araştırmayı çeşitli boyutlarıyla incelemeleri 

sağlanmıştır.  

 

Araştırma sonuçlarının benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine 

ilişkin dış geçerliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır:  

 

1- Araştırma sonuçları, okuyucuların sonuçları kendi deneyimleri ile 

ilişkilendirebilecekleri bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. 
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2- Araştırma sonuçlarının araştırma sorusu ile ilgili kuramlarla tutarlılığı 

göz önünde bulundurulmuştur.  

3- Görüşmede, dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konulmuş sorular 

kullanılarak, görüşmeci etkisi ve öznel yargıların en aza indirilmesine, 

görüşülen kursiyerlerin verdikleri bilgiler arasındaki paralelliği ve 

farklılığı saptayarak buna göre karşılaştırmalar yapmaya olanak 

verdiği için yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır.  

4- Araştırma sonuçlarının belirli şartlar altında benzer ortamlara 

genellenebilmesi için, araştırmanın tüm aşamaları ayrıntılı bir şekilde 

belirtilmiştir.    

 

Nicel araştırmalarda tekrar edilebilirliği ön plana çıkaran güvenirlik kavramı 

yerine nitel araştırmalarda “tutarlık” kavramı önerilmektedir. Olay ve olguların 

ortama ve zamana bağlı olarak oluştukları ve aynen tekrar edilmesinin mümkün 

olmadığı varsayımı dikkate alındığında, nitel araştırmada güvenirliği sağlamak 

mümkün değildir. Bu gerçekten hareketle nitel araştırma, nicel araştırmada 

kullanıldığı biçimiyle güvenirlik peşinde değildir. Bunun yerine güvenirliğin de 

odaklandığı alanlardan biri olan tutarlığa önem verilmektedir (Yıldırım, Şimşek 

2005, 271-274).  Bu araştırmada, nicel araştırmalarda sağlanması için tutarlık 

incelemesi, nicel araştırmalarda dış güvenirliğin karşılığı olarak ise teyit 

incelemesi yapılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

 

Betimsel analiz, derinlemesine analiz gerektirmeyen verilerin işlenmesinde 

kullanılmaktadır. Betimleme tüm nitel araştırmalar için büyük önem taşır. Çünkü 

araştırmacı, araştırma sonucunda ulaştığı sonuçların geçerliğini bu 
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betimlemelere dayandırmak zorundadır (Yıldırım, Şimşek 2005, 89). Araştırma 

çerçevesinde yapılan betimlemelerde araştırmacı kendi görüş ve yorumlarını 

katmaksızın elde edilen veriler yorumsuz olarak sunulmuştur. Araştırma 

kapsamında görüşme, gözlem ve doküman analizi yoluyla elde edilen ve 

betimsel analiz yöntemi ile çözümlenen veriler, uygun çizelge ve tablolar 

oluşturularak yorumlanmıştır.  Anket sonuçları SPSS paket programı kullanılarak 

analiz edilmiş ve araştırmanın nitel bulgularını yorumlamada kullanılmıştır.  

Tablo-11’de hangi ölçme amacının hangi alt amaca ilişkin olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 11. Ölçme Araçları 

 
KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI  

ALT AMAÇLAR 

E.
Ö

.A
.  

  
AN

KE
Tİ

 

G
Ö

R
Ü
Ş 

FO
R

M
U

 

G
R

U
P

 
G

Ö
R

Ü
ŞM

E
Sİ

 

G
Ö

ZL
E

M
 

E-öğrenme sürecinde sunulan içerik 
kursiyerler tarafından nasıl algılanmaktadır? 

15,16, 17 
18, 19 

2 X  

E-öğrenme sürecindeki kursiyer-kursiyer, 
kursiyer-eğitici etkileşimi kursiyerler 
tarafından nasıl algılanmaktadır? 

20, 21, 24 3 X X 

E-öğrenme sürecinde kullanılan eğitim 
materyalleri ve bu materyallerin kullanım 
kolaylığı kursiyerlerce nasıl algılanmaktadır? 

22, 23, 32 
33, 35, 36,37 6 X X 

E-öğrenme portalının tasarımı ve destek 
hizmetleri kursiyerler tarafından nasıl 
algılanmaktadır? 

25, 26, 27 
28, 29, 30, 
31, 34, 38, 
39, 40, 41, 

4 
5 

X X 

Kursiyerlerin e-öğrenmeye ilişkin olarak 
algıladıkları güçlü yönler nelerdir? 

42, 43, 44, 
45, 46, 

1 
7 

X X 

Kursiyerlerin e-öğrenmeye ilişkin olarak 
algıladıkları zayıf yönler nelerdir? 

42, 43, 44, 
45, 46, 

1 
8 

X X 



 
 

 
 
 
 

 

102

Araştırmada kullanılan ve 5’li likert tipi ankette; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, 

(2) Katılmıyorum, (3) Kısmen Katılıyorum-Kısmen Katılmıyorum, (4) Katılıyorum, 

(5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde sıralanmıştır. Tercih edilen likert sıralama 

ölçeğinde; 01-1,70 kesinlikle katılmıyorum, 1,80-2,59 Katılmıyorum, 2,60-3,40 

Kısmen Katılıyorum-Kısmen Katılmıyorum, 3,41-4,20 Katılıyorum, 4,21-5,00 

Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır. =3,40 ve üzeri ortalama 

değerleri araştırma için önemli bir sınır olarak kabul edilmiştir. 

 
 

Süre ve Olanaklar 

 
Araştırma, aşağıdaki tabloda belirtilen çalışma planı çerçevesinde 

yürütülmüştür: 

 

Tablo 12. Çalışma Planı 
 

Etkinlik Süre (Hafta) 

Literatür Taraması Sürekli 

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması  8 

Veri Toplama Araçlarının Pilot Uygulaması 2 

Verilerin Toplanması 6 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 12 

Araştırma Raporunun Yazılması ve Sonuçlandırılması 12 

Eğitim Bilimcilere Araştırma Raporunun İnceletilmesi 6 

TOPLAM 46 

 



 

 

 

BÖLÜM IV 
 
 

BULGU VE YORUMLAR 
 
 
 

Bu bölümde, yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin algılarına dayalı 

olarak, e-öğrenme sürecini değerlendirmek amacıyla, nitel ve nicel veri 

toplama yöntemleriyle elde edilen veriler analiz edilmiştir. Anket, görüşme, 

gözlem ve doküman analizi yöntemleri ile toplanan veriler, araştırmanın alt 

amaçları doğrultusunda yorumlanmıştır.  

Ankette yer alan 32 madde; içerik, etkileşim, eğitim materyalleri ve bu 

materyallerin kullanım kolaylığı, portalının tasarımı ve destek hizmetleri ile 

genel değerlendirme olmak üzere 5 faktörden oluşmuştur. Her faktöre ilişkin 

madde sayısı ve  faktör ortalaması değerleri Tablo-13’de gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 13. Alt Faktörlere İlişkin Ortalama Değerleri 
 
 

Alt Faktörler Madde Sayısı  

İçerik 5 3,33 

Etkileşim 3 3,13 

Eğitim materyalleri ve eğitim 
materyalleri kullanım kolaylığı 7 3,26 

Portal Tasarımı ve Destek 
Hizmetleri 12 3,56 

Genel Değerlendirme 5 3,44 

TOPLAM 32 3,40 
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E-öğrenme Algıları Anketi, 187 (N=187) kursiyer tarafından 

cevaplanmıştır. Verilerin analizinde, ankette yer alan sorulara verilen 

cevapların frekans ve ortalama değerleri göz önünde bulundurulmuştur.  

Tablo-13’ün incelenmesinde, kursiyerlerin farklı faktörlere ilişkin 

algılarının  = 3,13 ile  = 3,56 arasında değiştiği görülmektedir. 32 maddelik 

ölçek ortalaması =3,40 olarak bulunmuştur. Bu durum, kursiyerlerin e-

öğrenme sürecine ilişkin ortanın üzerinde bir algı düzeyine sahip olduklarını 

göstermektedir. 

Görüşme neticesinde elde edilen veriler doğrudan alıntı yapılmak 

suretiyle anket verileri ile birlikle harmanlanarak ilgili konu başlığı altında 

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

 

 

1- Kursiyerlerin E-öğrenme Sürecinde Sunulan İçeriğe İlişkin 
Algıları 

 

Kursiyerlerin e-öğrenme sürecindeki içeriğe ilişkin algıları E-Öğrenme 

Tecrübeleri Anketi’nde yer alan beş (5) soru ve görüşme formunda yer alan 

ikinci soru ile tespit edilmeye çalışılmış ve Tablo-14’de verilmiştir.  

Yetişkin eğitiminde, içeriğin hedef kitlenin beklentilerine ve ihtiyaçlarına 

karşılık vermesi büyük önem taşımaktadır. Kursiyerlerin içerik ile ilgili 5 

maddeye ilişkin algılarının ortalaması, = 3,33’tür. Bu ortalama kursiyerlerin 

içeriğe ilişkin iyi seviyede bir algı düzeyi sergilediklerini göstermektedir. 
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Tablo 14. Kursiyerlerin İçeriğe İlişkin Algıları 

 

 

Kursiyerlerin orta ve üst kademe yöneticilik eğitimleri kapsamında 

sunulan e-öğrenme içeriğini nasıl algıladıklarına ilişkin Tablo-14’ün 

incelenmesi neticesinde, eğitime katılan kursiyerlerin % 54,6’sı (% 46 

katılıyorum, % 8,6 kesinlikle katılıyorum) eğitim içeriğinin, eğitim ihtiyaçlarına 

uygun olarak hazırlandığı düşüncesindedir.  

Kursiyerlerin % 34’lük bölümünün kurs içeriğinin bilgi ve beceri eksikliği 

duyulan konuları kapsamadığı düşüncesinde oldukları görülmektedir.           

% 11,8’lik bir grup ise içeriğin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı 

yönündeki bu soruya kısmen katılıyorum-kısmen katılmıyorum şeklinde görüş 

belirtmişlerdir.  

 
 
 
 

Anket Sorusu 

Ke
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 (N

=1
87

) 

15. Kurs içeriği bilgi ve beceri 
eksikliği duyduğum konuları 
kapsamaktaydı.  

12 
% 6,4 

51 
% 27,3 

22 
% 11,8 

86 
% 46 

16 
% 8,6 

3,23 

16. Kurs içeriği yeterince 
kapsamlıydı.   

9 
% 4,8 

58 
% 31 

25 
% 13,4 

80 
% 42,8 

15 
% 8 

3,18 

17. Kurs materyalleri düzenli ve 
anlaşılır bir şekilde sunuldu.      

7 
% 3,7 

39 
% 20,9 

31 
% 16,6 

92 
% 49,2 

17 
% 9,1 

3,39 

18. İçeriğin sunumu için uygun 
öğretim yöntem ve teknikleri 
kullanıldı. 

12 
% 6,4 

33 
% 17,6 

37 
% 19,8 

85 
% 45,5 

20 
% 10,7 

3,36 

19. Kurs içeriği mesleki açıdan 
kendimi geliştirmeme katkı 
sağladı. 

12 
% 6,4 

26 
% 13,9 

30 
%16 

101 
% 54 

18 
% 9,6 

3,47 

      3,33
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Kursiyerlerin % 50,8’i kurs içeriğinin kapsamlı olduğu kanaatinde 

olduklarını ifade etmişlerdir. Kursiyerlerin % 31’i kurs içeriğinin yeterince 

kapsamlı olmadığı düşüncesinde olduklarını belirtirken, % 4,8’lik bir grup ise 

kurs içeriğinin kesinlikle kapsamlı olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Kursiyerlerin % 49,2‘si kurs materyallerinin düzenli ve anlaşılır bir 

şekilde sunulduğunu belirtirken, % 9,1’i kurs materyallerinin sunuluş 

yönteminden kesinlikle memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Buna karşın    

% 3,7’lik bir grup, kurs materyallerinin sunumundan kesinlikle memnun 

kalmadıklarını belirtmişlerdir. % 20,9 orandaki kursiyer ise kurs materyallerin 

düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunulmadığı kanaatindedirler.  

Brookfiel, (1986) öğrenenler ile eğiticiler arasında öğrenenlerin 

ihtiyaçlarının ve eğiticilerin beklentilerin neler olduğunun açık bir şekilde 

ortaya konulduğu bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurgulamaktadır (Akt. 

Mansuori, 2003, 64). Söz konusu eğitime ilişkin içeriğin büyük ölçüde 

kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarını karşıladığı, kurs içeriğinin kursiyerlerin yarısı 

tarafından (%50,8) kapsamlı bulunduğu anlaşılmakla birlikte, eğitim öncesi 

hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma 

yapılmadığı gözlenmiştir.   

Yapılan yüz yüze görüşmelerde kursiyerin, “Eğiticilerin ders notu olarak 

verdikleri metinler ile anlattıkları arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır”. 

“Eğiticiler sadece notlardan sorumlu olduğumuzu belirttiler. Bu durumda 

uzaktan eğitime katılmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum” şeklindeki 

ifadeleri kursiyerlerin içeriğe ilişkin olumsuz algılama nedenleri olarak 

gösterilebilir. İçerikle ilgili bu uygulama kursiyerlerin motivasyonlarını da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle bir uygulamada kursiyerler, sadece 

sorumlu oldukları ders notlarından çalışmayı yeterli bulmaktadırlar.  
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Kursiyerlerin % 56‘lık bölümü, içeriğin sunumunda uygun yöntem ve 

tekniklerin kullanıldığını belirtmişlerdir.  

 

“İçeriğin sunumu derslerin hemen hemen tamamında çok 

iyiydi. Slâytlarla desteklenmiş olması ve yardımcı kaynaklara 

doğrudan ulaşım bizim için önemliydi.”  

 

%  19.8’lik kararsız kalanların yanında %  24 oranındaki kursiyer, 

içeriğin sunumunda uygun yöntem ve tekniklerin kullanıldığı düşüncesinde 

değillerdir.  

Kursiyerlerin % 60’ı kurs içeriğinin mesleki açıdan kendilerini 

geliştirmelerine katkı sağladığı görüşündedirler.  

 

“İçeriği yararlı buldum, en azından unuttuğumuz şeyleri 

hatırladık. Bunun yanında günü gününü tutmayan 

mevzuatın şu anda uygulamada olan halini ve yaşanan 

aksaklıkları bu alandaki uzman kişilerin yorumlarıyla birinci 

ağızdan duymak bizi mutlu etti.  Bir de uygulamada yapılmış 

olan ve yapılmakta olan yanlışlıklara hatalara dair kadrodaki 

arkadaşların sıkıntılarını sorular vasıtasıyla ortaya koyması 

bizim açımızdan yararlı oldu. Bu tür konularda biz de merak 

ettik ve nedir diye bakma imkânımız oldu. Alana katkı 

sağlayacak, uygulamaya doğrudan faydalı olacak bir eğitim 

oldu diye düşünüyorum...”  

 

Eğitim içeriğinin yeterince kapsamlı olduğu, uygun yöntemlerle düzenli 

ve anlaşılır bir şekilde sunulduğu, kursiyerlerle yapılan yüz yüze görüşmelerin 

de bu durumu desteklediği anlaşılmaktadır.  
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Orta ve üst kademe yöneticilik eğitimleri kapsamında sunulan e-

öğrenme içeriğinin mesleki açıdan gelişimlerini ne şekilde etkilediğine ilişkin 

anket sorusuna kursiyerlerin % 9,6’sı kesinlikle katılırken, % 54 oranındaki 

kursiyer ise söz konusu eğitim içeriğinin mesleki açıdan gelişimlerine katkı 

sağladığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Kursiyerlerin % 16’sı bu soruya 

kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. Kursiyerlerin % 13,9’u kurs içeriğinin 

mesleki gelişimlerine katkı sağladığı fikrine katılmazken, bu oran kesinlikle 

katılmıyorum düşüncesinde olanlarda % 6,4 olarak görülmüştür.   

Kursiyerlerin yukarıda belirtilen bir kısım çekincelerine rağmen, eğitim 

içeriğinin bilgi ve beceri eksikliği duyulan konuları kapsadığı, içeriğin 

yeterince kapsamlı olduğu, kurs materyallerinin düzenli ve anlaşılır bir 

şekilde, uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak sunulduğu ve içeriğin 

mesleki gelişimlerine katkı sağladığı görüşünün ağırlıkta olduğu anlaşılmıştır.  

 

 

2- Kursiyerlerin E-öğrenme Sürecindeki Kursiyer-Kursiyer, 
Kursiyer-Eğitici Etkileşimine İlişkin Algıları 

 

Kursiyerlerin etkileşime ilişkin algıları bu eğitimin değerlendirilmesindeki 

önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. E-öğrenmede etkileşim, 

öğrenenlerin motivasyon ve katılımı ile sunulan programın etkililiği açısından 

büyük önem taşımaktadır (Fulford ve Zhang, 1993; Garrison, 1993; McHenry 

ve Bozik, 1995; Moore, 1989 Akt: Park, 2005, 21).  

Çalışma kapsamındaki e-öğrenme sürecinde kursiyer-kursiyer, kursiyer-

eğitici etkileşimi hem e-öğrenme algıları anketinde yer alan ve Tablo-15’de 

görülen üç soru ile hem de görüşme formunda (EK–4) yer alan üçüncü soru 

ile değerlendirilmiştir.  
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Tablo 15. Kursiyerlerin Etkileşimine İlişkin Algıları 
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20. E-öğrenme sürecinin 
bir parçası olarak 
eğitici ile etkili bir 
iletişim kuruldu.   

29 
% 15,5 

50 
% 26,7 

40 
% 21,4 

53 
% 28,3 

15 
% 8,0 

2,87 

21. E-öğrenme sürecinin 
bir parçası olarak 
kursiyerler ile etkili bir 
iletişim kuruldu.  

31 
% 16,6 

63 
% 33,7 

41 
% 21,9 

43 
% 23,0 

9 
% 4,8 

2,66 

24.  Eğitici ve kursiyerler 
 arasında daha etkili 
 bir iletişim 
 kurulabilmesini 
 isterdim.  

9 
% 4,8 

19 
% 10,2 

8 
% 4,3 

105 
% 56,1 

46 
% 24,6 

3,86 

      3,13 

 

Tablo-15’de görüleceği üzere, söz konusu e-öğrenme sürecinde 

kursiyer-eğitici arasında etkili bir iletişim kurulduğuna katılmıyorum (% 26,7) 

diyenlerin oranı  ile katılıyorum (%28,3) diyenlerin oranı birbirine yakındır. 

Kursiyerlerin % 21,4’ü ise bu süreçte eğitici ile etkili bir iletişim kurulup 

kurulmadığı konusuna kısmen katılmışlar-kısmen ise katılmamışlardır. 

E-öğrenme sürecinde kursiyer-eğitici arasında etkili bir iletişim 

kurulduğuna kesinlikle katılmayanların oranı (%15,5), kursiyer-eğitici 

arasında kesinlikle etkili bir iletişim kuruldu yönünde görüş belirtenlerin 

oranının (%8) iki katıdır.  
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Berge (1995) tarafından belirtildiği gibi iletişim araçlarının uzaktan eğitim 

ortamlarında erişilebilir olması, öğrencilerin bunları kullanacağını garanti 

etmemektedir. Araştırmacı tarafından yapılan gözlemlerde, kursiyerler ile 

eğiticiler arasında gerek eş zamanlı ve gerekse eş zamanlı olmayan 

iletişimde bazı sıkıntılar yaşandığı gözlenmiştir. Forum, e-posta vb. eş 

zamanlı olmayan iletişim kanallarındaki iletişimin büyük oranda teknik 

yardım, sorunlar vb. konular ile ilgili olarak gerçekleştiği görülmüştür.  

 Kursiyerlerin % 50,3’ü kursiyer-kursiyer arasında etkili bir iletişim 

olduğuna kısmen ya da tamamen katılmazken, aksi görüş bildirenlerin oranı 

% 27,8’de kalmıştır. Moallem (2003) tarafından, Web temelli öğrenmeyi 

savunan birçok eğitim uzmanının etkileşimin eğitim sürecinin en önemli 

parçalarından birisi olduğu ifade edilerek, uzaktan eğitim programlarının en 

önemli eksikliklerinden birisinin bu tür uygulamalarda etkileşimin yok denecek 

kadar az olduğu vurgulanmaktadır (Aktaran: Özdemir, 2005, 60). Bu görüş, 

etkileşim boyutu ile ilgili olarak araştırma çerçevesinde ulaşılan sonuçla 

paralellik göstermektedir.  

Araştırmaya konu edilen yöneticilik eğitimlerinde, eğiticilerin tek yönlü 

anlatımı dışındaki iletişimin forum aracılığı ile eğiticiye soru sorma şeklinde 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak, bu amaç için kullanılması planlanan 

ve kursiyerlerin kullanımına sunulan iletişim aracı olan forumun kullanılma 

oranının son derece düşük kaldığı görülmüştür.   

Bu araştırmanın etkileşim ile ilgili en anlamlı sonucunun, kursiyerlerin bu 

eksikliğin farkında olmaları olduğu düşünülmektedir. Zira, eğitime katılanların 

% 80,7’si bu süreçte daha etkili bir etkileşim ortamını arzu ettikleri 

anlaşılmaktadır.  Bu durumun, kursiyerlerin iş ve eğitimi birlikte yürütme, 

yeterli e-öğrenme deneyimine sahip olmama gibi nedenlerden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  
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Orta kademe yöneticilik eğitimleri süresince, etkileşimin sağlanması 

amacıyla, portal üzerinde yer verilen foruma 45 mesaj gönderilmiştir. Şekil-

19’da örnekleri görülen bu mesajların bazıları anlatılan konular ile ilgili iken, 

önemli bir bölümü ise teknik sorulardan oluşmaktadır.  

 

 

YGEDIKLI 

Türkiye 
8 Posts 

Postalanma tarihi: - 06/04/2006 :  11:40:06        

SAYIN HOCAM BU KELEPCE TAKMA KONUSUNDA KANUN KOYUCU 
18 YAS ALTI KELEPCE TAKILMAZ DER ANCAK GEREKLI ONLEMLERI 
ALIR ACABA MERAK EDIYORUM 17 YASINDAKI IRI TARI BIR 
PSIKOPATA GEREKLI ONLEM NE ALINIR HASTANEYE GIDER DENIR 
ONU DA YAPIYORUZ AMA HASTANEYI BIRBIRINE SOKUYOR DOKTOR 
DOVUYOR PEKI GEREKLI ONLEM NE ACABA ONU MERAK EDIYORUM 
SAYGILAR 
 

Yazar  Konu   

ETIGLI 

Türkiye 
10 Mesajlar 

Postalanma tarihi: - 03/04/2006 :  14:25:59        

SOHBET BOLÜMÜ ÇALIŞMADIĞINDAN CANLI SORU 
SORAMIYORUZ.CANLI ANLATILAN KONULARLA İLGİLİ ANINDA 
SORU SORABİLMEK İÇİN EN AZINDAN 505 Lİ BİR İRTİBAT 
TELEFONU VEREBİLİRMİSİNİZ? 
 

YGEDIKLI 

Türkiye 
8 Posts 

Postalanma tarihi: - 03/04/2006 :  15:13:05        
Slmlar canlı soru sorma sistemin çalışmıyor...Ayrıca yarın göreve 
başlıyoruz...Şunu sormak istiyorum...Bizim idari izin alıp dersi dinleme 
imkanımız olmayacak mı...Bu konuya acıklama yazar mısınız? 
 

BAYARMAN 

Türkiye 
1 Mesajlar 

Postalanma tarihi: - 07/04/2006 :  11:20:33        

Ses alamıyoruz  

 

HAYILMAZ 

Türkiye 
5 Posts 

Postalanma tarihi: - 05/04/2006 :  09:58:59          

Tekrar iyi günler, hocam dediğinizi 2 gündür yapıyorum ama başarılı 
olamadım. Canlı yayın penceresi açılıyor fakat player penceresinin altında 
hazır dedikten sonra herhangi bir gelişme olmuyor. Ama dediğim gibi 
geçmiş dersleri rahatlıkla izleyebiliyorum. İlginiz için teşekkür ederim. 
 

 

Şekil 19. EGM Eğitim Portalı Forum Yazışmaları 
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Şekil 20. EGM Eğitim Portalı Forum Ekranı 

 

 

Yüksek kademe eğitimleri boyunca forum sayfalarına sadece 3 mesaj 

gönderilmiştir. Mesajların tamamı, “Bizler Ankara dışından internet 

ortamından dersleri takip ediyoruz, sınav soruları internet ortamında verilsin” 

örneğinde olduğu gibi eğitsel konular dışındaki hususlarla ilgilidir.   

Yüz yüze yapılan görüşmelerde bu durum aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir;  

 

“Özellikle akıllı sınıf dışındaki arkadaşlarımızın eğitici ve 

diğer arkadaşlarla etkileşimi son derece zayıftı. Bu eksikliği 

bizleri telefonlarımızdan sık sık arayarak gidermeye 

çalıştılar.”  
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“Kursiyerlerin eğitici ile iletişim kurma konusu tam değildi. 

Arkadaşlar internet üzerinde verilen Messenger ve 

forumdan ziyade telefonla bizlerle iletişim kurmayı tercih 

ettiler“.  

 

“Gelen telefonlardan akıllı sınıf dışındaki arkadaşlar 

arasında iletişim konusunda problemler yaşandığını 

düşünüyorum“.  

 

“Sınıfta derse katılan arkadaşlar bu iletişimi sağlıyor. Her 

hangi bir problem olduğunda telefonla, e-posta ile bize 

bildiriyorlar, biz de gerek internet ve gerekse dersle ilgili 

soru ve sorunları eğiticilere ve ilgili kişilere iletiyoruz. Yani 

akıllı sınıftakiler aracılık görevi görüyor…”  

 

“Biz akıllı sınıftaki arkadaşlarımızı, onlar da bizi telefonla 

arıyorlar. Normalde biz eşzamanlı iletişim araçlarını 

kullanmak isterdik, ancak kullanamadık. Zaten esas 

verim o zaman yüksek olurdu. Dersi takip eden 

arkadaşlar da, takip etmeyenlerde basılı materyallerden 

çalışacaklar. Bunun için en önemli nokta cep telefonuyla 

değil, bu sistem içinde katılımın sağlanması. Cep telefonu 

olması gereken bir durum değil. Eğitimde iletişim eş 

zamanlı olmalı ve planlandığı gibi forum sohbet 

sayfaları etkili olarak kullanılabilmeliydi“.  

 

Araştırmacının iletişim konusu ile ilgili olarak eğitim süresince akıllı 

sınıfta yapmış olduğu gözlem neticesinde; akıllı sınıf dışındaki kursiyerler ile 

eğitici arasındaki iletişimde kursiyerlerin e-posta ya da forum aracılığı ile 
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ilettikleri soruların seçilerek eğiticinin akıllı sınıf ortamında cevaplaması için 

perdeye yansıtıldığı gözlenmiştir.  

Yapılan görüşme ve gözlemler kursiyer-kursiyer iletişiminin cep 

telefonları aracılığı ile sağlandığını göstermektedir. Kursiyerler arasındaki 

iletişimin sağlandığı ücretsiz telefon hattı ve telefon kullanma alışkanlığı ile e-

öğrenme sürecinde gerek kursiyerlerin ve gerekse eğiticilerin etkileşim 

araçlarını ne şekilde etkin ve verimli olarak kullanacaklarına ilişkin 

bilgilendirme eksikliğinin, böyle bir yöntemin tercih edilmesinde etken olduğu 

düşünülmektedir. İletişimi etkileyen bir diğer husus ise, araştırmacı tarafından 

da gözlemlenen, eğitime katılan yaklaşık 1.000 kursiyerin tamamının aynı 

zamanda, tek bir eğitici ile ya da diğer kursiyerler ile iletişim kurmalarının 

beklenmesidir.  

Yüzyüze yapılan görüşmelerde belirtildiği üzere kursiyerlerin etkili bir 

iletişim için eş zamanlı iletişim araçlarını kullanmaları gerektiğinin farkında 

olmaları, gelecekteki uygulamalarda bu yöntemin tercih edilmesini olumlu 

yönde etkileyeceği düşünülmektedir.   

Vonderwell (2003) tarafından gerçekleştirilen, e-öğrenme tecrübesine 

sahip 22 öğrenci ile çevrimiçi eğitimde eşzamanlı olmayan iletişim 

durumunun araştırıldığı nitel bir durum çalışması sonucunda;  öğretmenle 

yüz yüze iletişimin yetersizliği, sınıfta bir öğretmenin olmamasının geri dönüt 

zamanında ya da iletişimde gecikmelere neden olması, öğrenciler tarafından 

çevrimiçi eğitimin dezavantajları olarak gösterilmiştir. Aynı çalışmada, e-

öğrenme ortamlarında sadece tartışma forumlarının ya da işbirliğine dayalı 

öğrenme etkinliklerinin sağlanmasının öğrencilerin bu etkinliklere katılacağı 

anlamına gelmediği, öğretmenlerin iletişimi başlatarak etkinlikleri 

yönlendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde, Emniyet Genel 

Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen söz konusu eğitim sürecinde eğiticilerin, 

eğitim esnasında ya da dışında kursiyerlerle her hangi bir iletişim etkinliğini 

başlatma yönünde bir girişimlerinin olmadığı görülmüştür.  
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3- Kursiyerlerin E-Öğrenme Sürecinde Kullanılan Eğitim 
Materyalleri ve Bu Materyallerin Kullanım Kolaylığına İlişkin Algıları 

 

Kursiyerlerin eğitim materyalleri ve bu materyalleri kullanım kolaylığına 

ilişkin görüşleri Tablo-16’da verilmiştir.  

 

 

Tablo 16. Kursiyerlerin Eğitim Materyalleri ve Bu Materyalleri Kullanım 

Kolaylığına İlişkin Görüşleri 
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22. Eğitim materyallerine 

ulaşmada bir sorun 
yaşanmadı. 

12 
% 6,4 

41 
% 21,9 

17 
% 9,1 

96 
% 51,3 

21 
% 11,2 

3,39 

23. Eğitim materyallerini 
kullanmada bir sorun 
yaşanmadı. 

13 
% 7,0 

42 
% 22,5 

26 
% 13,9 

83 
% 44,4 

23 
% 12.3 

3,33 

32. Grafik, ses, resim, 
animasyon, canlı yayınlar ve 
kaydedilmiş video dosyaları 
eğitim içeriğinin daha iyi 
anlaşılmasına katkı sağladı. 

17 
% 9,1 

30 
% 16 

21 
% 11,2 

101 
% 54 

18 
% 9,6 

3,39 

33 Kurs süresince kurs 
materyallerini, kaydedilmiş 
video dosyalarını seyretmede, 
basmada ve kullanmada 
sorun yaşamadım. 

19 
%10,2 

43 
%  23 

28 
%  15 

74 
% 39,6 

23 
% 12,3 

3,21 
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35 Kursu takip etmek için ihtiyaç 
duyulan yazılım ve donanım 
gereksinimleri zamanında 
bildirildi. 

11 
% 5,9 

41 
% 21,9 

21 
% 11,2 

90 
% 48,1 

24 
% 12,8 

3,40 

36 Kurs web sayfalarına ulaşmak 
için ihtiyaç duyulan bilgisayar 
ve internet erişiminde problem 
yaşamadım. 

30 
% 16 

48 
% 25,7 

26 
% 13,9 

65 
% 34,8 

18 
% 9,6 

2,96 

37 Kurs materyallerine istediğim 
yer ve zamanda ulaşabildim. 

23 
% 12,3 

38 
% 20,3 

30 
% 16 

77 
% 41,2 

19 
% 10,2 

3,17 

      3,26 

 

 

Kursiyerlerin % 62,5’i eğitim materyallerine ulaşmada, % 56,7’si ise 

eğitim materyallerini kullanmada sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir.  

Kursiyerlerin % 63’ü e-öğrenme sürecinde kullanılan grafik, ses, resim, 

animasyon, canlı yayınlar ve kaydedilmiş video dosyalarının eğitim içeriğinin 

daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığı görüşünde iken, % 25’lik bir kursiyer 

grubunun aynı görüşü paylaşmadıkları anlaşılmaktadır.    

Kursiyerler eğitim süresince portal üzerinden kullanılmak üzere sunulan 

eğitim materyallerini kullanma konusunda birbirine yakın oranlarda görüş 

belirtmişlerdir. Bu durumda kursiyerlerin yarısından fazlasının kurs 

materyallerini kullanma ve basmada, video dosyalarını seyretme ve 

kullanmada sorun yaşamadıkları anlaşılmaktadır.   

Tablo-16’nın incelenmesi neticesinde, EGM e-öğrenme portalının genel 

kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmenin yerinde ve zamanında yapıldığı 

anlaşılmaktadır. % 61 oranındaki kursiyerin kursu takip etmek için ihtiyaç 

duyulan yazılım ve donanım gereksinimlerinden eğitim başlamadan önce 

bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır.  
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Kursiyerlerin % 27,8’i kursu takip etmek için ihtiyaç duyulan yazılım ve 

donanım gereksinimlerinin zamanında kendilerine bildirilmediği 

görüşündedirler. Bu olumsuzluğun portal üzerinden ve yazılı olarak 

gönderilen talimatların takip edilmediğinden ve böyle bir alışkanlığın 

kazanılmamış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Kursiyerlerin % 51’i kurs materyallerine istenilen yer ve zamanda 

ulaştıklarını belirtirken, % 32’si kurs materyallerine istenilen yer ve zamanda 

ulaşmakta sorunlarla karşılaştıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu oran 

anketin birinci bölümünde yer alan bilgisayar ve internet erişiminde ortaya 

konan oranlarla paralellik göstermektedir. E-öğrenmenin temel 

varsayımlarından biri eğitim kaynaklarına ulaşmada yer ve zaman 

sınırlılıklarını ortadan kaldırarak istenilen yer ve zamanda eğitim olanağı 

sunmasıdır. Bu eğitim sürecinde kursiyerlerin % 32’lik bir bölümünün uzaktan 

eğitimin bu üstünlüğünden yararlanamama sebebi, yapılan görüşmede bir 

kursiyer tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.  

 

“Görev yaptığım büroda internet bağlantısı mevcut değildi. 

Ben Ankara’da bulunduğum büroda internet erişiminde 

problem yaşıyorsam diğer arkadaşların ne durumda 

olduğunu merak ediyorum. Akıllı sınıf dışında eğitimin 

sunulduğu web portalına erişim için başka bir büroda 

bulunmam, başka arkadaşlardan işlerini bırakıp 

bilgisayarlarını bana tahsis etmelerini rica etmem 

gerekmekteydi”.  
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4- Kursiyerlerin E-öğrenme Portalının Tasarımı ve Destek 
Hizmetlerine İlişkin Algıları  

 

E-öğrenme sürecinde ara yüz tasarımı öğrenenlere ilk izlenimin verdiği 

psikolojik etki nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Ara yüz, bir e-öğrenme 

uygulamasının kalitesinin ve başarısının önemli bir göstergesidir. 

Kursiyerlerin e-öğrenme portalının tasarımı ve destek hizmetlerine ilişkin 

algıları Tablo-17’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 17. Kursiyerlerin Portalın Tasarımı ve Destek Hizmetlerine İlişkin 

Algıları 
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25 Kursiyerler ve eğiticiler arasında 
iletişim ve etkileşimi (forum, 
sohbet odası gibi) sağlayacak 
uygulamalar sunuldu. 

11 
% 5,9 

56 
% 29,9 

23 
% 12,3 

69 
% 36,9 

28 
%15,0 

3,25 

26 Web sitesinin genel kullanımına 
ilişkin gerekli bilgiler sağlandı.  

8 
% 4.3 

16 
% 8,6 

13 
% 7,0 

121 
% 64,7 

29 
%15,5 

3,79 

27 Web sitesinde verilen linkler 
çalışır durumdaydı.   

10 
% 5,3 

54 
% 28,9 

26 
% 13,9 

72 
% 38,5 

25 
%13,4 

3,26 

28 Canlı yayınlarda ses ve görüntü 
kalitesi anlaşılabilir nitelikteydi.  

22 
% 11,8 

42 
% 22,5 

32 
% 17,1 

64 
% 34,2 

26 
%13,9 

3,16 

29 Kurs web sayfasının tasarımı 
sade, anlaşılır ve kullanışlıydı.  

6 
% 3,2 

23 
% 12,3 

18 
% 9,6 

106 
% 56,7 

34 
% 8,2 

3,74 
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30 Kurs web sayfasında kullanılan 
dil sade ve anlaşılırdı. 

5 
% 2,7 

16 
% 8,6 

19 
% 10,2 

118 
% 63,1 

28 
%15 

3,80 

31 Kurs materyallerine web 
sitesinden kolayca erişebildim.  

10 
% 5,3 

25 
% 13,4 

28 
% 15 

102 
% 54,5 

22 
%11,8 

3,54 

34 Web sayfasında haftalık program 
sunuldu. 

5 
% 2,7 

12 
% 6,4 

19 
% 10,2 

121 
% 64,7 

30 
%16 

3,85 

38 E-öğrenme sürecinde ne 
şekilde ve hangi durumlarda 
yardım isteneceğine ilişkin 
bilgilendirme yapıldı. 

8 
% 4,3 

28 
% 15 

27 
% 14,4 

98 
% 52,4 

26 
%13,9 

3,57 

39 Web üzerinden ve telefonla 
destek için gerekli e-posta 
adresleri ve telefon numaraları 
bildirildi. 

9 
% 4,8 

19 
% 10,2 

19 
% 10,2 

108 
% 57,8 

32 
%17,1 

3,72 

40 Kurs ile ilgili elektronik ve basılı 
yardımcı kaynaklara ne şekilde 
ulaşılabileceği bildirildi.  

9 
% 4,8 

31 
% 16,6 

19 
% 10,2 

103 
% 55,1 

25 
%13,4 

3,56 

41 Materyal güncellemeleri, yeni 
materyallere ulaşım vb. 
konularda gerekli uyarılar 
zamanında yapıldı. 

5 
% 2,7 

40 
% 21,4 

30 
% 16 

79 
% 42,2 

33 
%17,6 

3,51 

      3,56

 

 

Tablo-17’nin incelenmesinde görüleceği üzere 3,56 ortalama ile 

kursiyerlerin portal tasarımı ve destek hizmetlerini iyi düzeyde olumlu 

algıladıkları anlaşılmaktadır.  

Kursiyerlerin % 51,9’u kursiyerler ve eğiticiler arasında etkileşimi 

sağlayacak forum, sohbet odası gibi uygulamaların sunulduğu görüşündedir. 

Aksi görüş bildirenlerin oranı ise % 35,8’dir. % 12,3 oranındaki kursiyer ise 

iletişim ve etkileşimi sağlaması için portala yerleştirilen uygulamalara kısmen 

katıldıklarını belirtirken kısmen katılmadıkları yönünde  görüş bildirmişlerdir.  
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E-öğrenme portalının genel kullanımına ilişkin gerekli bilgilerin 

sağlandığı görüşünde olan kursiyer oranı % 82 iken (%64,7 katılıyorum, 

%15,5 kesinlikle katılıyorum), bu görüşe katılmayanların oranı sadece % 

12,9’dur (%4,3 kesinlikle katılmıyorum, %8,6 katılmıyorum).  

Kursiyerlerin % 51,9’u eğitimin sunulduğu e-öğrenme portalı üzerindeki 

bağlantıların çalışır durumda olduğunu belirtirken, bağlantıların kesinlikle 

çalışmadığını belirtenlerin oranı % 5,3’tür.  

% 48,1 oranındaki kursiyer e-öğrenme sürecindeki görüntü ve ses 

kalitesinden memnun kaldıklarını belirtirken, % 34,3 oranındaki kursiyer ise 

canlı yayınlardaki ses ve görüntü kalitesi ile ilgili olumsuz görüş 

belirtmişlerdir.  

Yüz yüze yapılan görüşmelerde kursiyerler; “Dışarıdan katılan 

arkadaşlarımız cep telefonlarıyla sürekli olarak bizlerle irtibat halindeydiler. 

Sınıfta yapılan ders anlatımı yaklaşık 1,5 dakika sonra ulaşıyor ve eşzamanlı 

soru sormada sorunlar yaşanıyor…” şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

E-öğrenme portalı, kursiyerlerin % 18,2’si tarafından kesinlikle olumlu 

olarak, % 56,7’si tarafından ise olumlu olmak üzere % 74,9’u gibi büyük bir 

bölümü tarafından tasarımı sade, anlaşılır, kullanışlı, kolay erişilebilir 

bulunmuştur. Portalda kullanılan dil kursiyerler tarafından sade ve anlaşılır 

olarak değerlendirilmiştir.  

Yetkisiz kimselerin sisteme girmemesi, süreçteki anket, forum vb. 

yazışmalara müdahale etmemesini sağlamak amacıyla sisteme parola ile 

girilmesi sağlanmıştır. Ancak, görüşmecilerden bazıları, kısa süreli verilen 

ders araları sonrası ekran koruyucu vb. nedenlerle ekranlarını yeniden aktif 

hale getirmek için tekrar kullanıcı adı ve parola girme konusunda rahatsız 

olduklarını dile getirmişlerdir. Benzer şekilde, başka bir kursiyer ile yapılan 

görüşmede aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir:  

“E-öğrenme portalının tasarımı ve kullanımı son derece 

iyiydi, web sitesinin kullanımı kolaydı. Ancak, çok sık parola 

sorulmasından sıkıldım”. 
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Portal tasarımı ve destek hizmetleri faktörü altında yer alan, ancak 

kurumsal, bireysel vb. birçok faktörle ilgili bilgisayar ve internet erişimi ile kurs 

materyallerine ulaşmada sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Kurs 

materyallerine portal üzerinden kolayca eriştiğini belirtenlerin oranı % 

66,3’tür. Kurs materyallerine eğitim portalı üzerinden erişmede sıkıntı 

yaşadığını belirtenlerin oranı ise % 18,7’dir.  

Kursiyerlerin % 80,7 oranındaki bölümü eğitim portalındaki haftalık 

programdan haberdar olmuştur. Bu görüşe katılmayanların oranı % 9,1 

oranında kalmıştır.  

Kursiyerlerin % 66,3’ü kurs süresince ne şekilde ve hangi durumlarda 

teknik destek ve yardım istenebileceğine ilişkin bilgilendirme yapıldığını 

belirtmişlerdir. Bu durum bazı görüşmeciler tarafından aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

 

“Teknik yardım ve destek konusunda arkadaşlarımız son 

derece duyarlı. Bir problemle karşılaşmamız durumunda 

nereyi ne şekilde arayacağımızı biliyoruz. Problemle 

karşılaşan bazı arkadaşların sorunları anında çözüldü”.  

 

Kursiyerlerin sadece % 19,3’ü böyle bir bilgilendirmenin yapılmadığını 

düşünmektedir. Bu olumsuz algılamaya neden olan durum bir görüşmecinin 

aşağıdaki ifadeleri ile açıklanabilir:  

 

“Bu tür sorun ve şikâyetler daha çok portalın kullanımına 

ilişkin bilgileri okumamaktan kaynaklanıyor. Medya oynatıcı 

(Media Player) ayarları ile ilgili bilgiler detaylı bir şekilde 

portalda yer almaktadır. Bu bilgiler dikkatle okunduğu 

takdirde görüntü ile ilgili problem olarak ortaya atılan birçok 
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sorun, sorun olarak iletilmekten çıkardı. Bağlantı ile ilgili 

problemler benzer bir ilgisizlikten kaynaklanmaktadır”.  

 

Kursiyerlerin % 74,9‘u e-öğrenme portalı üzerinden ve telefonla destek 

için gerekli e-posta adresleri ile telefon numaralarının verildiğinden haberdar 

olduklarını belirtmektedirler. Buna rağmen kursiyerlerin portal üzerinde 

belirtilen numaralardan yardım talep etmek yerine diğer kursiyerleri arayarak 

yardım talebinde bulunmaları anlamlı bulunmuştur. Bu durum bir görüşmeci 

tarafından;  

 

“Kursu dışarıdan takip edenler açısından bir sıkıntı 

olduğunda arkadaşlarımız akıllı sınıfta eğitime katılan 

bizlerle hemen telefon irtibatı kurdular. Biz de kumanda 

merkezindeki arkadaşlara durumu iletmek suretiyle 

karşılaşılan teknik sorunlar anında çözüldü. Eğer 

sistemden ya da internet sağlayıcıdan kaynaklanan bir 

sorunsa ilgili arkadaşlara durumu bildirdik”.  

 

Materyal güncellemeleri, yeni materyallere ulaşım vb. konularda gerekli 

uyarıların zamanında yapılıp yapılmadığına ilişkin soruda ise kursiyerlerin % 

21’inin materyal güncellemelerinin zamanında yapılmadığı görüşünde 

oldukları görülmektedir. Bununla birlikte % 42,2’lik bir kursiyer grubu gerekli 

güncellemelerin zamanında yapıldığını belirtmektedir. Bu durumun 

kursiyerlerin eğitimi günü gününe takip edip etmedikleri ile ilgili olabileceği 

düşünülmektedir.  
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5- Kursiyerlerin E-Öğrenmeye İlişkin Olarak Algıladıkları Güçlü 
(Beğenilen, Hoşlanılan) Yönler  

 

Bu başlık altında öncelikle kursiyerlerin e-öğrenme sürecinin güçlü ve 

zayıf yönlerinin belirlenmesinde rol oynayan algıları genel olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

 

Tablo 18. Kursiyerlerin E-öğrenme Sürecine İlişkin Genel Algıları 
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42 Genel olarak e-öğrenme 

tecrübemden memnun 
kaldım.  

15 
% 8 

30 
% 16 

34 
% 18,2 

76 
% 40,6 

32 
% 17,1 

3,43 

43 E-öğrenme yöntemi ile 
tekrar eğitim almak isterim. 

14 
% 7,5 

20 
% 10,7 

25 
% 13,4 

94 
% 50,3 

34 
% 18,2 

3,61 

44 EGM bünyesinde 
düzenlenen diğer eğitim 
etkinliklerinde e-öğrenme 
yönteminin kullanılmasını 
tavsiye ederim. 

23 
% 12,3 

14 
% 7,5 

31 
% 16,6 

79 
% 42,2 

40 
% 21,4 

3,53 

45 Kurs ile amaçlanan bilgi ve 
becerileri kazandığıma 
inanıyorum.  

16 
% 8,6 

25 
% 13,4 

42 
% 22,5 

77 
% 41,2 

27 
% 14,4 

3,40 

46 E-öğrenme bilgisayar ve 
iletişim becerilerimin 
gelişmesine katkı sağladı. 

22 
% 11,8 

39 
% 20,9 

27 
% 14,4 

75 
% 40,1 

24 
% 12,8 

3,21 

      3,44 



 
 
 
 
 
 

 

124

 

Kursiyerlerin % 57,7’lik bölümü (% 17,1 kesinlikle katılıyorum, % 40,6’sı 

katılıyorum) e-öğrenme deneyimlerinden memnun kaldıklarını belirtirken,      

% 24’ü (% 16 katılmıyorum, % 8 kesinlikle katılmıyorum) ise e-öğrenme 

deneyimlerinden memnun kalmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. % 18,2 

oranındaki kursiyer e-öğrenme deneyimlerinin sorulduğu bu soruya kısmen 

katıldıkları, kısmen ise katılmadıkları yönünde görüş belirtmişlerdir.   

Kursiyerlerin e-öğrenme yöntemi ile tekrar eğitim almak isteyip 

istemediklerinin sorulduğu soruya verilen cevap oranları, genel öğrenme 

tecrübelerindeki kursiyer algılarına paralel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Kursiyerlerin % 18,2’si bu yöntemle tekrar eğitim almak istemediklerini 

belirtirken, % 50,3’ü ise bu yöntemle tekrar eğitim almak istediklerini 

belirtmişlerdir. Bu durum, kursiyerlerin % 68,5’i bu yöntemle öğrenmeyi 

olumlu algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bu sonuç, Cooper, (1999), 

Kroder Suess ve Sachs (1998) tarafından ulaşılan, geleneksel öğretim 

ortamları için gerekli zamandan daha fazla zaman harcamalarına rağmen 

öğrencilerin, e-öğrenme yöntemiyle öğrenmeyi sıkıntıya girmeye değer 

buldukları ve daha başka kurslarıda bu yöntemle almaya istekli oldukları 

yönündeki bulguları ile paralellik göstermektedir.   

Bu yöntemle öğrenmekten memnun kalan kursiyerler bu yöntemle 

eğitim almayı “son derece güzel ve çağdaş bir yöntem”, “büyük bir 
yenilik” olarak nitelemişlerdir.  

Eğitime katılanların % 21,4’ü EGM bünyesinde düzenlenen diğer eğitim 

etkinliklerinde e-öğrenme yönteminin kullanılmasını kesinlikle tavsiye 

edecekleri yönünde görüş bildirirken, % 42,2 oranındaki kursiyer bu yönde 

olumlu görüş belirtmişlerdir. Bu soruya kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum 

diyen kursiyerlerin oranı toplamı % 63,6’dır.  
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Bir görüşmeci bu durumu aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:  

 

“E-öğrenme yönteminin Teşkilatımız için süreklilik 

göstermesinden mutlu olurum. Ancak, bu uygulamaların 

rütbe terfilerimizi etkileyecek çok kritik sınavlar için değil de, 

teşkilattaki tüm personelin bilgilendirilmesi amacıyla 

verilecek eğitimler için uygulanması durumunda daha 

yararlı olacağını düşünüyorum. Sınav heyecanı, 

sorumluluğu ve stresi olmadan e-öğrenmenin 

gerçekleşmesinin faydalı olacağına inanıyorum” 

 

“Bu tür eğitimlerin Teşkilatımız için büyük bir kazanç 

olduğunu düşünüyorum. Bu tür çağdaş yöntemlerle verilen 

eğitimlerin geliştirilerek devam etmesini istiyorum“.  

 

Kursiyerlerin % 14,4’ü kurs ile amaçlanan bilgi ve becerileri kesinlikle 

kazandıklarına inanırken, % 8,6’sı bu görüşe kesinlikle katılmamaktadır. 

Kursiyerlerin % 41,2’si kurs ile amaçlanan bilgi ve becerileri kazandıklarına 

inanırken, % 13,4’ü ise amaçlanan bilgi ve becerileri kazandıkları 

düşüncesinde olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Kursiyerlerin yarısı e-öğrenme yöntemi ile katıldıkları bu eğitimin 

bilgisayar ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı görüşünde iken, 

% 32,7’si bu görüşe katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Ankette yer alan 42, 43, 44, 45 ve 46. sorular ile görüşme ve gözlem 

sonuçlarına göre kursiyerlerin e-öğrenme sürecine ilişkin olarak algıladıkları 

güçlü (beğenilen, hoşlanılan) yönler aşağıda sıralanmıştır:  

 
1. Eğitim içeriğine istenilen yer ve zamanda ulaşılabilmesi.  
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2. Eğitim süresince anlatılanları not alamama, kaçırma gibi bir 

endişenin olmaması.    

3. Yeni ve güzel bir tecrübe olması.  

4. Eğlenceli olması.  

5. Şeffaf olması. Her şeyin herkesin gözünün önünde cereyan ettiği 

için bir rahatlık vermesi.  

6. Kursiyerlerin aile ve sosyal ortamlarından uzaklaşmadan eğitime 

katılması.   

7. Modern eğitim olanaklarını ve teknolojilerini tanımış olma. 

 

 

6- Kursiyerlerin E-Öğrenmeye İlişkin Olarak Algıladıkları Zayıf 
Yönler 

 

Bu başlık altında kursiyerlerin e-öğrenme sürecinin zayıf yönlerinin 

belirlenmesinde rol oynayan genel algıları değerlendirilmektedir. 

E-öğrenme deneyimlerinden memnun kalıp kalmadıklarının sorulduğu 

soruya kursiyerlerin % 18,2’si kararsız (kısmen katılmış-kısmen 

katılmamışlardır) kalmıştır. % 24 oranındaki kursiyer bu eğitim sürecinde 

edindikleri e-öğrenme deneyimlerinden memnun kalmadıklarını ifade 

etmişlerdir.  

Yapılan görüşmelerde bu memnuniyetsizliklerin ana sebeplerinden biri 

olarak kurumsal problemler gösterilmiştir. Yüz yüze yapılan görüşmelerin 

hemen hemen tamamında ilk ve en temel sorun olarak kursiyerlerin eğitime 

katılmalarındaki “EŞİTSİZLİK” ifade edilmiştir. Bu durum kursiyerlerin 

algılarını olumsuz etkileyen en temel sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bazı 

görüşmeciler bu durumu aşağıdaki ifadelerle dile getirmişlerdir:  
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“Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan 

arkadaşlarımızın büyük bir kısmı yoğun çalışma temposu 

nedeniyle dersleri takip edememektedir. Bu konuda üst 

kademedeki "Ya ne olacak, geçersiniz" zihniyetinin 

yıkılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. İşten 

kaçmıyoruz ama iş yaparken ne kadar dersleri takip 

edebiliriz ki. “  

 

“İki hafta arayla Ankara'ya çağrılmamızın yanlış olduğunu 

düşünüyorum. Amaç e-öğrenmenin avantajlarından 

yararlanmaksa, Teşkilatımız biz idarecilerine güvenerek 

neden e-sınav yapmıyor? Bilindiği üzere yurtdışındaki 

birçok kurum internet üzerinde eğitim yapıyor ve 

sertifikasını internet üzerinden veriyor. Ankara'ya 

çağrılıyorsak en azından bir hafta burada kalarak yüz yüze 

eğitime katılalım“. 

 

“İdari ve yönetimle ilgili problemlerin giderilmesi gerekir. 

Kursa katılanların kursa konsantre olabilmesi için tam gün 

izinli sayılmaları gerekir..”.  

 

Kursiyerlerin e-öğrenme yöntemiyle tekrar eğitim almak isteyip 

istemediklerinin sorulduğu soruya kursiyerlerin % 18,2’si olumsuz görüş 

bildirirken % 13,4’ü kararsız kalmıştır.  

 

“Kurs süresince bazı arkadaşlarımız 15 gün boyunca idari 

izinli sayılırken, bazılarının izinli sayılmaması fırsat 

eşitliğine ters düşmektedir. Bu durum benim gibi, özellikle 

kadroda çalışan diğer arkadaşlarımızın ders çalışma istek 
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ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Kişisel 

bilgisayarımın olmaması nedeni ile internete bağlanma 

ve zaman darlığı problemi yaşadım. Yani hem işleri 

hem de dersleri takip etmeyi bir arada yürütmek 

zorunda kaldım. Bu nedenle, sağlıklı bir çalışma ortamı 

ve zamanı bulamadım. Sadece derslerde verilen notları 

alıp okumak suretiyle sınava hazırlanabildim. Zaten eğitim 

sonrası yapılacak sınavda, sadece notlardan sorumlu 

olacağımız söylendi. Anlamadığımız nokta şu: Sadece 

notlardan sorumluysak, sınav için iki defa Ankara’ya 

gelmemiz gerekiyorsa neden e-eğitim?”  

 

 “Katıldığım kurs ilgimi çekmedi. Böyle bir eğitime katılma 

mecburiyeti hissetmemiştim“. 

 

Ankette yer alan genel değerlendirme bölümündeki sorular, görüşme ve 

gözlem sonuçlarına göre kursiyerlerin e-öğrenme sürecine ilişkin olarak 

algıladıkları zayıf (beğenilmeyen, hoşlanılmayan) yönler aşağıda 

sıralanmıştır:  

 

1. İdari izin ve eğitime katılmada eşitsizlik.  

2. Eğitim sonrası yapılacak sınavın katılan personelin rütbe terfilerini 

etkileyecek derecede kritik olması, eğitimin zorunlu olması. 

3. Kursiyerlerin sosyal ihtiyaçlarının dikkate alınmaması. 

4. Bölge ve birimlere göre teknik yetersizlikler ve farklılıklar.  

5. Motivasyonu bozan diğer faktörler.  

5.1. Sınav stresi.  

5.2. Zaman darlığı.  
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5.3. Eğitim içeriğinin kapsamlı olması, verilen sürenin yetersiz 

olması.   

5.4. Kursiyerlerin sadece basılı materyallerden sorumlu tutulması. 

5.5. Canlı yayınlardaki kısa süreli gecikmeler.  

5.6. Kıyafet zorunluluğu.  

 

 

1.1. İdari izin ve Eğitime Katılmada Eşitsizlik 

 

Araştırma çerçevesinde görüşülen kursiyerlerin, izin problemi olan ya da 

olmayan, tamamı ilk sorun olarak eşitsizlik konusunu gündeme getirmişlerdir.  

Eğitim süresince izin durumu, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince, 

kursiyerin görev yaptığı birim amirinin tasarrufuna bırakılmıştır. Kursiyerler 

tarafından bu durumun bir takım eşitsizliklere neden olduğu düşünülmektedir. 

Bazı birim amirleri eğitime katılan personele, gerekli kolaylıkla birlikte izin 

konusunda esnek davranırken, bazı birim amirlerinin izin vermemeleri ciddi 

bir olumsuzluk olarak algılanmıştır. Bu olumsuzluklar yapılan görüşmelerde 

kursiyerler tarafından aşağıdaki şekilde dile getirilmiştir:  

 

“Burada önemli olan eğitimde eşitliğin sağlanması ve 

herkesin aynı şartlarda bu eğitimi almasıdır. Yönergede yer 

alan görev verilmesi tanımı yanlış bir ibaredir. Görev tanımı 

olmayan bir yerde görevin verilmesine ilişkin bir kavram 

konulmuştur. Çok zor hallerde, olağanüstü hallerde, acil 

hallerde görev verilir ibaresinin yönergede yer alması 

idarecilere bir inisiyatif vermektedir. Ancak, yönergede zor 

hallerden neyin kastedildiği belirtilmediği için farklı 

uygulamalarla karşılaşılmaktadır“.  
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“Mevcut iş yoğunluğu ve stresi altında izin verilmeden aynı 

zamanda böyle bir eğitimi takip etmek doğru değildir. 

Sistem, yöntem ne kadar iyi olursa olsun, zaman ve 

eğitimi takip etme fırsatı verilmedikten sonra bizim için 

bir anlam ifade etmiyor. Hem mesaiye devam et, hem e-

öğrenme yöntemiyle öğren gibi bir mantığı kabul 

etmiyorum“.  

 

“İllere göre farklı uygulamalar olmaktadır. Kimi arkadaşlar 

idari izinli sayılırken kimileri eğitim süresince görevlerine 

devam etmek zorunda kalmışlardır“.  

 

“Bu hafta akıllı sınıfta olmaktan zevk duyduk ve kurs çok 

güzel geçiyor. Dersler ve zaman açısından bir sorun 

yaşamıyoruz ancak, ikinci hafta aynı zamanda çalışma (iş 

yerinde) yükümlülüğümüz olduğundan sorun olacağını 

düşünüyorum“.  

 

“E-öğrenmenin altyapısı hazır olmadan, “geçin herhangi bir 

bilgisayarın başına ve takip edin” demekle olmuyor. Çünkü 

izin ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. Buna karşılık 

uygun internet ortamı hazırlanıp ders takip etme fırsatı 

verilmedi. Evden fırsat buldukça öğleden sonra ve akşam 

girmeyi denedim, onda da bağlantının yavaş olması, 

sunucunun ve bağlantıların (linklerin) arızalı olması gibi 

nedenler yüzünden hep sorun yaşadım. Sonuç olarak iki 

hafta boyunca toplam bir saat bile eğitimi takip edemedim“. 
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“İdari problemler giderilmelidir. Kursa katılanların kursa 

odaklanabilmesi için tam gün izinli sayılmaları gerekir. 

Bunun dışında bu şekilde çağdaş bir yöntemle eğitim 

almak son derece güzel ve keyif verici“.  

 

“Bu süreçte en önemli hususlardan biri herkese aynı 

şartların sağlanmasıdır. Eşitlik prensibi zaruridir. Biz akıllı 

sınıflarda iletişim kurmada ve dersi takip etmede problem 

yaşamadık, ancak diğer arkadaşlarımızın zor durumda 

olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, e-sınıf haricindeki 

arkadaşlarımızın izinli sayılması gerekir“.  

 

“İş yoğunluğu nedeniyle eğitim boyunca bilgisayarın 

düğmesini bile açamadım“. 

 

 

1.2. Eğitim Sonrası Yapılacak Sınavın Katılan Personelin Rütbe 
Terfilerini Etkileyecek Derecede Kritik Olması, Eğitimin Zorunlu Olması 

 

Kursiyerler, yapılan yüz yüze görüşmeler ve odak grup görüşmelerinde 

bu tür yöntemlerin rütbe terfilerini etkileyecek kritik sınavlar yerine diğer 

hizmet içi eğitim kurslarında uygulanmasının uygun olacağı görüşündedirler.  
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1.3. Kursiyerlerin Sosyal İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması 

 

Kursiyerlerin bazıları kurumun sadece verilen eğitime odaklandığını, 

eğitim dışında sosyal ihtiyaçlarının dikkate almadığını belirtmişlerdir. Bu 

görüş sadece akıllı sınıfta eğitim alanlarla ilgili bir sorun olarak karşımıza 

çıkmıştır.  

 

“Sınıf ortamında her şey iyiydi, ancak sınıf dışında doğal 

ihtiyaçlarımızın düşünülmediğini gördüm. Lavabolar 

kapalıydı. Yemek olayı diğer arkadaşlar açısından önemli 

bir problem oldu“.  

 

“Sınıfta su olabilirdi, masalara su konulabilirdi“. 

 

Diğer illerden katılanlar ise kadrolarında yürütülmekte olan görevlere 

öncelik verildiğini belirterek, söz konusu eğitimi istenilen şekilde takip 

edemediklerini dile getirmişlerdir. 

Bu başlık altında dile getirilen sorunlar ilden ile değişiklik 

göstermektedir. Lavaboların kapalı olması yenileme işlemlerine ilişkin inşaat 

devam ettiği için sadece o döneme ilişkin bir sorun olmasına rağmen, bu 

dönemdeki kursiyerler tarafından sürece ilişkin bir olumsuzluk olarak 

algılanmıştır.  
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1.4. Bölge ve Birimlere Göre Teknik Yetersizlikler ve Farklılıklar 

 

Bazı birimlerde bilgisayar, internet bağlantısı vb. imkânlar mevcut ve 

sağlanırken bazılarında kursiyerler böyle bir imkânı bulamamıştır.   

 

 

1.5. Motivasyonu Bozan Diğer Faktörler 

 

Yüz yüze görüşmelerde kursiyerler tarafından motivasyon bozucu 

unsurlar olarak ortaya konan bazı görüşler aşağıda belirtilmiştir.  

 

“Sınavların daha sağlıklı bir ortamda olmasını ve sınav 

kâğıdından daha küçük mukavvalar üzerinde yapılmaması 

için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bu uygulama orta 

kademe yöneticiliğe geçecek Emniyet Amiri adaylarına 

yakışmamaktadır“.  

 

“Görevin devam etmesi ve ailevi beklentiler motivasyonumu 

bozdu. Takip etmeye çalıştığım derslerin hafta sonuna 

kalması, gerek iş ve gerekse aile yönünden zaten stresli 

olan hayatımı olumsuz etkiledi“.  

 

“Kurs süresince akıllı sınıf civarındaki inşaat faaliyetleri ve 

bu nedenle meydana gelen gürültü, eğiticilerin ve bizim 

motivasyonumuzu zaman zaman olumsuz yönde etkiledi“.  
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“Eğitimin ilk haftası bir arkadaşımla birlikte iş yerinde bu 

eğitimi takip etmeye çalıştık. Kulaklıklarımızı takıp 

bilgisayarın karşısına geçtiğimizde, herkesin bize garip 

garip baktığını gördük. Kimse bilmiyor ki biz ders mi 

çalışıyoruz, yoksa başka bir şey mi yapıyoruz. Bilgisayarın 

karşısında uzaylı gibi kulaklıkla oturunca herkesin bir garip 

baktığını hissettim”. 

 

“Her ne kadar e-öğrenme mantığı ile veriliyor görünse de 

eğitimden daha çok öğretim gibi olmaya başladı, zira akıllı 

sınıf dışındaki arkadaşlar sadece notları alıp bakacaklar“.  

 

“Kurs süresince kıyafet zorunluluğu bu eğitimin en 

beğenmediğim yanıydı“. 

 
Öğrencilerin farklı karakteristik özellikleri, e-öğrenmeye ilişkin olumlu ya 

da olumsuz algılarını kesin olarak ortaya koymayı güçleştirmektedir. 

Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, kişisel bilgisayarlarının olup olmaması, bilgisayar 

erişiminin sağlandığı mekan, önceki bilgisayar becerileri ve tecrübeleri, 

zaman, özgüven, motivasyon gibi bir çok faktör öğrencilerin e-öğrenmeye 

ilişkin algılarını ve tecrübelerini etkilemektedir (Peters, 2001).  

Qureshi (2004) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları da, e-

öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin kişisel özelliklerinin öğrenme biçimlerini 

ve öğrenme tecrübelerini etkilediğini göstermektedir. Yapılmış araştırma 

sonuçlarına paralel şekilde, bu araştırma çerçevesinde gerek anket ve 

gerekse görüşme ve gözlem sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 

düzenlenen e-öğrenme sürecinde de öğrenenlerin e-öğrenmeye ilişkin 

algılarının bir çok faktöre bağlı olarak farklılık gösterdiği ancak, genel 

algılama düzeyinin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.  



 

 

 

BÖLÜM V 
 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 

 
 

Bu bölümde, araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve 

geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

 

 

 
SONUÇ 

 
 

Araştırma bulgularına dayalı olarak elde edilen sonuçlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

İnternet temelli uygulamalar günümüzde hızla yaygınlaşmakta, öğretme-

öğrenme sürecinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu gelişmelere paralel 

olarak üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, e-öğrenme 

uygulamalarını tercih etmektedir. Bu çalışmada öncelikle, e-öğrenme yöntemi ile 

sunulan bir eğitim etkinliğine katılan kursiyerlerin e-öğrenme algıları 

araştırılmıştır. Daha sonra, e-öğrenme süreci kursiyerlerin e-öğrenme algılarına 

dayalı olarak değerlendirilmiştir.  

Araştırma neticesinde; e-öğrenme yöntemi ile eğitime katılan kursiyerlerin 

% 68,5 gibi önemli bir bölümünün bu yöntemle öğrenmeyi olumlu algıladıkları, 

diğer hizmet içi eğitimlerde de aynı yöntemle eğitim almak istedikleri sonucuna 

varılmıştır.  
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Eğitim sonrası düzenlenecek olan sınavda, kursiyerlerin sadece ders 

notlarından (portalda sunulan her derse ilişkin metin belgeleri) sorumlu oldukları 

belirtilmiştir. Bu durum, kursiyerlerin e-öğrenme sürecini sınav sorularına ilişkin 

ipuçlarını yakalayabilecekleri sanal bir ortam olarak görmelerine neden olmuştur.   

Kursiyerlerin bu yolla öğrenmek istemesine rağmen, gerek iş yoğunluğu ve 

gerekse başka nedenlerle eğitimi takip edemeyen diğer kursiyer meslektaşları 

için endişe duydukları görülmüştür. Bu nedenle, kursiyerler eşit şartlarda eğitim 

almak istemektedirler. Mesai saatleri içerisinde çalışma ortamında, görevi 

esnasında hızlı internet bağlantısı olanağına sahip personelin bu eğitimi takip 

etmesi ile taşra teşkilatında görevli, internet bağlantısı bulunmayan/yavaş 

internet bağlantısı olan, eğitimi takip etmesi birim amirinin takdirine bırakılmış, 

yoğun iş temposu altında mesai gözetmeksizin çalışan personelin eşit şartlarda 

olmadığı hemen hemen tüm kursiyerler tarafından dile getirilmiştir. Araştırma 

neticesinde, kursiyerlerin eğitimlere eşit şartlarda katılmalarının sağlanması 

gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Kursiyerlerin büyük bölümünün sunulan teknik yardım ve destek 

hizmetlerinden memnun oldukları anlaşılmıştır. E-öğrenme sürecinde görev 

alacak insan gücü unsurlarının görev, yetki ve sorumlulukları önceden 

belirlenmelidir. Böylece süreçte doğrudan ya da dolaylı olarak yer alacak herkes 

nerede, ne zaman, ne şekilde hareket edeceğinin bilincinde olmalıdır.  

E-öğrenme uygulamalarının hepsinin etkileşim açısından zengin unsurlar 

içermesi beklenemez. E-öğrenme uygulamalarının eş zamanlı olup olmamasına 

göre öğrenen-öğrenen, öğrenen-öğreten, öğrenen-bilgisayar, öğrenen-eğitim 

materyali arasında farklı etkileşim şekilleri söz konusu olabilmektedir. Eş 

zamanlı olmayan bir e-öğrenme uygulamasında, öğrenen-bilgisayar etkileşimi 

dışında kalan etkileşim bileşenlerinin olup olmaması fazla bir anlam ifade 

etmeyecektir. Mevcut uygulamada yaklaşık 1.000 kişilik kursiyer grubu ile sanal 

ortamda sadece 1 eğiticinin iletişim kurması, e-postaları cevaplaması ya da 

sohbet etmesi söz konusu değildir. Böyle bir uygulamada, kursiyerlerin eğitici ile 
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etkili ve sağlıklı iletişim kurması, aynı şekilde eğiticilerin bu kadar çok sayıdaki 

kursiyer ile etkili bir iletişime girmesi teknik olarak mümkün olsa da pratik olarak 

mümkün değildir. Kursiyerlerin, söz konusu e-öğrenme sürecinde sergiledikleri 

en düşük algı düzeyinin kursiyer-kursiyer, kursiyer-eğitici etkileşimine ilişkin 

olduğu görülmüştür. Buna rağmen bu algı düzeyi (  = 3,13)  düzeyinde 

çıkmıştır.  

Kursiyerlerin % 63,6’sının diğer hizmet içi eğitim etkinliklerinde e-öğrenme 

yönetimin kullanılmasını istemesi, söz konusu eğitime ilişkin algılarının olumlu 

olduğunu göstermektedir.   

 

 

 

ÖNERİLER 
 
 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler 

aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

A- Araştırma Sonucuna Dayalı Olarak Geliştirilen Öneriler: 

 

Araştırma sonucuna dayalı olarak içeriğe, etkileşime, portal ve destek 

hizmetleri ile kurumsal ve idari uygulamalara ilişkin öneriler aşağıda 

sıralanmıştır. 
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A1. E-öğrenme Sürecinde Sunulan İçeriğe Yönelik Öneriler 

 

Eğitim öncesi mümkün olduğunca detaylı bir analiz çalışması yapılmalı, 

eğitim içeriği hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

E-öğrenme portalı sadece iki haftalık eğitim süresince değil, sürekli olarak 

kullanıma hazır olmalıdır. Amaç, yöneticilik eğitimine katılacak personelin eğitimi 

ve kendini geliştirmesi olduğuna göre, herkes portalda yer alan kaynaklara 

istediği yer ve zamanda ulaşabilmelidir. İçerik portalda sürekli olarak kalmalı ve 

belirli periyotlarla güncellenmelidir. Yöneticilik eğitiminde kullanılacak 

kaynakların eğitim öncesi erişilebilir olması, formal eğitim öncesi gerekli geri 

dönütlerin alınması, içeriğe öğrenenlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 

son şeklinin verilmesi ve öğrenenlerin sisteme alışmaları açısından yararlı 

olacağı düşünülmektedir.  

E-öğrenme sürecinde, farklı öğrenme stillerine hitap edilmesi ve alternatif 

öğrenme imkanları sunulması, ders sunularına ve ders notlarına portal 

üzerinden ulaşılması doğru bir yaklaşımdır. Ancak, canlı yayınlar ve bu süreçteki 

etkileşim e-öğrenme sürecinin en önemli bileşenlerini oluşturmasına rağmen 

eğitim sonrası sınavlarda sadece ders notlarından sorumlu olunacağının 

duyurulması, öğrenenlerin motivasyonlarını ve e-öğrenme algılarını olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle, e-öğrenmeyi oluşturan forum yazışmaları, canlı 

yayınlarda işlenen hususlar vb. her biri değerlendirme sürecinde göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Bazı kursiyerlerin özellikle uygulamaya yönelik mesleki tecrübe ve bilgi 

seviyesinin yüksek olabileceği durumlar göz önünde bulundurularak, bu 

durumdaki öğrencilerin kursa katılımlarını sağlamak, kursa karşı önyargılarını 

engellemek vb. amaçlarla alternatif yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Portal 

üzerinde içerik ile ilgili veri tabanlarına, alternatif öğrenme kaynaklarına ve 

elektronik kütüphanelere bağlantılar verilmelidir.  
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A2. E-öğrenme Sürecindeki Etkileşime İlişkin Öneriler 

 

Araştırma konusu e-öğrenme süreci hem eş zamanlı, hem de eş zamanlı 

olmayan iletişim unsurlarını içermektedir. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi e-

öğrenme uygulamaları çerçevesinde oluşturulan sanal sınıflarda da sayı arttıkça 

eğitim kalitesini doğrudan etkileyen etkileşimin etkililiği olumsuz etkilenmektedir. 

Maubori (2003, 243) tarafından belirtildiği gibi, çevrimiçi öğrenmede eğiticinin 

vereceği korku ve endişe, öğrencileri öğrenmeden ziyade sadece kursu geçmek 

için çaba harcamaya itmekte ya da kursiyerler eğiticileri ulaşılamaz ve cevap 

alınamaz olarak görmeleri şeklinde olumsuzluklarla sonuçlanabilmektedir. Bu 

nedenle, kursiyer-eğitici etkileşiminin şekli ve yöntemi ilgili taraflarca önceden 

belirlenmeli ve bilinmelidir. Tercih edilen etkileşim yöntemine göre kursiyer-

eğitici planlaması ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

E-posta, bülten tahtaları, video konferans sistemleri ve sohbet odaları gibi 

iletişim araçlarının portal üzerine entegre edilmesi, bu araçların istenildiği şekilde 

kullanılmasının garantisi değildir. Bu nedenle, kursiyerlerin e-öğrenme 

ortamlarında kullanılan iletişim araçlarını kullanma zorunluluğunda hissetmeleri 

sağlanmalıdır.  Kursiyerler dersin öğretim elemanıyla günün belirli saatlerinde 

sohbet uygulaması ile eş zamanlı iletişim kurabilmelidir. Eş zamanlı ve eş 

zamanlı olmayan iletişim kanallarındaki kursiyer etkinlikleri belirli oranda 

değerlendirmeye dahil edilmelidir.  

Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim kanallarının e-öğrenmenin 

kalitesini artırma potansiyeli yanında öğrencilerin, eğiticilerin ve yöneticilerin bu 

tür etkileşimin sınırlılıklarının farkında olmaları gerekmektedir. Eş zamanlı ve eş 

zamanlı olmayan iletişim ortamlarının e-öğrenme sürecinin kalitesini artırması 

için doğru zaman ve doğru şekillerde kullanılması amacıyla gerekli bilgilendirme 

yapılmalıdır. Eş zamanlı bir öğrenme ortamında etkileşimin kalitesi açısından 
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hangi kursiyerin hangi eğitici ile ne şekilde iletişim kuracağı planlanmalıdır. Etkili 

bir eş zamanlı iletişimde eğitici başına düşen kursiyer sayısı 30’u geçmemelidir.  

 

 

A3. E-öğrenme Portalı ve Destek Hizmetlerine İlişkin Öneriler 

 

Kursiyerlerin büyük bir bölümü ya evinden ya da iş yerinden aynı bilgisayarı 

kullanarak portala erişmektedirler. Kursiyerlerin portala her girişlerinde hatta 

portalın farklı bölümlerine geçişte şifre istenmesi, kursiyerler tarafından 

istenmeyen bir durum olarak ifade edilmiştir. Sistem sürekli aynı bilgisayarı 

kullanan kullanıcıların şifre ve parolalarını hatırlama opsiyonu sağlanabilir.   

Kursiyerler iki hafta süreli eğitimin başında ve sonunda Ankara’da 

toplanarak sınava katılmaktadırlar. Kursiyerlerin e-öğrenme sürecindeki 

başarılarının değerlendirilmesi için, portalda öğrencilerin çevrim içi olarak 

katılabilecekleri sınav ve testler uygulanabilir.  

Özellikle eğitimin başladığı ilk günlerde eğitime katılan personel akıllı 

sınıfta ya da Ankara’da bulunan arkadaşlarını telefonla arayarak yardım 

talebinde bulunmaktadır. Teknik destek hizmetlerinin ne şekilde verilebileceği ve 

neleri kapsadığı eğitim başlamadan önce katılımcılara duyurulmalıdır. 

Kursiyerler ve eğiticilerin eğitim süresince teknik bir sorunla karşılaşması 

durumunda günün her saati sorunlarını iletebilecekleri ve çözüm bulabilecekleri 

konusunda önceden bilgilendirilmelidir. 

Eğitim öncesi kursiyerlerin sisteme ve kullanılan yönteme alışmalarını 

sağlamak amacıyla deneme amaçlı uygulamalar yapılmalıdır. Bu amaçla, gerekli 

ön bilgilendirmeler yapılmalı, yazılım ve donanım gereksinimleri duyurulmalı ve 

ihtiyaç duyulanların eğitim başlamadan önce yüklenerek eğitim başladığında 

teknik problemlerle uğraşılan zaman en aza indirilmelidir.  
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Eğitim başlamadan önce özellikle ilk defa e-öğrenme kursuna katılacak 

kursiyerlere kelime işlemci programlarını kullanma, hızlı klavye yazma, internette 

adres çubuğunu kullanma, e-posta, forum, sesli/görüntülü sohbet, eş zamanlı 

mesajlaşma, güvenlik duvarı ayarları vb. konularda hazırlanacak çevrimiçi 

yazılımlar aracılığı ile eğitim portalı üzerinden bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

Bu durum personelin bu konudaki bilgi eksikliğini giderirken, e-öğrenme sürecine 

alışmalarını sağlayacaktır.    

 

 

A4. Kurumsal (idari) Uygulamalara Yönelik Öneriler 

 

Güvenilir ve etkili e-öğrenme uygulamalarının gerçekleştirilmesinin ön şartı 

kurumun e-öğrenme politikalarına bağlıdır. Hem e-öğrenmenin faydalarından 

maksimum düzeyde faydalanmak, hem de eğitime katılacak personelin normal 

işlerine devam edip optimum düzeyde fayda beklemek şeklindeki düşünce ve 

uygulamalar eğitimin verimliliğini etkilemektedir. E-öğrenme uygulamalarında 

başarılı sonuçlar hedefleniyorsa, bu tür uygulamalar kurum tarafından bütün 

boyutları ile desteklenmelidir.  Kursiyerler e-öğrenme sürecinde kurum desteğini 

bir motivasyon unsuru olarak arkalarında hissetmelidir.  

Kurum yöneticileri e-öğrenme yöntemi ile eğitime devam eden kursiyerlerin 

iş yükünü hafifletmeli, uygun çalışma yer ve zamanı ayarlamalıdır.  

Kursiyerlerin büyük çoğunluğu tarafından istendiği şekilde, herkesi akıllı 

sınıflarda eğitmek hem mümkün değildir, hem de e-öğrenmenin mantığına 

aykırıdır. Eğitime katılması gereken kursiyerler ev ve işyerlerinde bilgisayar ve 

internet imkânına sahip değillerse, kursiyer sayısı dikkate alınarak bölgesel 

bazda daha küçük öğrenme grupları oluşturulabilir. İl ya da ilçe bazında uygun 

eğitim ortamları oluşturularak e-öğrenme sürecindeki canlı yayınlar projektör 
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aracılığı ile perdeye yansıtılabilir. Bu şekilde herkesin aktif katılımının sağlandığı 

öğrenme ortamları yaratılabilir. 

E-öğrenme kursları ve programları geliştirilmeden önce, e-öğrenme 

sürecinin verim ve niteliğini etkileyebilecek hususlar (bariyerler) analiz edilmeli 

ve çözümü yoluna gidilmelidir.  

E-öğrenme sürecinde yöneticiler ve eğitime katılanlar arasındaki iletişim 

eksikliği bir takım problemler doğurabilir. Yöneticiler ve e-öğrenme yöntemi ile 

öğrenenlerin, e-öğrenmenin ne şekilde kullanılacağını, niçin bu yöntemin tercih 

edildiğini, bu yöntemin kurumsal strateji ve uygulamalar içindeki yeri ve önemini 

net bir şekilde anlamaları gerekmektedir. Gerek kurumun farklı düzeylerinde 

farklı neden ve gerekçelerle karşılaşılan dirençlerin kırılması ve gerekse 

yapılması planlanan uygulamalardan kurum personelinin haberdar edilmesi 

amacıyla, e-öğrenme sürecinde görev alacak kursiyerinden, eğiticisine, teknik 

personelinden yöneticilerine kadar herkes e-öğrenme uygulamaları konusunda 

bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme resmi yazışmalar, tanıtım broşürleri, 

elektronik yayınlar vb. yollarla yapılabilir. Kurumun e-öğrenme için teknoloji okur-

yazarı kimselerden oluşan bir değişim ekibi kurarak, e-öğrenmenin kurum 

içerisinde yayılması ve benimsenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları 

yapılabilir.   

E-öğrenme sürecinde eğiticilerin akıllı sınıfta dersi anlattıktan sonra süreçle 

ilişkileri bitmiş sayıldığı görülmektedir. E-öğrenme sürecinde görev alan 

eğiticilerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve sorumlu oldukları kursiyer 

grubu ile eğitim süresince farklı iletişim kanallarından iletişimi ve eğitim 

etkinliklerini sürdürmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, e-öğrenme sürecinde 

görev alacak eğiticiler bu tür uygulamalar konusunda bilgilendirilmelidir.  

E-öğrenme süreci öncesinde, uygulanmasında ve sonrasında görevli tüm 

personelin sorumlulukları ve iş bölümü açık bir biçimde belirlenmelidir.  
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E-öğrenme ile ilgili akademik çalışma yapmak isteyen personel teşvik 

edilmelidir. Bu alanda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmeli ve iyi 

uygulamalar örnek alınmalıdır. 

Kurumsal bir politika olarak e-öğrenme yönteminin kullanılması 

benimsenmişse, ulusal ve uluslar arası düzeyde, alandaki gelişmeleri takip 

edecek bir Araştırma Geliştirme (ARGE) grubu kurulmalıdır. Emniyet Genel 

Müdürlüğü adına okutulan ve üniversitelerin elektronik mühendisliği, bilgisayar 

mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi gibi bölümlerinden 

mezun personel ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yapan 

personel ARGE çalışmalarında değerlendirilmelidir. ARGE grubu üniversitelerle 

işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmelidir.  

 

 

B- Bu Alanda Yapılması Gereken Yeni Araştırmalara Yönelik Öneriler: 

 

Kursiyerlerin e-öğrenme algıları yanında, eğiticilerin ve idarecilerin e-

öğrenme algılarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır.   

Eğitim sonrası sınav zorunluluğu olan e-öğrenme kurslarına katılan 

kursiyerler ile eğitim sonrası sınav zorunluluğu olmayan e-öğrenme kurslarına 

katılan kursiyerlerin e-öğrenme algılarının karşılaştırıldığı araştırmalar 

yapılmalıdır.   

E-öğrenme yöntemi ile sunulan yöneticilik eğitimine Emniyet Genel 

Müdürlüğü merkez teşkilatından katılan kursiyerlerin algıları ile taşra 

teşkilatından katılan kursiyerlerin algılarının karşılaştırıldığı araştırmalar 

yapılmalıdır.  
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Aynı eğitim içeriğinin yüz yüze öğrenme, e-öğrenme ve karma 

(harmanlanmış) öğrenme yöntemleri ile sunulduğu eğitimlerin kursiyer, yönetici 

ve eğitici algılarına dayalı olarak değerlendirileceği araştırmalar yapılmalıdır.  

E-öğrenme sürecindeki eğiticilerin rollerine ilişkin araştırmalar yapılmalıdır. 

Mesela, işbirliğine dayalı yapıcı öğrenme yaklaşımını kullanan eğiticilerin rol, 

görev ve sorumlulukları ile e-öğrenme sürecinde geleneksel öğretim 

yaklaşımlarını kullanan eğiticilerin rol, görev ve sorumlulukları karşılaştırılmalıdır. 

Her iki eğitim sonrası eğiticilerin ve kursiyerlerin başarı ve algılarına ilişkin 

değerlendirmelerin yapıldığı araştırmalar yapılmalıdır.  

E-öğrenme ve yüz yüze öğrenme süreçleri sonrası başarı ve akılda kalıcılık 

durumları araştırma konusu yapılmalıdır.  

E-öğrenme sürecinde kurum tarafından izinli sayılan ve izinli sayılmayan 

kursiyerlerin e-öğrenme sürecine ilişkin algıları ve başarıları araştırma konusu 

yapılmalıdır.  

Gönüllü ve zorunlu olarak e-öğrenme kursuna katılan kursiyerlerin e-

öğrenme algıları ve başarılarının karşılaştırıldığı araştırmalar yapılmalıdır.  
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E-ÖĞRENME ALGILARI ANKETİ  

 

 

Değerli Müdürlerim, Sevgili Arkadaşlar,  

Bu anket, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce e-öğrenme yöntemi ile 

düzenlenen Yüksek Kademe/Orta Kademe Yöneticilik Eğitimlerine yönelik 

algılarınızın belirlenmesi ve bu çerçevede söz konusu e-öğrenme sürecinin 

değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Cevaplarınız daha sonraki 

uygulamaların niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.  

Anketin birinci bölümünde kişisel özellikler ve bilgisayar tecrübelerinin 

belirlenmesine yönelik toplam 14 adet soru bulunmaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde ise e-öğrenme algılarınıza ilişkin toplam 32 

soru bulunmaktadır.  

Katıldığınız yöneticilik eğitimlerinde kullanılan e-öğrenme yöntemine 

ilişkin tecrübe ve düşünceleriniz doğrultusunda uygun seçeneği işaretleyiniz.  

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.  
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I. KİŞİSEL BİLGİLER 

 

 

1.  Yaş grubunuz nedir? 1 (   ) 18-24 
2 (   ) 25-34 

3 (   )  35-44 
4 (   )  45-54 

2.  Cinsiyetiniz nedir? 1 (   ) Bayan 2 (   )  Erkek 

3.  Katıldığınız yöneticilik kursu 
hangisidir? 1 (   )  Orta Kademe 2 (   )  Üst Kademe

4.  Evde kişisel bilgisayarınız var mı? 1 (   )  Evet 2 (   )  Hayır 

5.  Herhangi bir bilgisayar kursuna 
katıldınız mı? 1 (   )  Evet 2 (   )  Hayır 

 6.  Göreviniz internet kullanmanızı 
gerektiriyor mu? 1 (   )  Evet 2 (   )  Hayır 

7.  Daha önce hiç e-öğrenme 
tecrübeniz oldu mu? 1 (   )  Evet 2 (   )  Hayır 

8.  Yöneticilik kursu için internet 
erişimini nereden sağladınız? 

1 (   )  Evden 
2 (   )  İşten 

3 (   )  Evden/işten
4 (   )  Diğer 

9.  Genel olarak bilgisayar kullanma 
becerinizi hangi seviyede 
görüyorsunuz? 

1 (   )  Başlangıç 
2 (   )  Temel 

3 (   )  Orta 
4 (   )  İleri 

 10. Yöneticilik eğitimi çerçevesinde 
günde kaç saatinizi e-öğrenme 
için ayırdınız? 

1 (   )  1 saatten az 
2 (   )  1-2 

3 (   )  3-5 
4 (   )  6 ve fazla 

11.  Bu kurs için en çok hangi zaman 
dilimini kullandınız? 

1 (   )   Öğl. önce 
2 (   )   Öğl. önce -     
  Öğl. sonra 

3 (   )  Öğl. sonra 
4 (   )  Akşam 
5 (   )  Diğer 

12.  E-öğrenme yönteminin kullanıldığı 
bir hizmet içi eğitim etkinliğine 
tekrar katılmak ister misiniz? 

1 (   )  Evet 2 (   )  Hayır 

13.  E-öğrenme sürecinde bağlandığım 
bilgisayar: 

1 (   )  Yeni 
2 (   )  1 senelik 
3 (   )  2 senelik 

4 (   )  3 sene. eski
5 (   )  İş bilgisay. 

14.  E-öğrenme sürecinde kullandığım 
bilgisayarın bağlantı hızı:  

1 (   )  Modem (56k) 
2 (   )  ADSL (128k) 

3 (   ) ADSL (512k)
4 (   )  Bilmiyorum 
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II. E-ÖĞRENME ALGILARI  

 

Aşağıda, katılmış olduğunuz yöneticilik eğitimi kursundaki e-öğrenme 

uygulamalarına ilişkin bir dizi ifade bulunmaktadır. Edindiğiniz e-öğrenme 

deneyimleriniz doğrultusunda, her bir ifadeye katılma düzeyinizi, o ifadenin 

karşısındaki uygun seçeneği işaretleyerek belirtiniz.  
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15. Kurs içeriği bilgi ve beceri eksikliği 
duyduğum konuları 
kapsamaktaydı.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

16. Kurs içeriği yeterince kapsamlıydı.  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

17. Kurs materyalleri düzenli ve 
anlaşılır bir şekilde sunuldu.      1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

18. İçeriğin sunumu için uygun 
öğretim yöntem ve teknikleri 
kullanıldı. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

19. Kurs içeriği mesleki açıdan 
kendimi geliştirmeme katkı 
sağladı. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

20. E-öğrenme sürecinin bir parçası 
olarak eğitici ile etkili bir iletişim 
kuruldu.   

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

21. E-öğrenme sürecinin bir parçası 
olarak kursiyerler ile etkili bir 
iletişim kuruldu.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
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22. Eğitim materyallerine ulaşmada bir 
sorun yaşamadım. 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

23. Eğitim materyallerini kullanmada 
bir sorun yaşamadım. 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

24. Eğitici ve kursiyerler arasında 
daha etkili bir iletişim 
kurulabilmesini isterdim.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

25. Kursiyerler ve eğiticiler arasında 
iletişim ve etkileşimi (forum, 
sohbet odası gibi) sağlayacak 
uygulamalar sunuldu.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

26. Web sitesinin genel kullanımına 
ilişkin gerekli bilgiler sağlandı.  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

27. Web sitesinde verilen linkler çalışır 
durumdaydı.   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

28. Canlı yayınlarda ses ve görüntü 
kalitesi anlaşılabilir nitelikteydi.  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

29. Kurs web sayfasının tasarımı 
sade, anlaşılır ve kullanışlıydı.  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

30. Kurs web sayfasında kullanılan dil 
sade ve anlaşılırdı. 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

31. Kurs materyallerine web 
sitesinden kolayca erişilebildim.  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

32. Grafik, ses, resim, animasyon, 
canlı yayınlar ve kaydedilmiş 
video dosyaları eğitim içeriğinin 
daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağladı.   

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

33. Kurs süresince kurs materyallerini, 
kaydedilmiş video dosyalarını 
seyretmede, basmada ve 
kullanmada sorun yaşamadım. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

34. Web sayfasında haftalık program 
sunuldu. 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

35. Kursu takip etmek için ihtiyaç 
duyulan yazılım ve donanım 
gereksinimleri zamanında bildirildi. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
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36. Kurs web sayfalarına ulaşmak için 
ihtiyaç duyulan bilgisayar ve 
internet erişiminde problem 
yaşamadım.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

37. Kurs materyallerine istediğim yer 
ve zamanda ulaşabildim. 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

38. E-öğrenme sürecinde ne şekilde 
ve hangi durumlarda yardım 
isteneceğine ilişkin bilgilendirme 
yapıldı. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

39. Web üzerinden ve telefonla destek 
için gerekli e-posta adresleri ve 
telefon numaraları bildirildi. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

40. Kurs ile ilgili elektronik ve basılı 
yardımcı kaynaklara ne şekilde 
ulaşılabileceği bildirildi.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

41. Materyal güncellemeleri, yeni 
materyallere ulaşım vb. konularda 
gerekli uyarılar zamanında yapıldı. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

42. Genel olarak e-öğrenme 
tecrübemden memnun kaldım.  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

43. E-öğrenme yöntemi ile tekrar 
eğitim almak isterim. 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

44. EGM bünyesinde düzenlenecek 
diğer eğitim etkinliklerinde e-
öğrenme yönteminin 
kullanılmasını tavsiye ederim.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

45. Kurs ile amaçlanan bilgi ve 
becerileri kazandığıma 
inanıyorum.  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

46. E-öğrenme bilgisayar ve iletişim 
becerilerimin gelişmesine katkı 
sağladı. 

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 
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EK- 2 

 
 
 
 
 

 
 

E-öğrenme Algıları Anketinin E-Öğrenme Portalındaki Bağlantı Ekranı 
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EK- 3 

 
 
 

E-öğrenme Algıları Anketinin http://online-anket.gen.tr/anketformuuser.php 
Adresindeki Ekran Görüntüsü 
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E-öğrenme Algıları Anketinin http://online-anket.gen.tr/anketformuuser.php 

Adresindeki Ekran Görüntüsü 
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EK- 4 
 

 

 
 
 
 
 

GÖRÜŞME FORMU 

Bu çalışmanın amacı, e-öğrenme yöntemi ile yöneticilik eğitimlerine katılan 
kursiyerlerin algılarına dayalı olarak, e-öğrenme sürecinin değerlendirilmesidir. 

Tarih : .../04/2006 Saat (Başlangıç-Bitiş) : 
.........../...........   

 
GİRİŞ 

Merhaba, ben Ali SEMERCİ. Emniyet Amiriyim. Ankara Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojisi Bölümünde Doktora Öğrencisiyim. Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen yöneticilik eğitimlerine katılan kursiyerlerin e-
öğrenme algılarına dayalı olarak bu sürecinin değerlendirilmesi amacıyla bir 
araştırma yapmaktayım. Bu araştırmanın daha sonra gerçekleştirilecek benzer 
nitelikteki uygulamaların niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını 
düşünmekteyim. Katıldığınız yöneticilik eğitimlerinde kullanılan e-öğrenme 
sürecinde edinmiş olduğunuz deneyimlerinizi, düşünce ve beklentilerinizi benimle 
paylaşmanızı istiyorum.   

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.  

Görüşme esnasında söyleyeceklerinizin tümü gizli tutulacaktır. Vermiş 
olduğunuz bilgiler araştırma amacı dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.  

Araştırma raporunda görüşülen kimselere ilişkin kimlik bilgilerine yer 
verilmeyecektir.  

Görüşmeye başlamadan önce sormak istediğiniz bir soru yada belirtmek 
istediğiniz herhangi bir düşünceniz var mı? 

Görüşmeyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum. Bunun sizce bir sakıncası 
var mı? Görüşme sonunda istemediğiniz bilgiler olursa silebileceğimizi bilmenizi 
istiyorum.  

Görüşmeye devam etmek istiyor musunuz? 

Görüşmemizin yaklaşık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin verirseniz 
sorulara başlamak istiyorum.  
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1. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yöneticilik eğitimlerinin 
e-öğrenme yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

Yararlılık açısından 

İnternete bağlanılan yer ve zaman açısından 

Canlı yayın/kayıt/basılı materyalleri takip açısından 

2. E-öğrenme yöntemi ile katıldığınız yöneticilik eğitim kursunu içerik 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İçeriğin kapsamı açısından 

İçeriğin sunulmasında kullanılan yöntem açısından 

3. E-öğrenme yöntemi ile katıldığınız yöneticilik eğitim kursunu kursiyer-
kursiyer ve kursiyer-eğitici etkileşimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 Alternatif: Bu kursu etkileşim biçimi ve sıklığı açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

4. Kursun sunulduğu e-öğrenme portalını tasarım özellikleri açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

  Web sayfalarının tasarımı ve görünümü açısından 

  Kullanım kolaylığı açısından 

  Kullanılan teknoloji açısından  

5. E-öğrenme yöntemi ile katıldığınız kurs süresince, sunulan teknik yardım 
ve destek hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

6. E-öğrenme sürecinde kullanılan eğitim materyallerini ve bu materyallerin 
kullanım kolaylığı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

7. E-öğrenme yöntemi ile katıldığınız yöneticilik eğitim kursundaki 
deneyimlerinize dayanarak en çok hoşlandığınız/beğendiğiniz özellikler 
nelerdir?  

 Alternatif: Kullandığınız yöntemin avantajları/olumlu yönleri olarak 
gördüğünüz hususlar nelerdir?  

8. E-öğrenme yöntemi ile katıldığınız yöneticilik eğitim kursundaki 
tecrübelerinize dayanarak hoşlanmadığınız/beğenmediğiniz özellikler 
nelerdir?  

9. Eklemek istediğiniz başka bir görüş ya da öneriniz var mı? 
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