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Korona virüs küresel salgını tüm dünyada her seviyede eğitimi olumsuz yönde etkilemiş, eğitimciler 
alışkın olmadıkları çevrimiçi eğitim araçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek ve kullanmak durumunda 
kalmışlardır. Küresel salgın sonrasında yeniden şekillenecek üniversite eğitimine hazırlıklı olmak 
için uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ile günümüzdeki halini bilmek gerekmektedir. Bu çalışmada 
önce dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin kısa tarihçesi sunulmuş, dana sonra çevrimiçi eğitim 
araçlarından kısaca bahsedilerek makine teorisi eğitimi özelinde bir örnek uygulama ile bazı 
önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, makina teorisi eğitimi 

BRIEF HISTORY OF DISTANCE EDUCATION AND ONLINE THEORY OF MACHINES 
EDUCATION  

ABSTRACT 

Corona virus pandemic had a bad influence on all levels of education all over the world and educators 
had to rapidly learn how to use online education tools. In order to be prepared for the university 
education that will be reshaped after the pandemic, instructors should learn about historical 
development and current state of distance education. This study first presents a brief history of 
distance education in the world and in Turkey. Then online teaching tools are briefly mentioned and 
some suggestions are provided through an example of a course on theory of machines. 
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1. GİRİŞ

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde 
hayatı hemen her yönüyle derinden etkileyen 
korona virüs salgını nedeniyle neredeyse tüm 
seviyelerdeki kamu ve özel eğitim kurumları 
uzaktan eğitim uygulamaya başlamıştır. Bu ani 
değişime hazırlıksız yakalanan eğitimciler ve 
öğrenciler 2020 baharında yaşanan karmaşa 
sonrasında 2020 sonbahardan itibaren belirli 
sistemlere adapte olarak her eğitim kurumunda 
belirli uzaktan eğitim sistemleri sistematik 
olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu süreçte 
gerek eğitimcilerin ve öğrencilerin uzaktan 
eğitime alışma süreci olması, gerekse uzaktan 
eğitimin örgün (yüz yüze) eğitim kadar verimli 
olmaması nedeni ile eğitim verimliliğinde 
düşme olduğu tüm eğitimcilerce 
gözlemlenmiştir. UNESCO Nisan 2020 
verilerine göre 191 ülkede tüm okullar 

kapatılmış, öğrencilerin %90ından fazlası (1.5 
milyar) bundan etkilenmiş, etkilenen 
öğrencilerin neredeyse yarısı okulların 
kapanması sürecinde çevrimiçi öğrenmede 
engellerle yüz yüze kalmıştır (Şekil 1). Dünya 
çapında öğrencilerin %50sinin (826 milyon) 
evde bilgisayarı olmadığı, %43ünün (706 
milyon) evde internet bağlantısı olmadığı, 56 
milyon öğrencinin bulundukları yerde mobil 
veri bağlantı bulunmadığı tespit edilmiştir [1]. 
Türkiye’de ise yaklaşık 7 milyon 200 bini 
üniversite öğrencisi olmak üzere 25 milyona 
yakın öğrenci küresel salgından etkilenmiştir. 
Haziran 2021 verilerine göre Türkiye’de 
okulların çoğu 47 hafta kapalı kalmıştır [2]. 
Bozkurt vd. [3] salgın sırasında tüm dünyadaki 
üniversitelerde eğitimdeki kesinti ve 
belirsizliklerin detaylı bir analizini 
sunmuşlardır. 
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Şekil 1. Nisan 2020e dünyada okulların kapanma 
haritası ([1]’den alınarak Türkçe’ye çevrilmiştir) 

Bozkurt ve Sharma [4-5], 2019’da başlayan 
korona virüs salgını nedeni ile tüm dünyada 
eğitim kurumlarında zorunlu olarak başlanan 
uzaktan eğitime acil uzaktan eğitim (İng. 
emergency remote teaching) demekte ve bunun 
normal zamanda olması gereken çevrimiçi 
uzaktan eğitim’den (İng. online distance 
education) farklı olduğunu ifade etmekte ve bu 
olağanüstü süreçte öğrenilenlerin küresel 
salgın sonrasında üniversitelerde uzaktan 
eğitimin olgunluk seviyesine etki edeceğini ve 
üniversitelerdeki dijital ekosistemlerin 
büyüyerek üniversitelerin dijital ikizlerinin 
oluşmaya başlayacağını söylemektedirler. 
Bozkurt ve Sharma [5] ayrıca küresel salgın 
sırasında öğrenci ve eğitimcilerin yaşadığı 
dijital yorulma ve tükenme gibi psikolojik 
problemlere dikkat çekmektedirler. 

Uzaktan eğitimin üniversite yapısında 
köklü değişikliklere neden olacağı 20. yüzyıl 
sonlarında ifade edilmeye başlamış [6], korona 
virüs küresel salgını bu süreci hızlandırmıştır. 
Salgın sonrasında üniversite eğitiminde ne gibi 
köklü değişiklilerin olacağını öngörmek ve 
hazırlıklı olmak için uzaktan eğitimin tarihsel 
gelişimi ile günümüzdeki halini bilmek 
gerekmekte ve bu bilgi ışığında üniversitelerin 
genel politikalarını, öğretim üyelerinin ise 
kendi konularına göre uygun platform ve 
araçları belirlemeleri gerekmektedir. Bu 
çalışmada önce dünyada ve Türkiye’de 
uzaktan eğitimin kısa tarihçesi sunulmuş, dana 
sonra uzaktan eğitim araçlarından bahsedilerek 
makine teorisi eğitimi özelinde bir örnek 
uygulama ile önerilere yer verilmiştir. 

2. DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİM

Farklı teknolojiler yoluyla öğretim ile 
öğrenimin farklı yerlerde yapıldığı eğitim 
yöntemine uzaktan eğitim denmektedir. 
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi içinde 

teknolojiye göre evirildiği, ancak yeni 
teknoloji ve yöntemler ortaya çıktığında, eski 
yöntemlerin de bir yandan devam ettiği 
görülmektedir [7]. Bozkurt [8], uzaktan 
eğitimin tarihsel gelişiminde 3 dönem ifade 
etmektedir: posta ile yazışma yoluyla eğitim 
verilen 1. dönem (1720-…); radyo ve 
televizyon (1925-…), açık üniversite (1970-
…) ve telekonferans (1980-…) gibi görsel ve 
işitsel araçlarla eğitim verilen 2. dönem; ve 
internet kullanılarak bilişim tabanlı olarak 
eğitim verilen 3. dönem (1990-…). Bu kısımda 
farklı ülkelerde ne zaman uzaktan eğitimin 
başladığını anlatmak için 1. dönem detaylı 
verilmiş, sonrasında ise daha güncel olan 3. 
döneme odaklanılmıştır. 

Organize bir şekilde verilen uzaktan 
eğitimin bilinen ilk örneği 10 Mart 1728 tarihli 
The Boston Gazette’deki bir reklam olarak 
belirtilmektedir. Kendisini stenografi (harf, 
noktalama işaretleri, kelimeler yerine 
semboller ve kısaltmalar kullanan hızlı yazma) 
yöntemi öğretmeni olarak tanıtan Caleb 
Phillips’in reklamında “Ülkedeki bu sanatı 
öğrenmek isteyen kişiler, kendilerine haftalık 
olarak gönderilen birkaç ders ile, Boston'da 
yaşayanlar kadar mükemmel bir şekilde 
eğitilmiş olabilirler.” denmektedir [9]. Daha 
somut bir uzaktan eğitim programı ilanı, 1833 
tarihli İsviçre Lund Üniversitesi’nin haftalık 
bir yayınında “posta yolu ile kompozisyon 
çalışma olanağı” olarak yer almıştır [10]. 
İngiltere’de 1840’ta Isaac Pitman tarafından 
başlatılan posta yolu ile stenografi eğitimi daha 
sonra Fonografik Yazışmalar Derneği 
tarafından yürütülmeye başlanmıştır [11]. 

Almanya’da posta yolu ile yabancı dil 
eğitimi 1856’da başlamıştır [11-12]. Daha 
sonra Amerika ve Japonya’da da düzenli 
uzaktan eğitim programları başlamıştır. 

1873’te Amerika’da yazışmalı eğitimin 
anası olarak bilinen Anna Eliot Ticknor, the 
Society to Encourage Study at Home’u (Evde 
Çalışmayı Teşvik Derneği) kurdu [13]. 
ABD’de yükseköğretim seviyesinde uzaktan 
eğitim çalışmaları 1874’te Illinois Wesleyan 
Üniversitesi, 1881’de New York Chautauqua 
İlahiyat Okulu ve 1883’te New York Ithaca 
Correspondence Üniversitesi bünyesinde 
başlamış, ancak uzun ömürlü olmamıştır. İlk 
sistematik üniversite uzaktan eğitim programı 
1892’de ABD uzaktan eğitiminin babası olarak 
bilinen Şikago Üniversitesi kurucu rektörü 
William Harper tarafından başlatılmıştır [14, 
15, 16]. 1911’de Avustralya’da Queensland 
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Üniversitesinde uzaktan eğitim başlamış ve 
ayrıca ilk ve ortaokul seviyesinde büyük 
ölçekli uzaktan eğitim sistemi ilk kez 
1910larda Avustralya’da başlamıştır [16].  

ABD’de 1918’den itibaren üniversitelere 
radyo ile eğitim lisansı verilmeye başlanmıştır. 
1923’te radyo istasyonlarının %10undan 
fazlasının eğitim kurumlarına ait olduğu 
belirtilmiştir. Televizyon ile uzaktan eğitim ise 
1934’te Iowa Üniversitesinde başlamıştır. 
Yalnızca uzaktan eğitim verme amacıyla 
1969’da İngiltere’de İngiliz Açık Üniversitesi, 
1974’te Almanya’da Fern Üniversitesi 
kurulmuştur. İngiliz Açık Üniversitesi daha 
sonraki yıllarda Belçika, Fransa, Hollanda, 
Hong Kong, Israil, İtalya, Lüksemburg, 
Malezya, Portekiz ve Yunanistan’a da hizmet 
vermeye başlamıştır. 1970’te ABD’de 
kampüsü bulunmayan ve televizyon 
aracılığıyla eğitim veren Coastline 
Yüksekokulu kurulmuştur. ABD’de 1982’de 
Ulusal Telekonferans Ağı Üniversitesi ve 
1985’te Ulusal Teknoloji Üniversitesi uydu 
bağlantısı ile eğitim vermeye başlamışlardır. 
[17]. 1980 ortalarında ABD’de 300.000 [18], 
Doğu Almanya’da 14.000 (toplam öğrenci 
sayısının %11i) [19] civarında üniversite 
öğrencisinin uzaktan eğitim derslerine kayıtlı 
olduğu bildirilmiştir. 

1990lardan itibaren internet tabanlı uzaktan 
eğitim sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Colorado merkezli Jones Uluslararası 
Üniversitesi tamamen çevrimiçi eğitim veren 
ilk üniversitedir [17]. Yine 1993’te başlayan 
Champlain Üniversitesi çevrimiçi programı 
kısa zamanda dünya çapında yüzlerce 
öğrenciye hizmet vermiş ve en popüler dersler 
bilgisayar programcılığı, bilgisayar ağı 
yönetimi, işletme ve muhasebe olarak 
belirtilmiştir. Phillips [20], 1998’de ABD’de 
150 lisans ve 180 lisansüstü seviyede kurumda 
internet tabanlı eğitim verilen programlar 
bulunduğunu söylemiş ve bunların bir kısmını 
listelemiş ve ayrıca basılı ders kitaplarına ek 
olarak etkileşimli çevrimiçi eğitim merkezi 
olarak www.waite.com/ezone’u örnek 
vermiştir. Matthews [21], 1998’de ABD’deki 
yükseköğretim kurumlarının %58inin uzaktan 
eğitim dersleri sunduğunu belirtmiştir.  

Özellikle salgın ile birlikte gelen radikal 
değişikliklerden sonra üniversitelerde yakın 
gelecekte hangi eğitim modellerinin yaygın 
olacağı tartışılmaktadır. Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 2000li 
yıllarda başlatılan “2030’da Yükseköğretim” 

programı dâhilinde alternatif eğitim modelleri 
çalışılmakta ve farklı senaryolar üzerine çok 
çeşitli yayınlar yapılmaktadır [22, 23, 24]. 
2030’da eğitim yöntemleri üzerine yapılan tez 
çalışması bulunmakta  [25], bazı özel 
kuruluşlar da yakın gelecekte üniversite eğitim 
modelleri üzerine çalışmalar yürütmektedirler 
[26-27]. Orr vd. [28] önümüzdeki yıllarda 
dünyada hızla yaşanan dijital dönüşümde 
üniversitelerin önemli rol oynayacaklarını ve 
artık klasik eğitim-işe girme-kariyer modelinin 
yeterli olmayacağını ve yeni yetenek, deneyim 
ve daha esnek eğitimci-işveren işbirliği 
bileşimlerinin gerekli olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Yazarlar daha sonra 
2030’da yaygın olması muhtemel Tamagotchi, 
Jenga, Lego Set ve Transformer modellerini 
sunmaktadırlar. Tamagotchi modeli 
yükseköğretimdeki klasik yaklaşım olup lise 
eğitimi sonrasında lisans ya da yüksek lisans 
derecesi alarak sonrasında işe girme ile 
tamamlanan modeldir. Jenga modeli 
Tamagotchi modeline benzer olmakla birlikte 
daha kısa öğrenme süresi ve sonrasında kendi 
kendine öğrenme şeklinde bir modeldir. Lego 
Set modeli kişi bazlı, farklı ebatlarda modül 
eğitimlerin bileşiminden oluşan, kişiye özgü ve 
standart olmayan bir eğitim modelidir. 
Transformer modeli ise işe başladıktan sonra 
ihtiyacı oldukça yükseköğretime yönelme söz 
konusu olan bir eğitim modelidir [28]. Bu 
modellerde mevcut eğitim sistemine benzer 
modelden daha modüler, daha 
kişiselleştirilmiş, daha ihtiyaca göre eğitim 
modellerine gittikçe örgün eğitim oranı 
azalmakta, uzaktan eğitim oranı artmaktadır. 

3. TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM

Ülkemizde dünyadaki gelişime benzer şekilde, 
ancak nispeten oldukça geç olarak uzaktan 
eğitim çalışmaları yürütüldüğü görülmektedir. 
Bozkurt’a [29] göre Türkiye’de uzaktan eğitim 
çalışmaları 4 dönemde incelenebilir: tartışma 
ve önerilerin bulunduğu ancak eyleme 
geçilmemiş olan 1. dönem (1923-1955), posta 
ile yazışma yoluyla eğitim verilmeye başlanan 
2. dönem (1956-1975), radyo ve televizyon
kullanılmaya başlanan 3. dönem (1976-1995)
ve bilişim tabanlı internet kullanılarak eğitim
verilmeye başlanan 4. dönem (1996-…).

1953’te Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile 
kurulan FONO Açıköğretim Kurumunda [30] 
İngiliz Filolojisi bölümü öğrencisi Şükrü 
Meriç, yazışmalı eğitim (İng. correspondence 
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education) sistemini Türkiye’ye ilk getiren kişi 
olmuştur. FONO, 1968’de Avrupa 
Açıköğretim Birliği üyesi olmuştur [29].  

Türkiye’de yaygın bir şekilde uzaktan 
eğitim çalışmaları ile ilgili ilk girişim 1958’de 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla 
Öğretim Merkezi’nin kurulması olarak 
değerlendirilebilir [31]. 1962’de Radyo ile 
Eğitim Ünitesi (daha sonraki adı ile Film-
Radyo-Grafik Merkezi) kurulmuştur. 1964’te 
yapılan yasal düzenleme ile TRT’ye ‘eğitim ve 
öğretime yardımcı olma görevi’ verilmiştir. 
1966’da kalkınma için gerekli insan gücü 
gereksinimini karşılamak, yükseköğrenimdeki 
öğrenci birikimini azaltmak, büyük kitlelere 
eğitim vermek ve ülkedeki öğretim 
süreçlerinin etkililiğini artırmak amaçlanarak 
Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur [29, 32]. 

1974'e dek orta öğretim seviyesinde faaliyet 
gösteren Mektupla Öğretim Merkezi, örgüt 
yapısındaki değişimlerden dolayı önemli bir 
gelişme gösterememiştir. 1974’te 2, 3 ve 4 
yıllık öğretmen yetiştirme ve sevk ve idarecilik 
programları açılmış, ancak birkaç dönem sonra 
programlara öğrenci alımı durdurularak kayıtlı 
öğrencilerin denk örgün eğitim kurumlarının 
ilgili bölümlerine geçişleri yapılmıştır [33]. 

Uzaktan eğitim, üniversite yapısı içinde ilk 
kez 1981 tarihli Yükseköğretim Yasası ile 
yasal olarak yer almıştır. 1982’de Anadolu 
Üniversitesinde (A.Ü.) Açıköğretim Fakültesi 
kurulmuştur [31]. Günümüzde Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesindeki 19 
lisans, 41 ön lisans programıyla A. Ü., Türkiye, 
KKTC, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, 
Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika, 
Suudi Arabistan, İran ve çeşitli Batı Avrupa 
ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına 
eğitim vermektedir. 2020 itibari ile 3 milyon 
450 bin açık-öğretim mezunu ve 1 milyon 140 
bin aktif açık-öğretim öğrencisi bulunmaktadır 
[34]. 1989’da uzaktan eğitim alanında 
araştırma, tasarım ve geliştirme yapmak için 
Anadolu Ü. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi 
(sonraki adı Öğretim Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Birimi) kurulmuştur [29, 35]. 

1991’de Fırat Üniversitesinde e-posta 
kullanılarak öğrencilerin yüksek lisans 
eğitimlerini tamamlamaları sağlanmıştır. 
1992’de kurulan Fırat TV vasıtasıyla 
üniversitede düzenlenen sempozyum, toplantı, 
ders vb. faaliyetler kampüs içi ve dışında 
yayımlanmıştır. Televizyondan bilgisayar 

kursları düzenlemiş, bu eğitimlere katılıp 
başarılı olanlara sertifika verilmiştir [29,36].  

Türkiye’de internet tabanlı eğitime farklı 
üniversiteler aynı dönemde önayak olmuştur. 
1996’da Bilkent Üniversitesinde “New York 
on Air” programı kapsamında video konferans 
sistemi ile Prof. Jonas Prager ABD’den ders 
vermiştir. Aynı yıl ODTÜ Enformatik 
Enstitüsünde uzaktan eğitim çalışmaları 
başlatılmış, internet üzerinden bilişim alanında 
dersler açılarak çeşitli üniversitelerden öğretim 
elemanlarına sertifika verilmiştir. Yine aynı yıl 
İTÜ’de Uzaktan Öğretim Merkezi kurulmuş ve 
merkez bünyesinde iki adet uzaktan eğitim 
stüdyosu hizmete alınmıştır [29]. 1997’de 
TÜBİTAK-BİLTEN Uzaktan Eğitim Fizibilite 
Çalışması ve Raporunun hazırlanması, 
1998’de ODTÜ’de IDE-A (İnternet'e Dayalı 
Eğitim Asenkron) Projesi başlatılması, 
1999’da Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi 
Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yüksek-
öğretim Yönetmeliğinin yayınlanması, 2000’de 
The Turkish Online Journal of Distance 
Education (TOJDE) dergisinin yayın hayatına 
başlaması, 2005’te YÖK Uzaktan Eğitim 
Komisyonu’nun kurulması, 2011’de yüksek-
öğretimde uzaktan eğitimin yasal olarak 
meşrulaşması, 2015’te Açık ve Uzaktan 
Öğrenme disiplinin ÜAK tarafından doçentlik 
alanı olarak kabul edilmesi, 2016’da Uzaktan 
Eğitim Sözlüğü’nün [37] oluşturulması ve 
çevrimiçi olarak erişime açılması [29] ve Nisan 
2020’de Türkiye’de başlayan korona virüs 
salgını ile birlikte her seviyedeki kamu ve özel 
eğitim/öğretim kurumlarında devlet inisiyatifi 
ile zorunlu olarak tamamen uzaktan eğitime 
başlanması Türkiye’de uzaktan eğitimde 
önemli adımlar olarak listelenebilir. 

Korona virüs küresel salgını uzaktan 
eğitimi tüm öğrenci ve eğitimcilerin 
gündemine sokmuş olsa da Türkiye’de bazı 
üniversitelerde tamamen uzaktan verilen 
dersler ile ilgili pek çok çalışma yürütülmüştür. 
Örneğin Şenkal ve Dinçer [38] 2012’de 
Çukurova Üniversitesinde EyA adlı yazılımı 
kullanarak sınıf ortamında verilen bir dersin 
kaydedilip uygun video boyutlarında 
internetten sunulması konusunda bir çalışma 
yürütmüşlerdir. Bozkurt vd. [39] Türkiye’de 
1984-2014 yılları arasında uzaktan eğitim 
üzerine yapılmış 61 doktora tezi üzerine bir 
makale sunmuşlardır. Uzaktan eğitim veren 
yurtdışındaki bazı üniversiteler ile 
Türkiye’deki üniversitelerin nispeten güncel 
bir listesi Özbay [40] tarafından sunulmuştur. 
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4. EŞZAMANLI/EŞZAMANSIZ EĞİTİM  

Eşzamanlı (senkron) eğitim, öğreten ile 
öğrenenlerin aynı anda aynı gerçek ya da sanal 
ortamda bulunduğu eğitim türü iken 
eşzamansız (asenkron) eğitim, daha önce 
öğreten tarafından hazırlanmış/sunulmuş olan 
eğitim materyalini öğrenenlerin genellikle 
belirli bir zaman dilimi içinde istedikleri zaman 
inceleyebilecekleri eğitim türüdür. Bozkurt  
[41], eşzamanlı eğitimin avantajlarını anlık 
iletişim ve etkileşimin mümkün olması ve jest 
ve mimikler ile öğretenin konuyu daha iyi 
aktarabilmesi olarak, dezavantajları ise sunum 
kalitesinin sunum yapan kişi ile sınırlı olması 
ve öğrenmenin belirli bir zamana sıkıştırılması 
gerekliliği olarak belirtmektedir. Bozkurt [41], 
eşzamansız eğitimin avantajlarını ise 
öğrenenin kendi hızında öğrenebilmesi, zaman 
esnekliği ve öğrenme sırasında keşfetme 
olanağı olarak, dezavantajları öğrenenin sosyal 
yalıtımı, disiplin ve motivasyon eksikliği 
olarak sıralamaktadır. Eşzamanlı eğitim örgün 
ya da uzaktan olabilmektedir, ancak 
eşzamansız eğitimin uzaktan eğitim 
kategorisine girdiğini söylenebilir. Eşzamanlı 
içeriğin kayıt altına alınarak eşzamansız içerik 
olarak kullanılması da mümkündür.  

Önceki kısımlarda açıklandığı üzere farklı 
tipte, farklı araçlar ile eşzamanlı ya da 
eşzamansız pek çok eğitim yöntemi uzun 
yıllardır uygulanmaktadır. Dünyada pek çok 
üniversitede bu farklı yöntemler biraya 
getirilerek harmanlanmış eğitim (İng: blended 
learning ya da blended education) olanakları 
sunmaktadır. Örneğin Almanya’da bulunan 
RWTH Aachen Üniversitesinde yıllardır geniş 
spektrumda harmanlanmış eğitim sistemleri 
geliştirilmekte ve kullanılmaktadır [42]. 

Eğitim bilimciler örgün ve (eşzamanlı 
ve/veya eşzamansız) uzaktan eğitimi 
harmanlandığı farklı eğitim modelleri 
önermektedirler. Örneğin, iki saatlik yüz yüze 
bir dersin karşılığı 20 dakikalık eşzamanlı ders 
ve bu süreci destekleyen farklı eşzamansız 
etkinlikler olabilir. Bozkurt [41], öğrenenlerin 
odaklanma süresinin sınırlı olması nedeniyle 
eşzamanlı derste 30 dakikayı geçilmemesini, 
herhangi bir etkileşimin bulunmadığı 
eşzamansız kayıtlı videolarda ise 5 ila 7 (azami 
10) dakikalık sürenin aşılmamasını 
önermektedir. Dolayısıyla eşzamanlı ya da 
eşzamansız uzaktan derslerde yüz yüze 
derslere göre daha sık ara vermek ya da araya 
etkileşimli bir etkinlik almak gerekmektedir. 

5. UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARI VE 
ÖNERİLER 

Çok çeşitli çevrimiçi eğitim platformu (ders 
yönetim sistemi) bulunmakla birlikte, Moodle, 
Blackboard, Adobe Connect ve Blackboard 
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 
platformlardır [43]. Bu platformlar içerisinde 
ya da bağımsız olarak kullanılabilen H5P 
(etkileşimli video, sunum, vs.), Kahoot (oyun 
tabanlı öğrenme/sınav), Slido (canlı anket) gibi 
pek çok çevrimiçi araç bulunmaktadır.  

Günümüzde eğitim modellerinde hızla 
değişmekte, çevrimiçi eğitim modelleri 
giderek yaygınlaşmaktadır. Horton’un [44] e-
öğrenme tasarımı üzerine oldukça popüler olan 
kitabında önce e-öğrenmede tasarım 
süreçlerinin açıklanmış, sonra öğrenme 
oyunları ve benzetimleri, rehberli turlar, sanal 
laboratuvarlar gibi çevrimiçi eğitim araçları 
tanıtılmıştır. Çevrimiçi ölçme/değerlendirme 
araçları tanıtılırken, bu araçların eğitim içine 
nasıl yayılacağı açıklanmaktadır. Günümüzde 
pek çok eğitim bilimci, dönem arasında ve 
dönem sonunda birkaç kez yapılan sınavlar ile 
ölçme/değerlendirme yerine dönem boyunca 
eğitim sırasında ölçme/değerlendirme 
yapılmasını tavsiye etmektedirler.  

Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre 
iletişim düzeyi daha düşük olmaktadır. Bu 
nedenle uzmanlar ders izlencesinin her türlü 
detayı içermesi, ders kurallarının ve 
notlandırma detaylarının dönem başında 
belirlenerek duyurulması ve dönem içinde 
değiştirilmemesini önermektedirler [41]. Ders 
izlencelerinde haftalık ya da ders saati bazında 
konu başlığı, ders kaynakları (video, kitap, 
makale, egzersizler, vs.), ölçme/değerlendirme 
yöntemi detaylarına yer verilmesi 
önerilmektedir. 

Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Merkezleri 
öğretim üyelerine çeşitli çevrimiçi eğitim 
araçlarını ve kendi bünyelerindeki çalışanlar ya 
da dışarıdan bulunacak uzmanlarca bu 
araçların eğitimlerinin verilmesini sağlamak 
durumundadır. Ancak, farklı disiplinler ve 
farklı konu içeriklerine göre uygun araçların 
kullanılması gerekir ve üniversite derslerinde 
hangi derste hangi eğitim araçların 
kullanılmasının uygun olacağına ancak dersi 
veren öğretim üyesi sağlıklı bir şekilde karar 
verebilir. Sonraki kısımda makine teorisi 
alanında uzaktan eğitim için bazı öneriler bir 
örnek uygulaması ile birlikte sunulmuştur. 
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6. ÇEVRİMİÇİ MAKİNA TEORİSİ
EĞİTİMİ – ÖRNEK VE ÖNERİLER

Bildiğim kadarı ile makina mühendisliğinde ve 
makine teorisi özelinde çevrimiçi eğitime 
yönelik ilk yayın 2001 yılında Eres Söylemez 
[45] tarafından yapılmıştır. Söylemez [45],
“Bilhassa ülkemizde olanakların sınırlı olduğu
ortamda, internete dayalı eğitimin tek başına
veya mevcut eğitime destek şeklinde
kullanılması, eğitimde kaliteyi artırıcı etkisi
olacağı gibi, meslek içi eğitim, özel ihtisas
alanları için eğitim, uzaktan eğitim gibi
konularda yeni olanaklar ortaya
koyabilmektedir.” diyerek günümüzde yaygın
olarak konuşulan konuları 20 yıl önce kaleme
almıştır. Söylemez ayrıca şu anda ODTÜ Açık
Ders Malzemeleri [46] ve Makine Teorisi
Derneği [47] internet sitelerinde yayında olan
Mekanizma Tekniği çevrimiçi ders notlarının
20 yıl önceki ilk hali olan “internete dayalı
mekanizma tekniği eğitimi paketi”ni
sunmuştur. Söylemez [45], internet tabanlı
eğitim içeriğinin avantajlarını dinamik ve
etkileşimli olması, basılı kitabın aksine sürekli
yenilebilir olması, gençlerin teknolojiye yatkın
olması ve eşzamansız içeriğin istendiği zaman
ulaşılabilir olması olarak sıralamıştır.

Makina teorisi alanında sistematik ve geniş 
boyutta internet içeriği üreten bir diğer 
akademisyen Sadettin Kapucu’dur. Kapucu 
[48, 49, 50], mekanizma tekniği ve makina 
dinamiği konularında internette hazırlamış 
olduğu ders notlarının yanı sıra iki yüze yakın 
video içeriği yayınlamıştır. 

Söylemez ve Kapucu’nun oluşturdukları 
gibi içeriklerin öğrencilere derslerde planlı bir 
şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu kısmın 
devamında tipik bir makine teorisi dersi örneği 
olarak İYTE Makina Mühendisliği Bölümü 
Makina Teorisi I dersinin uzaktan eğitim ile 
veriliş şekli örnek olarak sunulmuştur. 

Gelecek nesillere aktarılması için küresel 
salgının başladığı Mart 2020’den itibaren olan 
süreci özetleyerek başlamak isterim. Nisan 
2020’de tüm üniversiteler ile birlikte İYTE’de 
de örgün eğitime verilen üç haftalık aranın 
ardından tüm dersler uzaktan eğitim ile 
verilmeye başlanmıştır. Üniversiteler bu üç 
haftalık sürede mevcut donanım (kamera, 
grafik tablet, vs.) ve yazılım (öğrenim yönetim 
sistemleri, çevrimiçi toplantı platformları, vs.) 
olanaklarını değerlendirmiş ve eksiklerini hızla 
tamamlamaya çalışmıştır. Var olan ve temin 
edilen araçların bilgi ve eğitimleri öğretim 

üyelerine verilmeye başlanmıştır. Ani gelişen 
bu olağanüstü dönemde hem öğrenciler, hem 
öğretim üyeleri belirsizlik ve acemilikle 
mücadele etmiş ve pek çok uzaktan eğitim araç 
ve yöntemi denenmiştir. Sağlık gereği 
evlerinde yalıtılmak zorunda kalan öğrenci ve 
öğretim üyeleri, eğitimi devam ettirmeye 
çalışırken öğrencilerin internet ve donanım 
eksiklikleri, çoğu uzaktan eğitim malzemesinin 
acele ile hazırlanıp yetersiz kalması ve 
denetimsiz bir şekilde gerçekleştirilen ölçme / 
değerlendirme girişimlerinden hemen hemen 
hiç verim alınamaması gibi çok vahim 
problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu 
dönemde ders, bölüm ya da üniversite çapında 
yapılan pek çok anket ile öğrenci ve öğretim 
üyelerinden sürekli dönütler alınarak önemli 
bir bilgi birikimi sağlanmıştır. Bahar 2020’de 
alınan dönütlere göre şu tespitler yapılmıştır: 
1) Moodle vb. tabanlı sistemlerde yapılan
gözetimsiz sınavlarda öğrencilerin kitleler 
halinde ihlaller yapması önlenememiştir. 
Öğretim üyeleri gibi pek çok öğrenci de bu 
durumdan rahatsızlıklarını farklı şekillerde 
ifade etmişlerdir. İki örnek dönüt şu şekildedir: 
“Uzaktan eğitim iyi ama uzaktan sınav hiç iyi 
değil!!!” ; “Kopyayı önlemek için kamera 
kullanılması bir şart.” 
2) Öğrenciler eğitim disiplininden kopmasın
diye tüm derslerde çok sayıda ödev verilmiş,
öğrenciler ağır ders yüklerine maruz kalmıştır.
3) Eşzamanlı işlenen derslerde internet ve
donanım yetersizliklerinden dolayı bilgi
iletiminde kayıplar olmuş, eşzamansız olarak
sağlanan ders içeriklerinde ise öğrenci-öğretim
üyesi arasındaki etkileşim çok zayıf kaldığı
için pek çok iletişim kazası meydana gelmiştir.
4) İYTE Makina Mühendisliği Bölümü
öğrencileri arasında yapılan ankette 400
öğrencinin üçte biri yeterli hız ve kalitede
internet altyapısı bulunmadığını ifade etmiştir.

YÖK, üniversite yönetimi ve eğitim 
seminerlerinde uzman ve yöneticiler ölçme / 
değerlendirmenin dönem içine yayılması, sık 
ve küçük ölçümler yapılması, eşzamansız ders 
malzemesinin yoğun kullanılması, eşzamanlı / 
eşzamansız tüm içeriklerde mutlaka öğrencilere 
öğretim üyesi, diğer öğrenciler ya da içeriğin 
takip edildiği cihaz ile etkileşim odaklanmanın 
sağlanması ve dönem başında tüm ders içeriği 
ve not dağılımının duyurulması gibi kritik 
tavsiyeler vermişlerdir. Çizilen bu genel 
çerçeve içerisinde elbette her öğretim üyesinin 
kendi donanıma ve dersi içeriğine göre derse 
özel araç ve yöntemler belirlemesi gerekmiştir.  

12



Uzaktan Eğitimin Kısa Tarihi ve Çevrimiçi Makina Teorisi Eğitimi 

Kazanılan tecrübe ve bilgiler ışığında 
Sonbahar 2020 döneminde İYTE Makine 
Teorisi I dersi için şu tespitler yapılmıştır: 
1) Öğrencilerin internet/donanım eksiklikleri
göz önüne alınarak derslerin çoğunluğu
asenkron malzeme ile verilmeli.
2) Öğrencilerin ders dinlerken pasif kalmaması
için ders videoları etkileşimli olmalı ve
bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmeli.
3) Fazla ödev yükü oluşmaması için ölçme/
değerlendirme ders saatinde yapılmalı, dersin
AKTS değeri sınırları içinde kalınmalı.

4) Ölçme / değerlendirmenin dönem içine
yayılması için ders videolarında ölçme olmalı
ve sık küçük sınavlar yapılmalı.
5) Gözetimsiz sınavlar öğrencileri kolaya
kaçmaya teşvik ettiği için mümkün olduğunca
yüz yüze sınava benzer olması için kamera ve
mikrofon açık şekilde sınav yapılmalı.
6) Belirsizliklerin öğrencide yarattığı stresi
önlemek için dönem başında tüm ders içerik ve
planı açıklanmalı ve değiştirilmemeli.

Bu tespitler uyarınca dönem başında 
öğrencilere ders izlencesine ek olarak Tablo 
1’de verilen detaylı ders içeriği sunulmuştur. 

Tablo 1. Sonbahar 2020 döneminde açılan İYTE Makina Teorisi I detaylı ders içeriği (Kısaltmalar: 
E.İ. - etkileşimli içerik, K.S. - kısa sınav (quiz), B.U. - bilgisayar uygulaması)

Renk kodu Kuramsal dersler/soru cevap saati (23 saat) Bilgisayar uygulaması (7 saat) Kısa sınav 

Ders Tarih Ders İçeriği 
Basılı 

kitaptaki 
kısım 

Çevrimiçi 
kitaptaki 

kısım 
Ölçme 

Ek 
malzeme 

1 13.10 Giriş - - - 
2, 3 15.10 Temel kavramlar ve tanımlar 1.1-1.3 1.1-1.3 E.İ.

4 20.10 Mekanizmaların sınıflandırılması 1.10 2.7 K.S.1 
5, 6 22.10 Mekanizmaların serbestlik derecesi 1.4 2.1 E.İ. Egzersiz 

7 27.10 Kinematik açıdan hareketi belirli mekanizmalar 1.5 2.2 K.S.2 
8 10.11 Kinematik yer değişim; mekanizma enümerasyonu 1.6-1.8 2.3-2.5 E.İ. Egzersiz 

9, 10 12.11 
Parçacık ve rijit cisim kinematiği; çakışan 
noktalar; mekanizmalarda vektör devreleri 

2.1.1-
2.1.4 

3.0-3.4 E.İ.
Egzersiz 

11 17.11 - K.S.3-4 
12, 13 19.11 Bilgisayar uygulaması: mekanizmalarda grafik 

çözüm; Geogebra’ya giriş 
2.1.5 3.5 B.U.1 Video 

14 24.11 Konum analizi için Geogebra uygulaması - - K.S.5 
15, 16 26.11 Bilgisayar uygulaması: Excel’e giriş; 4-çubuk 

mekanizmasının denklem dizisi ile çözümü 
2.1.8, 
2.1.6 

3.8, 3.6 
B.U.2 Video 

(1:05’e 
kadar) 

17 01.12 B.U.3 
18, 19 03.12 Bilgisayar uygulaması: 4-çubuk mekanizmasının 

makrolar kullanarak çözümü 
Ek II Ek II B.U.4 

20 08.12 Konum analizi için Excel uygulaması - - K.S.6 
21, 22 10.12 Devre kapalılık denklemlerinin analitik çözümü 2.1.6 3.6 E.İ. Egzersiz 

23 15.12 - - - K.S.7 
24 

17.12 
4-çubuk mekanizması için Grashof teoremi 4.1,4.1.1 

7.1 E.İ.
25 Ölü konumlar ve bağlama açısı 4.1.2,4.1.3 Egzersiz 
26 22.12 - - - K.S.8 
27 

24.12 
Hız ve ivme analizi 2.2 4.1 

E.İ.
28 Mekanizmaların hız ve ivme analizi 2.3 4.2 
29 29.12 Hız analizi için Geogebra uygulaması - - K.S.9 

30, 31 31.12 Hız ve ivme analizi için Excel uygulaması - - K.S.1
032 05.01 Doğrusal mekanik sistemler; basit dişli zincirleri 3.1 5.1 E.İ.

33, 34 07.01 Planet dişli zincirleri 3.2 5.2 E.İ. Egzersiz 
35 12.01 - - - K.S.1

136 
14.01 

Kuvvetler ve kuvvet çiftleri; makinalarda kuvvetler 5.1 6.1 
E.İ. Egzersiz 

37 Mekanizmaların statik kuvvet analizi 5.2 6.2 
35 19.01 - - - K.S.1

236, 37 21.01 Genel gözden geçirme (örnek çözümü/soru-cevap) - - - 

Tablo 1’deki ders planı 30 Ekim 2021 İzmir 
depremi nedeniyle zorunlu olarak verilen bir 
hafta ara haricinde değişmeden uygulanmıştır. 

İlk ders saatinde ders izlencesi ve ders içeriği 
eşzamanlı bir ders ile öğrencilere açıklanmıştır. 
Ders izlencesinde derslerin çoğunlukla 
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eşzamansız H5P etkileşimli videolar ile 
yapılacağı, yoklama yerine geçecek olan H5P 
içerik notlarının en iyi %80inin, yapılacak olan 
12 kısa sınavın ise en iyi 10unun notlanacağı 
duyurulmuştur. Resmi tatiller nedeniyle bir 
dönemlik ders 37 saat olarak yapılmış, bunun 
23 saati eşzamansız kuramsal ders videosu ile, 
7 saatinde eşzamanlı bilgisayar uygulaması, 7 
saatinde de kısa sınav yapılmıştır.   Moodle 
tabanlı İYTE LMS’te H5P videolar [51] 10-ila-
20 dakikalık her videoda sık (3-5 dakikada bir) 
etkileşim olacak şekilde ve videoda ileri-geri 
gitme engellenerek (öğrenci derse 
odaklanabilmeli ve ders ayırdığı vakti efektif 
kullanabilmelidir) hazırlanmıştır. Videoda 
etkileşimli içerikler çoktan tek ya da çok 
seçmeli, doğru/yanlış gibi pek çok farklı tipte 
soru olabilmektedir. Etkileşim sırasında video 
durmakta öğrencinin az önce izlediği içeriğe 
uygun karşısına gelen soruyu Video süreleri 
hem öğrencinin sıkılmadan ve ara vererek 
izlemesi için, hem de video izlenirken ölçme/ 
değerlendirme de yapıldığından internet/ 
elektrik kesintisi olması durumunda öğrencinin 
uzun bir videoyu tekrar izlemesi gerekmemesi 
için kısa tutulmuştur.  Videolar ders saatinden 
önceki gün LMS’ye yüklenerek öğrencilerin 
istedikleri zaman izleyebilmeleri için en az 2 
gün süre verilmiş ise de videoların ders 
saatinde izlenmesi tavsiye edilmiştir. Ders 
saatlerinde çevrimiçi toplantı düzenlenerek 
öğrencilerin o gün ya da geçmiş gün dersleri ile 
ilgili soruları cevaplanmıştır. Ayrıca ders 
asistanları dönem içerisinde öğrenci taleplerine 
göre üç kez soru çözme saati düzenlemişlerdir. 

Makina teorisi dersleri hareketli sistemler 
üzerine olduğu için yalnızca yazı ve hareketsiz 
görsellerin bulunduğu sunumlar ile değil, yeri 
geldiğinde sistem örneklerinin videoları, 
animasyonları ve bilgisayar benzetimleri ile 
birlikte verilmesi gerekmektedir. Bilgisayar 
uygulamalarında öğrencilerin rahatlıkla 
erişebilecekleri ve kolay öğrenip öğrenme 
esnasında uygulayabilecekleri bilgisayar 
programları kullanmak gerekmektedir. Bu 
bağlamda, ME 331’de Söylemez’in [52-53] 
Excel ve Geogebra ile mekanizma tekniği 
eğitimleri temel alınarak ilk aşamada öğretim 
üyesi yaparken öğrenciler tekrar ederek 
araçları öğrenmiş, daha sonraki aşamalarda 
öğrencilerin verilen bazı problemleri çözmeleri 
istenerek hem konu pekiştirilmiş hem de 
performanslar notlanmıştır. Örgün eğitiminde 
herkes bilgisayarını sınıfa getirerek yapılan bu 

uygulamalar ve sınavları uzaktan eğitimde 
sınıftaki gibi yapılabilmektedir. 

İlk günkü eşzamanlı dersten sonra 
eşzamanlı ders performansını değerlendirmek 
amacı ile bir anket düzenlenmiş, öğrencilerin 
%20sinin internet bağlantı kalitesi nedeniyle 
öğretim üyesinin anlatımında kopmalar 
yaşadığı görülmüştür. İlk etkileşimli video 
izlendikten sonra da bir anket yapılarak 
öğrencilerin bu yöntemler ilk kez 
karşılaşmalarına rağmen %89 oranında 
memnun olunduğu tespit edilmiştir. İlk video 
ve kamera açık sınav sonrasında yapılan 
ankette ise öğrencilerin %84ü bu sınav 
yöntemini desteklediklerini ifade etmişlerdir. 

İlk etkileşimli videodan sonra bir öğrenci şu 
şekilde olumlu dönüt sağlamıştır: “Lecture 2 
videolarını izledim ve gerçekten çok teşekkür 
etmek istiyorum. Çünkü (şahsi düşüncem) 
gerçekten etkili bir ders işleme yöntemi online 
eğitim sürecinde. Benim tamamen derse odaklı 
ve mutlu bir şekilde dinlememi sağladı bu 
yöntem. Özellikle bazı soruların şıklarının 
komik olması da gerçekten çok hoş :)”. Dönem 
sonu anketlerinde ise onlarca olumlu dönütün 
biri şu şekilde olmuştur: “Dersin düzenli 
takibinin LMS e atılan sorulu videolarla 
yapılması en güzel yöntemlerden biriydi.” . Bir 
diğer öğrenci ise şunları yazmıştır: “Uzaktan 
eğitim sürecinin, açık ara en iyi şekilde 
yönetildiği dersimdi. Her şeyin planlı ve 
düzenli ilerlemesi sayesinde quiz ve sınav stresi 
diğer derslere göre oldukça düşüktü. Hocamız 
ve dersin asistanları hiçbir konuda bizi 
belirsizliğe sürüklemeden her adımı gayet 
güzel planlayıp yürüttüler.”.  Tüm bu dönütler, 
öğrencilerin dönem başında tüm ders planının 
duyurulması ve takip edilmesi ile belirsizlik 
olmaması ve de etkileşimli videolardan 
memnun olduklarını göstermektedir.  Dönem 
sonunda İYTE’de yapılan eğitim çalıştayında 
ME331 örneği paylaşılmış, Bahar 2021 
döneminde pek çok derste benzer 
uygulamaların yaygınlaştığı görülmüştür. 

7. SONUÇLAR

Üniversitelerde küresel salgın sonrasında da 
çevrimiçi eğitimin önemli yer tutacağı 
görülmektedir. Özellikle teknik ve uygulamalı 
branşlarda doğru ve etkili çevrimiçi eğitim 
yöntemlerinin uygulanması için öğretim 
üyelerinin çevrimiçi eğitim konusunda geniş 
bilgi sahibi olmaları, ders konusu ve öğrenci 
profiline uygun ders planı yapmaları gereklidir. 
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