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Özet 

Üniversiteler, kurdukları Uzaktan Eğitim Merkezleri ile eğitim 

hizmetinin daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde çalışmalar 

yapmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin, her zaman ve her yerde herkese 

sunulabilmesini sağlayan bir eğitim anlayışı ile uzaktan eğitim yeni bir 

boyut kazanmıştır. Çevrimiçi eğitim ve öğretim sayesinde eğitim sürecinin, 

zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleşebilmesini sağlayan sanal 

sınıflar, geleneksel sınıflarda kullanılması mümkün olmayan veya sınırlı 

olarak kullanılabilen birçok bileşeni kullanılabilir hale getirmiştir. Sanal 

sınıflarda, eşzamanlı veya eşzamansız eğitim verilebilmekte, günün her 

saatinde çeşitli iletişim araçlarını kullanarak öğrenci-öğrenci, öğrenci-

öğretmen veya gruplar arası etkileşim mümkün olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Eğitim, Sanal Sınıf, İnternet 

Destekli Öğretim 
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With their Distance Education Centers, universities are working on 

spreading their education services to wider recipients. Distance education 

has gained new dimensions with the principle of making educational 

activities available to everyone, everywhere at any time, by using the 

information and communication technologies in particular. Thanks to online 

education and teaching, virtual classes that enables education regardless of 

time and place, have made the use of many variables possible which, could 

not be used or had a limited use in traditional classes. In virtual classes, 

education can be provided synchronous or asynchronous. By using various 

communication tools, student-to-student, student-to-teacher interaction as 

well as interaction within groups can be enabled at any time of the day.  

Key Words: On-line Education, Virtual Class, Web-based 

Education 

 

1. GĠRĠġ 

Geleneksel öğretime alternatif olarak sunulan uzaktan eğitim, 

bilişim teknolojilerinin gelişimiyle önemini daha da artırmıştır. İnternet‟in 

çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması, uzaktan eğitimin altyapısında da 

kullanılabilmesini sağlamıştır. İnternet, yazılı, sesli ve görüntülü iletişim ve 

etkileşime imkan verdiğinden, bilgiye ulaşmanın yanı sıra, sahip olduğu 

donanımla etkili ve verimli bir eğitim-öğretim ortamının düzenlenebilmesine 

de olanak tanımaktadır. İnternet‟in eğitim amaçlı kullanılması farklı 

kaynaklarda İnternet Destekli Eğitim, İnternet‟e Dayalı Eğitim, Web Tabanlı 

Eğitim ve Çevrimiçi (On-Line) Eğitim gibi birbiri yerine kullanılabilen, ama 

aynı amaca hizmet eden kavramların oluşmasını sağlamıştır. Dale, yaşantı 

konisi ile öğrenme yaşantılarının kalıcı-izli bir davranış değiştirme sürecine 

katkısını açıklarken; işleme katılan duyu organı sayısı, bireyin yaparak-
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yaşayarak öğrenmesi ve basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta bir programlı 

öğretim şeklinin benimsenmesi gibi olguların önemine değinmiştir (Çilenti, 

1988). İnternet ise bireylerin, metin, grafik, hareketli resim, ses, animasyon, 

video klip vb. bileşenlerle çoklu ortam uygulamalarına, e-posta, FTP, 

tartışma grupları, beyaz tahta, forum gibi uygulamalarla öğrenme 

etkinliklerine bireysel veya grupsal olarak katılımına ve aşamalı hazırlanmış 

ders materyalleri ile öğrenme hızıyla orantılı olarak bir gelişim 

gösterebilmesine yardımcı olur (Demirel, Seferoğlu, Yağcı, 2003). İnternet 

içindeki bu yapılardan günümüzde üniversitelerde ağırlıklı olmak üzere tüm 

öğretim kurumlarında özellikle de uzaktan eğitim kurumlarında 

yararlanılmaktadır. İnternet tabanlı eğitim ile klasik eğitim arasındaki en 

büyük fark, öğretme yöntemleridir (Varol, Varol, 1999). İnternet üzerinden 

öğretim, hızlı ve etkileşimli öğrenmeye olanak sağlaması, daha fazla 

danışmanlık hizmetinin verilmesi, tartışma fırsatı sağlaması gibi özellikleri 

bakımından öğrenci merkezli, demokratik ve bireysel öğretime dayalı bir 

eğitim ortamı olanağı sağlamıştır (Keser, Demirkalfa, Göçmenler, Şen, 

2001). Ülkemizde Anadolu, Bilgi, Fırat, İTÜ, Mersin, ODTÜ, Sakarya gibi 

birçok üniversite, çevrimiçi eğitime yönelik çeşitli uygulamalar 

yapmaktadır. Çevrimiçi eğitimin dünyada birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi 

Türkiye‟de de büyük önem kazanması ve diplomaya yönelik bölümlerin 

açılmaya başlaması için, oluşturulan sistemlerde yüksek standartların 

hedeflenmesini ve bunun için gereken adımların acilen uygulamaya 

konulmasını gerektirir. Çevrimiçi eğitim için ders içeriğinin html sayfası 

formatında hazırlanarak hizmete sunulması önemli bir unsurdur ancak tüm 

program bundan ibaret değildir (Aslantürk, 1999). Program geliştirme 

yaklaşımının tüm öğeleri, çevrimiçi eğitim özellikleri dikkate alınarak 

ihtiyaç analizinden değerlendirmeye kadar uzman kişilerden oluşan bir ekip 

tarafından titizlikle oluşturulmalıdır.  
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2. SANAL SINIF ve DERS YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

YAZILIMLARI 

Çevrimiçi eğitimin uygulamaya konulmasında sistemin etkili ve 

verimli olarak çalışmasını sağlayan otomasyon, Sanal Sınıf (Virtual Class), 

Ders Yönetim Yazılımı veya Yönetim Sistemi Yazılımı (Learning 

Management Systems-LMS) gibi adlarla tanımlanabilir. Bu tür sistemlerin 

tasarımı “Öğretim Tasarımı” ilkelerine göre gerçekleştirilir. Bir alan olarak 

“Öğretim Tasarımı” (ÖT); öğrenmeyi sağlamak için özel öğretim etkinlikleri 

düzenleyen, hedefleri, içeriği ve uygulamaları belirleyen organize edilmiş 

prosedürler (işlemler) olarak ifade edilebilir (İpek, 2003, İpek, 2002). 

Öğretim tasarımı sürecinde genellikle analiz, tasarım, geliştirme, test etme, 

yayınlama, değerlendirme ve düzeltme aşamaları dikkate alınmaktadır 

(Gustafson, Branch, 1997). Bugün Uzaktan Eğitim, mevcut TV tabanlı 

eğitim haricinde internet destekli olarak web sayfaları ve özellikle bu amaca 

yönelik olarak hazırlanmış Uzaktan Eğitim Platformları ile 

yayınlanmaktadır. Bu platformlarda aranan özellikler; öğrenci veya 

sınıfların veritabanına kolay kayıt edilmesi, her tür elektronik eğitim 

materyalinin yayımına uygun olması, dönüt sağlayacak raporlama 

özelliklerinin olması, öğrencilerin eğitim aşamalarının takip edilebilmesi ve 

öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, sınav ve değerlendirme birimi 

olarak belirtilebilir.  

Pek çok teknoloji firması veya üniversitelerin özel gayretleriyle 

oluşturulmuş “Sanal Sınıflar” veya “Yönetim Sistemi Yazılımları” 

bulunmaktadır. Uzaktan eğitim çözümlerinde bedelleri pahalı olan ve IBM, 

Microsoft gibi büyük firmalar tarafından (Lotus LearningSpace, WinClass, 

WebCT vb.) yazılan paket programlar kullanılmaktadır. Bu programlar 

genelde yurtdışı eğitimlere uygun olarak hazırlandığı için, eğitim 

sistemimizin gereksinimlerini bire bir karşılayamayabilmektedir. Nitekim 
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Uzaktan Eğitim‟de belirli bir mesafe almış olan ODTÜ Enformatik 

Enstitüsü önceleri hazır paket programlar alıp kullanırken, yazılımların 

gereksinimlerine cevap vermediğinden, kendi yapılarına uygun NET-

CLASS isimli yeni bir yazılımı İDE_A yani “İnternet Destekli 

Eğitim_Asenkron projesi” adı altında uygulamaya koymuştur (ODTU, 

2005). Böyle bir programın oluşturulmasında Türk Üniversiteleri içinde ilk 

kez ODTÜ bir özel kurumla ortaklaşa ticari bir protokole imza atmıştır.  

Sakarya Üniversitesi de IBM firması ile işbirliği yaparak uzaktan 

eğitim yapmak isteyen üniversitelere, yazılım hizmeti vermektedir. Sakarya 

Üniversitesi, IBM firmasına ait Lotus LearningSpace programının 

ihtiyaçlarını karşılayacak ve düzenlenmeye müsait olduğunu görerek, 

Temmuz 2000 de uzaktan eğitim çalışmalarını başlatmıştır. Hazırlanan proje 

çerçevesinde, her iki üniversitemizde de üyeleri Bilgisayar, Endüstri, 

Makine Mühendisleri ve Matematikçilerden meydana gelen İnternet 

Destekli Öğretim Grupları oluşturulmuştur. Üniversitenin kendi içindeki 

öğretim üyelerinden oluşan bir teknik heyet ile anlaşma imzalanan firmanın 

oluşturduğu heyet çalışmaları ortaklaşa yürütmektedir. Bu grupta yer alan 

öğretim üyeleri de alanlarında ayrıca eğitime alınmıştır. Sanal sınıflar veya 

Windows tabanlı ortamlarda ders hazırlama ve sunum özelliklerine sahip 

bazı program ve adresleri şunlardır: 

PROQUEST  http://www.umi.com/proquest 

Copyright Clearance 

Center, Inc.(CCC) 

 http://www.copyright.com/About/default.html 

Learning Space  http://www.lotus.com/learningspace 

TopClass (WBT Systems)  http://www.wbtsystems.com/index.html 

Web Course in a Box 

(WCB) 

 http://www.madduck.com/wcbinfo/wcb.html 

WebCT  http://www.webct.com 



 

 

 

Türel, Y., Varol, A.: “Sanal Sınıf Eğitim Merkezi Otomasyonu”, BILTEK 

International Informatics Congress, Proceedings CD, June 12-14, 2005, Eskişehir 

 350 

Web Mentor  http://avilar.adasoft.com/avilar/msubwm.htm 

FIRSTCLASS 

Collaborative Classroom 

http://www.education.softarc.com 

Mentorware Enterprise 

Education Server 

http://www.mentorware.com 

CONVENE http://www.convene.com 

BlackBoard http://www.blackboard.com/ 

Click2Learn http://www.click2learn.com/ 

Docent http://www.docent.com/ 

IntraLearn http://www.intralearn.com/ 

Moodle http://moodle.org 

eduGate http://www.thembaclup.com 

Saba Software Inc. http://www.saba.com/ 

SystemSoft http://www.systemsoft.com/   

Tablo-1. Ders Yönetim Sistemi / Sanal Sınıf Yazılımları (Aslantürk, 1999) 

Çevrimiçi eğitim uygulamalarına farklı bir yaklaşım ve bakış açısı 

getirebilmek, bu alandaki yazılım eksikliğine alternatif çözümler sunabilmek 

amacıyla, Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (FÜ-UZEM) 

bünyesinde kullanılmak üzere, bir Sanal Sınıf Otomasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Otomasyonda, gerek öğretim üyelerinin gerekse 

öğrencilerin çok rahat ve kolay kullanabileceği ergonomik bir platform 

hedeflenmiştir. Standart bilgisayar ve İnternet kullanım bilgisi ile öğretim 

üyesi, dersini İnternet ortamında adım adım oluşturarak, proje, ders 

programı, ders kaynakları gibi birçok bileşeni bu ortam aracılığıyla 

öğrencilerine ulaştırabilmekte, öğrencilerden geri dönüt alabilmektedir.  

3. FÜ-UZEM SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ YAZILIMI 

Uzaktan eğitimde oluşturulacak arabirimlerin otomasyonu, 

uygulanan uzaktan eğitimin başarısında önemli rol oynamaktadır. Uzaktan 
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eğitim yoluyla verilecek derslerin ve sınıfların belirlenmesi, içeriklerin 

uygun şekilde düzenlenmesi, yetkilerin ayarlanması, sınavların yapılması, 

sınavlardaki soruların hazırlanmasında kullanılan test tekniklerine kadar; 

tüm evrelerde ergonomi, güvenlik ve uygun tasarım yöntemleri çok önemli 

hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği‟nde belirtilen tasarım ilkelerine bağlı kalarak 

oluşturulan yazılımın başlıca özellikleri şunlardır: 

- Öğretim Üyesinin; sadece temel bilgisayar kullanımını bilerek, 

çıkacak seçenekleri işaretlemesi ve adım adım kendi sayfasını oluşturmasını, 

kendi adına dersler açabilmesini sağlar.  

- Öğretim üyelerine ve öğrencilere verilen kullanıcı adı ve şifre 

sayesinde, istediğinde kendi sayfalarına girerek gerekli düzeltmeleri 

yapmaları ve bilgi ekleyebilmeleri sağlanmıştır. 

- Tüm sınıfın listesine öğrencilerle ilgili tüm bilgilerin yanı sıra 

derse hangi tarihlerde ve saatlerde girdiği kayıt edilerek, öğrenci takibi 

sağlanır.  

- Dersin adına oluşturulan paket içinde detaylı bir iletişim sayfası 

bulunmaktadır. Bu sayfada sanal bir kafe (sohbet odası), e-posta listeleri, 

tartışma grupları, mesaj tahtaları oluşturulmuştur. Böylelikle çevrimiçi ve 

çevrimdışı bir iletişim gerçekleşmektedir. 

- Öğrencilerin vize, final, bütünleme ve deneme sınavlarını 

gerçekleştirmek için bir sınav modülü vardır. Katılımcılar sınava ya tek bir 

merkezde ya da belirlenmiş bölgelere giderek katılabilir. Sınavlar eş zamanlı 

veya eş zamansız olarak katılımcıların bulundukları yerlerdeki bilgisayarlar 

vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. 
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- Sistemde tüm problemleri çözebilecek bir sistem yöneticisi 

bulunmaktadır. Programın kullanımını açıklayan yardım menüleri dışında 

ortak sayfalar üzerinden de sistem yöneticisine mesaj göndermek için 

bağlantılar vardır (Türel, 2003). 

3.1. Kullanılan Yazılım Teknolojisi 

Web sayfalarında sadece tek taraflı yani statik bir bilgi yayını için 

HTML dili yeterlidir. Fakat web sayfasında kullanıcıdan, veritabanından ya 

da başka bir platformdan bilgi alınarak bu bilginin işlenmesi amaçlanıyorsa, 

dinamik web sayfası için ASP, PHP, JSP, Pearl, CGI veya ASP.NET gibi 

farklı programlama dillerinden birine gereksinim duyulur. Uygulama 

yazılımı için bu dillerin karşılaştırılması yapılmış ve PHP dili tercih 

edilmiştir (Ullman, 2001, Microsoft Pres, 1988, Holzschlag, 2004).  

 PHP, kullanımı kolay, C tabanlı bir dildir. Komut kütüphanesi 

oldukça zengindir.  

 Windows, Unix, OS/2, Macintosh gibi platformlarda sorunsuz 

çalışır. 

 Bilinen veritabanlarının tamamına yakını ile birlikte sorunsuz 

çalışabilir.  

 Açık kaynak kodlu (Open Source) olması nedeniyle; ücretsiz 

dağıtılır. Böylece geliştirilmesi ve hatalarının giderilmesi çok daha hızlı 

olur. 

 PHP, diğer dillere göre çok hızlı çalışır, veritabanı olarak MySQL 

ile birlikte çalışırsa, en yakın rakibi ASP‟den en az 10 kat daha yüksek bir 

hıza ulaşır.  

 Farklı web sunucuları ile de birlikte çalışabilme özgürlüğünü 

kullanıcılara vermektedir. Örneğin IIS, Apache, PWS, Xitami gibi herhangi 
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bir sunucu ile rahatlıkla çalışabilir. Fakat yaygın olarak Apache web sunucu 

ile kullanılır. 

Dil seçiminden sonra, otomasyonun çalışacağı web sunucusunun 

belirlenmesi gerekir. PHP ile birlikte Unix-Apache, Windows-IIS (PWS) ya 

da Windows-Apache ikililerinden herhangi biri rahatlıkla kullanılabilir. 

Oluşturulan yazılım, hem Apache hem de IIS (Internet Information Server) 

ile uyumlu çalışabilecek şekilde düzenlenmiştir.  

Veritabanı, sistemdeki tüm bilgileri düzenli bir şekilde 

saklayabilmeli, aynı zamanda verilerin işlenebilmesi için gerekli komutları 

bünyesinde bulundurabilmelidir. MySQL, bu beklentilere cevap verebilen, 

kullanımı oldukça kolay ve PHP ile çok yüksek performans gösteren bir 

veritabanıdır (phpturkiye, 2005, turk-php, 2005).  

Yazılımın ana öğeleri yanında, kodların, tasarımın ve bazı işlemlerin 

daha hızlı ve kolay gelişmesini sağlayan çeşitli programlar kullanılmıştır. 

Editör olarak, web sayfalarının görsel bölümlerinin HTML formatında 

oluşturulmasını sağlayan Microsoft Frontpage ve Macromedia 

Dreamweaver MX gibi uygulamalar, PHP dilinin kod yazımlarında ise 

PHPEd editörü kullanılmıştır. Veritabanına doğrudan müdahale imkanı 

vermesi ve hızlı çalışması sebebiyle veri kayıtlarıyla ilgili tüm işlemlerde 

PhpMyAdmin yazılımı kullanılmıştır. Sayfalardaki animasyonlar 

Macromedia Flash MX, yazı efektleri ise Swish 2.0 programlarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Görsel malzemenin etkinliğini artırabilmek, resim ve 

fotoğrafların optimizasyonunu sağlamak için Adobe Photoshop yazılımı 

kullanılmıştır.   

4. SANAL SINIF OTOMASYONUNUN TASARIMI 

Tasarlanan otomasyon sisteminde, en genel anlamda öğretim 

üyesinin kendi çalışma alanına uygun seçtiği dersleri açabilmesi, bu dersleri 
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elindeki materyallerle ve İnternet bileşenleri desteği ile zengin bir yapıya 

kavuşturması amaçlanmıştır. Öğrenciler de tıpkı öğretim üyesi gibi sisteme 

kayıt yaptıracak ve bu sanal yerleşkede açılmış derslerden seçim yaparak, bu 

derslere devam edebileceklerdir. Öğretim üyesi ve öğrencinin sistemi rahat 

ve sorunsuz kullanabilmesi için mümkün olan en basit ama en işlevsel 

platformu oluşturmak şarttır. Ayrıca, sistemi kullanacak öğrenci ve 

öğretmen bilgisayarlarının teknik özelliklerinin, standardın altında 

olabileceği düşünülerek, düşük hızlı bağlantılarda ve düşük konfigürasyonda 

kolaylıkla çalışabilecek bir otomasyon hazırlanmıştır.  

Sistem tasarımı, dört temel modül halinde düşünülmüş böylece her 

kısmın bağımsız gelişimine imkan verilmiştir. Bunlar yönetim modülü, ders 

sunum modülü, iletişim modülü ve sınav modülüdür.  

4.1. Yönetim Modülü 

Duyuru, ilan, ders programı, açıklamalar, yardım, kılavuzlar, ders 

materyalleri gibi bir çok öğe, bu modül yardımıyla sisteme dahil olur. 

Derslerin paylaşımı, sınıfların oluşturulması ve güvenlik işlemleri yönetici 

onayıyla gerçekleşir. Kullanıcılar, girilen bilgilere yetkileri ölçüsünde 

ulaşabilir. Ayrıca, bilgilerin değiştirilmesi, güncellenmesi ve silinmesi de 

yönetici ya da öğretmen tarafından yapılabilmektedir.  

 

4.2. Ders Sunum Modülü 

Bu modül aracılığıyla, konu alan uzmanları veya öğreticilerin 

oluşturduğu ham bilgi ve materyaller, web tasarım ile ilgili kişi ya da ekip 

tarafından pedagojik formasyona uygun olarak sanal ortama aktarılır. 
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4.3. ĠletiĢim Modülü 

Sınıf içindeki her türlü iletişimin sağlanması bu modül üzerinden 

gerçekleştirilir. Ders içi veya ders harici öğretmen – öğrenci veya öğrenci – 

öğrenci ilişkilerini aktif tutabilmek için e-posta ve e-posta listeleri, tartışma 

grupları ve forumlar, sohbet odaları ve sınıf defteri gibi araçlarla 

donatılmıştır (Varol, Türel, 2003). 

4.4. Sınav Modülü 

Web sayfaları üzerinden sınav yapılmasını sağlayan gelişmiş bir 

sistem, tasarlanan otomasyona entegre olarak çalışmaktadır. Öğretim üyesi 

dersine ait soruları, veritabanına kaydedebilir. Sorular konu bölümlerine ve 

puan ağırlığına göre ayrıştırılabilmektedir. Sistem, kayıtlı sorular üzerinden 

dersin bölümlerine göre rasgele seçim yaparak, öğrenciye sınav 

uygulayabilmektedir. Sınavlar, güvenlik açısından belirli merkezlerde 

gerçekleştirilecektir. Öğrenci, sisteme giriş yaptığında hangi sınavdan kaç 

puan aldığını, hangi sınavlara girmesi gerektiğini öğrenebilmektedir. Not 

çizelgeleri, veritabanından çekilerek, görüntülenebilmektedir (Varol, 

Karabatak, 2002). 

5. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 

Otomasyonda dört tip kullanıcı bulunmaktadır: Yönetici (Admin), 

Öğretmen, Öğrenci ve Ziyaretçi. Kullanıcı türüne göre sisteme ilk girişte 

öğrenci kayıt ve öğretmen kayıt bağlantılarını kullanarak tüm bilgilerinin 

veritabanına kayıt edilmesini sağlar ve kullanıcı adı ile şifresini belirler.  
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ġekil 1. Otomasyon Ana Sayfası 

 

Şekil-1 de bulunan kullanıcı adı ve şifre giriş ekranına girilen 

bilgilerden sonra otomatik olarak kullanıcı tanınır ve uygun sayfaya 

yönlendirilir. Çerez (Cookie) kullanılması, aynı anda oluşacak yetkisiz 

girişleri veya zaman aşımına bağlı güvenlik sorunlarını çözebilmektedir. 

Belli bir süre işlem yapılmadığında, kullanıcı tekrar giriş yapmak 

zorundadır. Giriş yapan kullanıcı türüne göre açılan sayfa Şekil-2 ve Şekil-3 

de gösterilmiştir.  
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ġekil 2. Öğrenci Giriş Sayfası 

 

ġekil 3. Öğretmen Giriş Sayfası 

 

Alanıyla ilgili ders açmak isteyen öğretim üyesinin ders talep 

formunu doldurması gerekir (Şekil 4.). Talepleri inceleyen birim uygun 

görürse, o ders için izin verir. Böylece öğretmen sayfasındaki Ders Açma 

bağlantısı aktif olur. 
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ġekil 4. Ders Başvuru Ekranı 

Ders açma bağlantısı, bir dersin adım adım oluşturulması için 

gerekli bölüme girişi sağlar. Burada sırasıyla dersin genel bilgilerinin 

girildiği ders açma formu ekranı, kaynak kitap bilgileri ile ilgili kaynak 

kitap ekleme ekranı, dersle ilgili dosya halindeki materyallerin 

kaydedilebilir. Ders içeriği ekleme ekranı (Şekil 5), istenen duyuruların 

eklenebildiği duyurular ekranı ve yararlı bağlantılar ekranı, tamamen 

öğretim üyesinin düzenlemesine imkan tanıyan sayfalardır. Bu sayfalarda 

genellikle kullanım kolaylığı açısından standart bir yerleşim tercih edilmiş, 

üst kısımda bilginin eklenmesi, orta kısımda eklenen bilgilerin listelenmesi 

ve en alt kısımda ise girilen kayıt numarasına göre bir bilginin listeden 

silinebilmesi sağlanmıştır. Öğretim üyesi bu işlemleri ders açma işlemi 

esnasında yapabileceği gibi ders faaliyete geçtikten sonra da düzenleyebilir. 

Öğrenci ise sadece bu sayfalarda bulunan listeleri görebilir. Silme ve 

değiştirme hakkına sahip değildir. 
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ġekil 5. Ders İçeriği Ekleme Sayfası 

Yönetici, tüm dersleri öğretim üyelerinin talep etmesinden önce 

Şekil 6‟daki form aracılığıyla sisteme ekler. Tüm kullanıcı işlemleri için 

„kayıt formu‟nun doldurulması zorunludur. 

 

ġekil 6. Ders Ekleme Formu 
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Kayıt sırasında veya sonradan, doğrudan girilen veya otomatik 

olarak üretilen tüm veriler düzenli olarak uygun tablo içerisine kaydedilir. 

FIRATWEB olarak belirlenen veritabanı içerisindeki tabloların genel 

görünümü Şekil 7‟de gösterilmiştir.  

 

ġekil 7. Veritabanı ve Tablolar 

6. SONUÇ 

Teknolojinin getirdiği yenilikler ışığında, eğitimde büyük reformlar 

yapmak mümkündür. Çevrimiçi eğitim, geleneksel sistemdeki fırsat 

eşitsizliği, zaman ve mekân sınırlılığı, bireyin ihtiyaçlarına cevap verememe, 

iletişim kuramama, bireyin öğrenme stiline ve hızına uygun öğretim yöntemi 

belirleyememe gibi birçok problemin üstesinden gelebilecek güce sahiptir. 

İnternet sayesinde sesli ve görüntülü iletişim gerçekleştirilebilir, öğrenme 

sürecinin daha etkili ve zevkli hale getirilmesini sağlayan ses, yazı, 

animasyon ve grafik gibi unsurlar kullanılabilir, e-posta, forum, sohbet 
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odaları gibi etkileşim özellikleri ile bireyin sürece aktif katılımı sağlanabilir. 

Böylelikle daha özgür, kendine güvenli, fikrini açıkça ifade edebilen ve 

kendini geliştirebilen bireylerin yetişmesine olanak tanınabilir. 

Çevrimiçi eğitimde ihtiyaç duyulan bileşenlerden birisi, sitemin 

yürümesini sağlayacak, kullanımı kolay, etkili ve güvenli bir otomasyondur. 

Bu çalışma sayesinde gerçekleştirilen sanal sınıf otomasyonu ile çevrimiçi 

eğitimdeki yazılım ihtiyacının giderilmesine ve ülkemizdeki bu alandaki 

çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir.  

Yazılım; yönetim, ders sunum, iletişim ve sınav gibi dört farklı 

birimden oluşmuştur. Bu birimler birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir 

ama aynı zamanda bir bütünlük içerisinde çalışmaktadırlar. Bir dersin, 

İnternet üzerinden verilmesi, derslerin ve kullanıcıların organizasyonu 

tamamen otomasyona devredilmiş, basit menülerle tüm kullanıcıların, 

yapılması gereken işi en kolay şekilde yapabilmeleri sağlanmıştır. Sanal 

sınıflarda kalitenin yükseltilmesi için yetkili gruplar oluşturularak, anketler 

uygulanması ve anketlerin bu gruplar tarafından objektif olarak 

değerlendirilmesi, bu konudaki çalışmalarda sistemi mükemmelliğe 

yaklaştıracaktır. Ayrıca kusursuz ve etkin bir otomasyonun 

oluşturulabilmesi, ancak alanında uzman ve ayrıca uzaktan eğitim sistemleri 

konusunda deneyimli kişilerden oluşan bir ekip çalışmasını 

gerektirmektedir. Bu ekipte, konu alan uzmanları, öğretimsel tasarımcılar, 

web geliştiriciler ve sistem yöneticileri bulundurulmalıdır. Kaliteli bir 

çevrimiçi uzaktan eğitim uygulaması için kaliteli ekip ve ciddi çalışma 

şarttır. Sadece üniversiteler değil tüm eğitim kurumlarının, web tabanlı 

eğitim üzerine yoğunlaşması, bu konuda çalışmalarını hızlandırması ve bu 

tür otomasyon sistemlerinin eğitim zinciri içindeki diğer halkalarda da 

gelişmesi ve yaygınlaşması için gereken çabayı göstermesi gerekmektedir. 
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