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UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

• İnternet kullanarak, canlı olarak (senkron) ya da

derslerden sonra video kayıtlarını izleyerek (asenkron) 

öğrencilerin eğitim alabilecekleri ve/veya sertifika sahibi

olabilecekleri bir sistemdir.



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

• Uzaktan Eğitim, internet kullanarak , canlı olarak ya 

da derslerden sonra video kayıtlarını izleyerek 

öğrencilerin sertifika sahibi olabilecekleri bir 

sistemdir.

• Bu sistem ile, öğretmen ve öğrenciler farklı yerlerde, 

farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda etkileşimde 

bulunabilmektedir.

• Ya da öğretmen ve öğrenciler farklı mekanlarda

bulunarak, eşzamanlı (senkron) bir şekilde eğitim

yapılabilir.



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

• Bununla beraber örgün eğitime göre çok daha 

ekonomik bir sistemdir.

• Örgün eğitim sistemine alternatif olarak ortaya 

çıkan uzaktan eğitim sistemi, teknolojik gelişmeler 

ile beraber gelişmeye devam etmektedir.



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

• Uzaktan eğitim günümüzde akademik kariyer ve iş hayatında terfi 

almak için önemli bir kapı haline geldiğini hepimiz biliyoruz.

• Uzmanlık alanında ilerlemek ve yenilenmek isteyenler artık uzaktan 

eğitim kapısına yöneliyorlar.

• Ayrıca şirketlerde yeni yatırımlarını uzaktan eğitim sistemlerine 

yöneltiyorlar.

• Özellikle personelin eğitim ihtiyaçlarını fazla masraf yapmadan

uzaktan eğitim yoluyla halletmek istiyorlar.



UZAKTAN EĞİTİMİN GELİŞİMİ

• Özellikle son 5 yıldır uzaktan eğitimde bir devrim yaşanıyor.

• Bu sektöre Harvard ve Oxford girdiğinden beri uzaktan eğitim 

konusunda bir çağ açılıyor.

• Harvard ve Oxford uzaktan eğitime teknolojiyi katarak bu alanı 

genişletmek isteyenler için de bir örnek teşkil etti.



UZAKTAN EĞİTİMİN GELİŞİMİ

• Günümüzde dünyanın birçok yerinde uzaktan eğitim tartışmalı 

olarak sürdürülüyor.

• Yani halen varlığını sürdürse de kimi akademik mecralar 

tarafından cadı olarak ilan ediliyor.

• Kimi görüşlere göre eğitim yalnızca bir sınıf ortamında ve 

öğrenciyle eğitmenin direkt temas halinde olmasıyla yapılabilir.



UZAKTAN EĞİTİMİN GELİŞİMİ

• Harvard ve Oxford bu alana girdiğinde bu tezi çürütecek 

yüzlerce çalışmalar yaptı. Tüm şüpheler giderildi ve eğitim 

sektöründe uzaktan eğitim güçlü bir şekilde yer aldı.

• Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde 

üniversitelerin uzaktan eğitim bölümlerinden mezun olan 

kişiler iş hayatında iyi pozisyonlara gelebiliyor ve iyi terfiler 

alabiliyorlar.

• Bu sebeple MIT gibi okullar da uzaktan eğitim sektörüne ciddi 

yatırımlar yaptı.



UZAKTAN EĞİTİME YATIRIM YAPMAK 
KARİYERİME BİR FAYDASI OLACAK MI ?

• Eğer çalıştığınız ya da işe alım için başvurduğunuz şirket ne 

bildiğinizden çok nereden mezun olduğunuza bakıyorsa elbette 

kariyerinize bir faydası olmayacaktır.

• Birçok ülkede yapılan araştırmalarda ise genellikle Suriye, Arap

yarım adası ve Hindistan gibi ülkelerde ne bildiğinizden çok 

nereden mezun olduğunuza dikkat kesiliyorlar.

• Bu coğrafyada işe girmek istiyorsanız uzaktan eğitimin sizin için 

faydalı olmayacağını söyleyebiliriz.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• İlk olarak 1830'lu yıllarda mektupla öğrenim şeklide başlamıştır.

• Mektupla uzaktan eğitim, bir okul tarafından posta yoluyla 

yürütülen öğretim yöntemidir.

• Mektupla eğitim sisteminden genellikle fiziksel engelleri 

nedeniyle eve bağlı olanlar yararlanmıştır.

• O yıllarda dernekler, aktif çalışanlar, silahlı kuvvetler mektupla 

eğitim sisteminden sertifika almak için yararlanmışlardır.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• İlk olarak 1830'lu yıllarda mektupla öğrenim şeklide başlamıştır.

• Mektupla uzaktan eğitim, bir okul tarafından posta yoluyla 

yürütülen öğretim yöntemidir.

• Mektupla eğitim sisteminden genellikle fiziksel engelleri 

nedeniyle eve bağlı olanlar yararlanmıştır.

• O yıllarda dernekler, aktif çalışanlar, silahlı kuvvetler mektupla 

eğitim sisteminden sertifika almak için yararlanmışlardır.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• Ülkemizde ilk uzaktan eğitim, 1956 senesinde Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsünde başlamıştır.

• Banka çalışanlarına eğitim verip sertifika kazanmayı hedefleyen 

bu çalışmanın başarılı olmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı 

Mektupla Öğretim Merkezi'ni kurmuştur.

• Eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyenlere mektupla kurslar 

verilmeye başlanmıştır.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• Ülkemizde uzaktan eğitim adına büyük gelişme 1974 yılında, 

Mektupla yüksek öğretim merkezinin kurulmasıyla yaşanmıştır.

• En son 1981 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Yasası ile 

Anadolu Üniversitesi dahilinde Açık Öğretim Fakültesi

Kurulmuştur.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• Mektupla uzaktan eğitim, öğrenciler arası eşitliklerin bozulması 

ve posta ulaşımlarında yaşanan problemler, gecikmeler ya da 

kayıplar öğrencilerin eğitimini doğrudan etkilemekteydi.

• Bu nedenle teknolojik gelişmeler ile beraber mektupla eğitim 

yerini yavaş yavaş diğer araçlara bırakmıştır.

• Aynı zamanda şu anki teknolojik imkanlarla yapılabilen grup 

halinde çalışmalar mektupla uzaktan eğitim sisteminde 

sağlanamamaktaydı.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• Mektupla uzaktan eğitim, teknolojik gelişmelerin ardından 

yerini radyo ve televizyon uzaktan eğitimin önemli bir parçası 

haline gelmiştir.

• Mekandan veya zamandan bağımsız olarak görsel, işitsel 

öğeleri eğitim amaçlı kullanmak, uzaktan eğitim için devrim 

niteliğindedir.

• Günümüzde bile hala bu araçlar uzaktan eğitim için yaygın 

olarak kullanılmaktadır.



UZAKTAN EĞİTİM TARİHÇE

• İlk çıktığı zamanlarda radyo ve televizyon tabi ki belli bir ekonomik 

gelir düzeyinin üzerindeki kitlelere hitap edebiliyordu.

• Bu da büyük kitlelerin bu sistem sayesinde eğitim ve 

sertifika alabilmesini engelliyordu.

• Günümüzde radyo ve televizyonlar her gelir düzeyinde insanların 

erişebildiği kitle iletişim araçları haline gelmiştir.

• Bu sayede bilgisayar kullanarak olmasa bile geniş kitlelere radyo ve 

televizyon sayesinde sertifika imkanı sağlanabiliyor.



UZAKTAN EĞİTİM

• Son olarak uzaktan eğitim modelinde internet sayesinde, sanal 

sınıflar oluşturulabilmekte, interaktif olarak öğretmen ve 

öğrencilerin farklı mekanlarda etkileşimi sağlanabilmektedir.

• Öğrencilere derslere canlı olarak katılım imkanı sağlanabildiği gibi 

istediği herhangi bir zaman diliminde dersleri takip etme olanağı da 

sağlanmaktadır.

• Mektupla uzaktan eğitim ve radyo televizyon kullanılarak sağlanan 

eğitimle karşılaştırdığımızda teknolojik gelişimlerle beraber uzaktan 

eğitim sisteminin de geliştiğini görüyoruz.



UZAKTAN EĞİTİM

• Uzaktan eğitim sistemi ile sanal sınıflar veya gruplar oluşturulabilir.

• Sanal sınıfların oluşturulması, ilgili teknolojik donanımlar arası 

farklılıklar gösterse de ağırlık olarak benzer yönlere sahiptirler.

• Genellikle uzaktan eğitim uygulamasında aynı kurs içinde farklı 

sınıflar oluşturulur.

• Oluşturulan her sınıfa farklı şifreler verilerek eğitimlere katılmaları 

sağlanır.

• Öğrenci sistemden edindiği şifre ile, derslere katılabilir.



UZAKTAN EĞİTİM

• Yoğun iş hayatı yüzünden eğitimine devam etmek isteyip, 

gerçekleştiremeyen için uzaktan eğitim büyük bir avantajdır.

• Uzaktan eğitim sisteminden alacağınız sertifika, herhangi bir eğitim 

biriminden alacağınız sertifikadan farksızdır.

• Uzaktan eğitim, örgün eğitime göre daha ekonomik ve pratiktir.

• Dolayısıyla geniş kitlelerin eğitilmesi, sertifika kazandırılması 

uzaktan eğitim sayesinde refah seviyesinin yükselmesini 

sağlayacaktır.



UZAKTAN EĞİTİMİN GELİŞİMİ

• Eğitim, insanların beklentilerini tam anlamıyla 

karşılamayacaktır.

• Harvard'dan mezun olmak asla yetmez.

• İş hayatında güçlü olmak için farklı bilgi ve eğitim 

yatırımlarınızın olması gerekiyor.

• Bu açığı uzaktan eğitimle kapatabilirsiniz.



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

➢Her ne kadar uzaktan öğrenme ve uzaktan eğitim 

kavramları birbirlerinin yerine kullanılıyorlarsa da, 

uzaktan öğrenme kavramı öğreneni daha çok 

vurgulamaktadır.

➢Uzaktan eğitim teknolojisi, uzaktan eğitimi, yüz 

yüze eğitime bir alternatif olarak sunmak için, 

büyük bir hızla gelişmektedir.



NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

➢ Uzaktan Eğitim Geniş Bir Öğrenci Kitlesine Hitap Edebilir:

➢ Uzaktan eğitim; eğitimin sınırlarını (zaman, mekan, maliyet, ...) en aza indirmektedir.

➢ Eğitim almak için çeşitli sınırlara takılan bireyler de günümüzde uzaktan eğitimi tercih 

etmeye başlamışlardır. Böylece uzaktan eğitim geniş bir öğrenci kitlesi kazanmıştır.

➢ Daha az bütçe ile daha fazla kişi eğitim görebilir:

➢ Ulaşım, yiyecek, kalacak yer, işte çalışamama (zaman kısıtlı olduğu için) gibi bir çok 

ekonomik götürüsü olan nedenlerden uzakta; eğitime devam etme olanağı sağlar.



UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL 
KAVRAMLARI

• Tarihsel süreç içinde Uzaktan Eğitimde çalışan araştırmacılar süreç içindeki 

gelişmelere bağlı olarak uzaktan eğitimle ile ilgili yeni kavramlar 

oluşturmuşlardır.

• Bu yeni kavramlarla uzaktan eğitim terminolojisini sürekli gelişmekte ve 

kendi yenilemektedir.



KAYNAK TABANLI ÖĞRENME
TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRENME

➢ Programın en geniş terimidir.

➢Çünkü öğrenenler için her türlü basılı veya elektronik kitap, resim, ses, video, yazılım vb 

her türlü kaynağı içerir.

➢Uzaktan Öğrenme

➢ E-Öğrenme

➢ Bilgisayar Tabanlı Öğrenme

➢Çevrimiçi (Online) Öğrenme

➢ İnternet Tabanlı Öğrenme

➢Web Tabanlı Öğrenme

➢M-Öğrenme

➢ Sanal Öğrenme



UZAKTAN EĞİTİMİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ

• Teknolojinin hızlı gelişimiyle orantılı olarak gelişen uzaktan eğitimin 

tarihsel gelişimini beş ana evreye ayırarak inceleyebiliriz. 

• Taylor (2010) bu evreleri şu şekilde ayırmıştır:

• Birinci Kuşak

• İkinci Kuşak

• Üçüncü Kuşak

• Dördüncü Kuşak

• Beşinci Kuşak



UZAKTAN EĞİTİMİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ

• Şimdiki haliyle bugüne kadar uzaktan eğitim ile geçilen gelişimin 

farklı aşamaları mevcuttur.

• Uzaktan eğitim bugüne gelene kadar birçok aşamadan geçti ve 

geçmişe dönüp baktığımızda ne kadar ilerleyebildiğimizi 

görebiliyoruz.

• Beş kuşak uzaktan eğitim vardır (Taylor, 1999).



• Yazışma eğitimi;

• Tek yönlü bir medya, yayın veya kaydedilmiş medya, örneğin, video kasetleri 
olan baskı gibi çoklu ortamların kullanılması;

• Sesli veya görüntülü konferans yoluyla iki yönlü, senkron tele öğrenme 
yöntemi;

• Esnek öğrenme, online etkileşimli multimedya ile birleştirilmiş asenkron online 
öğrenmeye bağlı olarak yapılır.

• Akıllı esnek öğrenme, asenkron online ve interaktif multimedyaya iyi derecede 
otomasyon ve öğrenci kontrolü eklenmesi ile ilgilidir.

• Eğitim teorisindeki ve teknolojideki değişimler, uzaktan eğitim sürecini gelişim 
aşamalarına yönlendirmiştir.

UZAKTAN EĞİTİMİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ



ESNEK EĞİTİM

• Esnek eğitim nedir?

• Öğrencilerin coğrafi, sosyal ve zaman kısıtlamaları 

etrafında inşa edilen esnek bir eğitim şeklidir.

• Bu nedenle, önceliğimiz bir eğitim kurumunun değil, 

öğrencinin rahatlığıdır.

• Bu tür öğrenme uzaktan eğitim ile yürütülür ama 

aynı zamanda hafta sonu işyerinde yüz yüze 

eğitimde verilir.



UZAKTAN EĞİTİMİN 
DÜNYADAKİ UYGULAMALARI

➢Kanada'da,  ABD'de olduğu gibi, bu alanda televizyondan geniş ölçüde 

yararlanmaktadır.

➢Hindistan, uydu ile televizyon öğrenimi yaygın biçimde kullanılmaktadır.

➢ İsrail "Every Man's University" ismindeki televizyon kitaplarını geliştirmiştir.

➢ İtalyan Radyo ve Televizyon kurumu "tele Scoula" projesini başarı ile 

gerçekleştirmiştir.









UZAKTAN EĞİTİMİN 
TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARI

➢Türkiye’deki EBA (Eğitim Bilişim Ağı) projesi MEB’e bağlı ilk ve orta öğretim 

okullarında yüz yüze eğitime alternatif olacak şekilde bir uzaktan eğitim modeli 

gerçekleştirilmiştir.

➢Corona virüs etkisiyle Zoom programı uzaktan eğitim sisteminde yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır.

➢Üniversiteler de kendi uzaktan eğitim portalları üzerinden eğitim vermektedir. 

(Moodle vs.)



EBA
(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI)

• Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA

• Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli 

eğitsel elektronik içerik ağı.

• Millî Eğitim Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 

tasarlanmıştır ve işletilmektedir.



EBA
(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI)

• Öğretmen ve 

öğrencilerin FATİH 

Projesi kapsamında ihtiyaç 

duydukları ders materyallerini 

çevrimiçi olarak sunmaktadır.

• Eğitime yardımcı olacak 

içerikler genel ağ üzerinden 

hizmet veren eba.gov.tr 

sitesinde kategorik şekilde 

yüklenmektedir.

• Türkiye'deki tüm öğrenci ve 

öğretmenlerin elektronik 

ortamda ders içeriklerine 

ulaşmasını sağlamaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/FAT%C4%B0H_Projesi


EBA
(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI)

• Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi 

teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime 

entegrasyonunu sağlamaktır.

• EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve 

doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup 

geliştirilmeye devam etmektedir.

• MEB ve içeriklerini paylaşmaya gönüllü eğitim 

firmaları tarafından hazırlanan dijital kaynaklar 

mevcutken öğretmen ve öğrenciler de ürettikleri 

içerikleri sunabilmektedirler.

• Veliler ve öğretmenler eğitimin niteliğini EBA 

üzerinden takip ederek görebilmekte, eğitime 

katkıda bulunabilmektedirler.



EBA
(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI)

• EBA

• (Eğitim Bilişim Ağı)



http://www.eba.gov.tr/#/anasayfa



• https://www.eba.gov.tr/

#/trt-

ebatv/izle/82812941e2ce4

83f147fab6f3e25bd56141a

dd8eae

• https://cdnvideo.eba.gov

.tr/v/a665/daf4/dc01/9023/

c527/3e8a/9dee/d102/287

3/73a6/eba_video.mp4

https://www.eba.gov.tr/




UZAKTAN EĞİTİMİN 
TÜRKİYE’ DEKİ UYGULAMALARI

• 1956 yılında ilk Uzaktan Eğitim uygulamasını Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü başlatmıştır.

• 1960 yılında ise Orta Dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı 

sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin kullanılması,

• MEB tarafından mektupla öğretim merkezinin kurulması, (Açık Öğretim 

Fakültesi)



UZAKTAN EĞİTİMİN 
TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

• 1990’lı yıllarda MEB’ bağlı okul çağı dışındaki bireylere Uzaktan Eğitim 

vermeyi amaçlayan kurumlar ise;

• 1997 yılında kurulan Açık Öğretim Lisesinde öğretime başlayan Açık 

Öğretim İlkokulu,

• Mesleki ve Teknik Açık Öğretim okuludur (Elektrik tesisatçılığı vb.),



UZAKTAN EĞİTİMİN 
TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

• 1990 Fırat Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamasına e-posta ile başladı.

• 1991’de Fırat Üniversitesi televizyon ile eğitime başladı.

• 1993 Ahmet Yesevi Üniversitesi (Türkiye-Kazakistan) uzaktan eğitim 

teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanma gayreti içindedir.

• Anadolu Üniversitesi

• Atatürk Üniversitesi

• İstanbul Üniversitesi

• Çukurova Üniversitesi



WEB TABANLI EĞİTİME GENEL BAKIŞ

• Web tabanlı eğitim, insanların öğrenme şekillerini değil, 

eğitmenlerin öğretme yöntemlerini değiştirmiştir.

• Web tabanlı eğitimde internet ve bilgisayara kolay ulaşıldığı 

için her evi bir okul, bir fakülte, bir kurs haline getirmiştir.



• Bu yazılım sayesinde öğrencilerin, personelin 

eğitimlere ilgisi takip edilir, testlerden aldığı puanlara 

göre performansları izlenir.

• Ülkemizde daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak 

kullanılmaktadır.

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ



ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ

• Daha geniş bir anlatımla ÖYS’nin işlevleri şu şekilde listelenebilir;

• e-Öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar.

• Kayıt işlemlerini yürütür.

• Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar.

• Ölçme ve değerlendirme yapar.

• Kullanıcı eğitim bilgilerini takip eder.

• Raporlar oluşturur.

• Tüm bu işler sayesinde iş gücünden, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.



İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

• İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System kısaca CMS)

• Katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve 

düzenlenmesine yardımcı olan yazılım sistemidir.

• Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine 

imkan sağlamak.

• Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak.

• Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak.

• Tekrarlanan veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak.

• Rapor yazılmasını kolaylaştırmak.

• Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak.



WEB TABANLI ÖĞRETİM BİLEŞENLERİ

• 1) İçerik Geliştirilmesi 

• a) Öğrenme ve öğretim teorileri 

• b) Öğretim tasarımı 

• c) Müfredat geliştirilmesi



WEB TABANLI ÖĞRETİM BİLEŞENLERİ

• 2) Çoklu ortam bileşeni 

• a) Metin ve grafik 

• b) Ses 

• c) Video 

• d) Grafik Kullanıcı Arabirimi – karakter modu yerine ikonları, 

grafikleri ve bir işaret aygıtını kullanır. 

• e) Sıkıştırma teknolojisi



3) İnternet Araçları

a) İletişim Araçları

b) Asenkron: e-posta, e-posta grupları, haber grupları, vs.

c) Senkron: metin tabanlı (örneğin sohbet, IRC, MUD, vs.) ve 

ses-video (örneğin İnternet telefonu, vs.) konferans araçları

d) Uzaktan Erişim Araçları

e) Telnet, Dosya Transfer Protokolü (FTP), vb. 

f) İnternet Gezinme Araçları (Veri Tabanlarına ve web

belgelerine erişim)

g) Gopher, Lynx, vs.

h) Arama ve Diğer Araçlar 

i) Arama motorları 

j) Sayıcı araçlar 

k) Gopher, Lynx, vs. 

l) Arama ve Diğer Araçlar

m)Sayıcı araçlar



4) Bilgisayarlar ve Depolama Aygıtı 

a) Linux, Unix, DOS,  Windows ve Macintosh işletim sistemlerini çalıştıran 

bilgisayarlar 

b) Sunucular(Server), manyetik ortamlar, DVD-ROM, CD- ROM, vs.

5) Bağlantılar ve Servis Sağlayıcılar 

a) Modemler 

b) Dial-in (örneğin standart telefon hatları, ISDN, vs.) ve adanmış (örneğin 

56kbps, T1, E1 hatları, vs.) servisler 

c) Gateway servis sağlayıcılar, İnternet servis sağlayıcılar, vs.

6) Yazarlık Programları

a) Programlama dilleri (örneğin HTML, VRML, Java, Java Script, vs.)

b) Yazarlık araçları

c) HTML dönüştürücüler ve editörler, vs.

7) Sunucular

a) HTTP sunucular, HTTPD yazılımı, Web sitesi, URL, vs

b) CGI – http ya da web sunucuları ile etkileşimin bir yolu



WEB TABANLI EĞİTİMİN 
AVANTAJLARI

• WEB tabanlı eğitim sayesinde her zaman her yerde eğitim olgusu gerçekleşir.

• Kurumlar ve bölgeler arası dengesizlikler ortadan kalkmış ve böylece eğitimde 

fırsat eşitliği sağlanmış olur.

• Metin tipinde bir sunumdan öte, ses, renk, grafik, animasyon gibi unsurlarla 

beraber Web daha etkili olmaktadır.

• Bilgilerin kolaylıkla değiştirilebilmesinden dolayı sürekli güncel bilgiler 

sunulmaktadır.



• Öğrenci bu sayede ders içeriklerini görebilir ve anlamadığı 

konuları tekrar dinleyebilir.

• Okullarda eksik olan ders materyalleri bu şekilde giderilebilir.

• Sınıf ortamında aktif olmayan adaylar böylece elektronik 

ortamda özgüven kazanmış olur.

WEB TABANLI EĞİTİMİN 
AVANTAJLARI



WEB TABANLI EĞİTİMİN 
DEZAVANTAJLARI

• Öğrencilerin daha çok çaba sarf etmesi gerekmektedir.

• Bu yüzden öğrencinin irade sahibi ve kendi başına çalışmayı 

sevmesi gerekir.

• Eğitim veren bir kursun oluşturulması için daha fazla zaman 

ve çaba ayrılması gerekmektedir.

• Öğrencinin yeterli teknolojik bilgiye sahip olması gerekir.

• Sürekli olan teknolojik gelişmelerden dolayı sistemin son 

gelişmeler seviyesinde güncellenmesi zor olmaktadır.



WEB TABANLI EĞİTİMİN 
DEZAVANTAJLARI

➢Öğrencilerin (özellikle de küçük yaştaki öğrencilerin), 

canlı ile cansız arasındaki farkı ayırt etmelerini 

zorlaştırması, duygusal alanda körleşmelerine neden 

olması ve onları yalnızlığa itmesine neden olmaktadır.



WEB TABANLI EĞİTİMİN 
DEZAVANTAJLARI

➢Öğretmenlerin de teknolojik açıdan yeterli olması 

gerekir.

➢Öğrenciler dersi takip etmede zorlanabilir ve başarılı 

olamayabilir. 

➢Teknik yetersizlikler olabilir.



MOODLE

• Moodle, özgür ve açık kaynak kodlu bir 

uzaktan eğitim sistemidir.

• Açılımı, Modular-Object-Oriented-

Dynamic-Learning-Environment yani 

Esnek Nesne Yönelimli Dinamik 

Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir.

• Yazılım, MySQL ve PostgreSQL

veritabanı sistemleri altında ve PHP 

dilini destekleyen herhangi bir ortamda 

çalışmaktadır.















MIT UZAKTAN EĞİTİM
MIT OPENCOURSEWARE

https://www.youtube.com/channel/UCEBb1b_L6zDS3xTUrIALZOw

https://www.youtube.com/channel/UCEBb1b_L6zDS3xTUrIALZOw


HARVARD CS50 UZAKTAN EĞİTİM

https://www.youtube.com/channel/UCcabW7890RKJzL968QWEykA



UDEMY



UDEMY


