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Özet: Bu çalışmada yükseköğrenime özelleşmiş ve yaygın kullanıma sahip açık kaynak kodlu 

işbirliği ve öğrenme ortamı Sakai uygulamasının akademik işbirliğine dayalı olarak yeni 

vizyon doğrultusunda tasarlanan esnek ve modüler modeli  “Sakai OAE (Open Academic 

Environment - Açık Akademik Ortam)  hakkında bilgi verilecektir. Çalışma literatüre dayalı 

olarak araştırmacının Sakai deneyimleri doğrultusunda hazırlanmıştır.  Bu bağlamda Sakai 

hakkında temel bilgilendirmenin ardından açık öğrenme ortamı anlayışının yeni sürümü olan 

Sakai OAE ile gelen yeniliklerden söz edilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Sakai OAE, Sakai  3.0, Açık Akademik Ortam. 

 

Sakai OAE: Open Academic Environment 

 

Abstract: In this study, next-generation of free and open source learning management system 

Sakai, which is has a commonly known as Sakai 3.0, is briefly introduced. The new product 

with preferred term Sakai OAE (Open Academic Environment) will be introduced mainly 

based on authors’ Sakai experiences. 
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1. Giriş 

 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim 

imkânlarının daha fazla kişiye zaman ve 

mekândan bağımsız olarak ulaştırılmasını 

olanaklı hâle getirmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanılarak geleneksel eğitimin 

zenginleştirilmesi, uzaktan eğitimin yaklaşımı 

ile eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde 

imkân ve fırsat eşitliğinin arttırılması 

mümkündür.  

 

İnternetin ve bilgisayar teknolojilerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan ağ 

tabanlı uzaktan eğitim modeli öğrenenler 

için daha fazla etkileşim olanağı ve materyal 

çeşidine ulaşmaya imkân sunmaktadır. 

Çevrimiçi/Çevrimdışı bilgi kaynakları, sanal 

sınıf/toplantı/danışmanlık gibi uygulamalar 

ve Web 2.0 araçlarının sunduğu kolaylıklar 

ile öğretim uygulamaları çeşitlenmiştir. 

İletişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle 

teknoloji uzantılı sınıf modelinde ise video 

konferans uygulamaları yapılabilir hale 

gelmiştir. Son aşamada ise tamamen sanal 

eğitim ortamları gündemdedir. Böylece 

geleneksel eğitim engellerini aşarak herkesin 

erişebilir olması, öğrenme programlarının 

tasarımının, öğrenme biçimlerinin açık 

öğrenme göre hazırlanmasını gerekli 

kılmaktadır. Esnek Öğrenme Modeli [1]  

(Flexible learning model, based on online 

delivery via the internet) internet üzerinden 

çevrimiçi olarak sunulan bilgi uzaktan 

eğitime referans vermektedir ve literatürdeki 

farklı boyutlarıyla esnek öğrenme uygulama 

aşamasında uzaktan öğrenme ile ilişkilidir 

[2]. 

 

Tarihsel süreç içerisinde uzaktan eğitim 

günün teknolojilerini kullanarak faaliyetini 

sürdürmüştür. Sanayi toplumlarında savaş 

sonrasında toplumu hızlı ve etkili bir biçimde 

eğitmek olarak da model uygulamalar 

geliştirildiği görülmektedir. Her öğrenme 

modelinin açıklık ve esneklik bağlamında 

farklı özellikleri mevcuttur. Toplum 

ihtiyaçları uzaktan öğrenme modellerine yön 
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verebilmekte iken günümüzde iletişim ve 

bilgi teknolojisindeki değişmeler yön 

vermektedir. 

 

Uzaktan eğitimin temel belirleyicilerinin 

eğitimin gerçekleştirildiği zaman diliminin 

büyük bir kısmında öğrenci ve öğretim 

elemanının mekân veya zaman ya da hem 

zaman hem mekân açısından ayrı olması 

sebebiyle özel ders tasarımı, öğretim 

teknikleri, iletişim metotları, örgütsel ve 

yönetsel düzenlemeler gerektirmektedir. Bu 

süreç öğrenen ve öğreten arasında iletişimi 

sağlamak amacıyla uzaktan eğitim 

teknolojilerinin kullanılmasını ve içeriğinin 

eğitsel medyanın aracılığıyla öğrenciye 

ulaştırılmasını kapsamaktadır.  Kısaca 

uzaktan eğitim sistemi öğrenme, öğretme, 

iletişim, tasarım, yöntem gibi bileşenlerden 

oluşan planlanmış bir öğrenme modelidir. 

Kayıt, danışmanlık, öğrenen ve destek 

hizmetleri, öğretim içeriklerinin hazırlanması, 

ölçme değerlendirme gibi konuları kapsadığı 

için değişik hizmet birimlerinde ve 

kademelerde kişilerin görev aldığı karmaşık 

bir örgüt yapısına sahiptir.  

 

Saba (2003) uzaktan eğitimi karmaşık,  

hiyerarşik,  doğrusal olmayan,  dinamik ve 

kararlı bir öğrenme ve öğretme sistemi olarak 

tanımlamaktadır [3]. Uzaktan eğitimin 

donanım,  yazılım,  telekomünikasyon,  

öğretme/öğrenme,  eğitim sistemleri, sosyal 

sistemler ve küresel sistemleri iç içe geçmiş 

hiyerarşik bir yapı içerisinde bünyesinde 

barındırdığını belirtmiştir. Bu noktada 

öğrenme yönetim sistemleri öğrenme 

faaliyetlerimizi kolaylaştıran, öğrenme 

içeriklerimizi yönetebileceğimiz, öğrenenler 

ve öğretenleri buluşturduğumuz ve öğrenme 

öğretme süreçlerimizi organize bir şekilde 

yürüttüğümüz bütünleşik sistemler olarak 

karşımıza çıkmaktadır.   

 

Günümüzde çeşitli organizasyon ve kurumlar 

tarafından üretilmiş gerek ticari gerekse açık 

kaynak kodlu farklı öğrenme yönetim 

sistemleri mevcuttur.  

2. İşbirliği ve Öğrenme Ortamı olarak 

Sakai CLE 

 

Sakai, daha çok yüksek öğrenime özelleşmiş 

ve dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip 

açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim 

sistemidir. Indiana Üniversitesi, 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford 

Üniversitesi, Michigan Üniversitesi ve 

Valencia Polytechnic Üniversitesi önderliğin 

de oluşturulan “SakaiFoundation” 

organizasyon yapısı altında akademik, ticari 

ve bireysel katılımlarla geliştirilen işbirliği ve 

öğrenme ortamıdır (Collaboration and 

Learning Environment (CLE).   

 

Proje kapsamında sahip olduğu araçlar ile 

eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve 

öğretenlerin izlenmesine,  öğrenme öğretme 

süreçlerinin bireyselleştirilebilmesine 

sağladığı bütünleşik olanaklardan dolayı 

“Sakai Collaboration and Learning 

Environment - CLE) İşbirliği ve Öğrenme 

Ortamı olarak ifade edilmektedir [4]. 

İşbirlikli çalışma ortamı sunan araçları ile 

araştırmacıların ve proje gruplarının 

kullanımına da uygundur. Uygulama,  içerik 

yönetim sistemlerinin sahip olduğu birçok 

ortak özelliğin yanında bilgi/belge dağıtımı-

yayınlaması, çevrimiçi ders/toplantı/ 

danışmanlık uygulamaları, canlı sohbet, 

bilgilendirme, paylaşım, görev aktarma, 

ölçme değerlendirme, izleme ve raporlama 

gibi gelişmiş modüllere sahiptir.  

 

Sakai Foundation organizasyon yapısı 

altında akademik, ticari ve bireysel 

katılımlarla geliştirilen ortamın mevcut 

sürümü Sakai 2.8’dir.  2008 yılında yeni nesil 

Sakai adı altında çalışmaların başlatıldı. Bu 

çalışmalar 2010 yılının nisanında esnek ve 

modüler bir yapı sunmak adına Sakai 3.0 ve 

3akai gibi adlar altında yürütüldü. Yürütülen 

çalışmalar neticesinde bu yeni vizyonun ilk 

kararlı sürümü Haziran 2011’de piyasaya 

çıktı. Bu sürümün piyasadaki mevcut 

öğrenme yönetim sistemlerinden farklılığını 

vurgulamak adına “Sakai OAE - Open 



Academic Environment” tanımlamasıyla 

yayınlandı.  

3. Sakai OAE - Açık Akademik Ortam 

 

Sakai OAE (Open Academic Environment), 

çalışmalarına Sakai 3 olarak başlanan 

bünyesinde akademik işbirliği için yeni bir 

anlayış barındıran, öğrenme ortamının sosyal 

araçlarla donatıldığı, hizmet mimarisine 

dayalı bir ortamdır. Bu yeni anlayış Sakai 

platformunu teknoloji destekli öğretim, 

öğrenme ve araştırma bağlamında yeniden 

kurgulamakta ve açık bir akademik ortam 

yaratmayı hedeflemektedir [5]. 

 

Sakai OAE sistemler ve kullanıcılar arasında 

birlikte çalışabilirlik, işbirliği ve paylaşımı 

teşvik eden; eğitim kurumları, öğrenciler, 

öğretmenler ve araştırmacıların ihtiyaçlarına 

göre yeniden tasarlanan açık akademik bir 

ortamdır. Açık akademik ortam anlayışı ile 

gelen dört temel yenilik ortamın geçirgen, 

sosyal, kişisel ve karma olabilmesidir.  

 

Geçirgen olması ortamın içinde bulunduğu 

kurumsal kaynaklar ve bu kaynakların 

araçlarının yanında kurum dışında içerik ile 

de ilişkili olabilmesini ifade etmektedir. 

Böylece Sakai içinden ve dışından kaynakları 

toplayan, ulaşma imkânı sağlayan ve 

destekleyen ve bunun yanında kurum içinde 

ve dışında yer alan uzmanları bağlayan bir 

yapı sunmaktadır. Bu durum sadece 

kaynaklar ve kaynakları üreten ve ulaşmaya 

çalışanları değil aynı zamanda diğer 

platformları da bünyesine almaya çalışan 

bütünleşmeye açık olan bir ortamı 

sağlamaktadır. Diğer öğrenme ortamlarında 

olduğu gibi platformun kullanıcı ve 

kaynaklarının izole olduğu bir ortam yerine 

açık öğrenme uygulamalarını işe 

koşmaktadır. Bu kurumların sahip olduğu 

içerik ile akademik dünya arasındaki 

duvarları yıkan bir yaklaşımdır.  

 

Günümüzde var olan insanların iletişimini, 

etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve doğal 

olarak öğrenme sürecini yeniden 

şekillendiren sosyal ağları akademik 

Şekil 1. Sakai Yol Haritası 

 



ihtiyaçlar doğrultusunda yapısına dâhil 

etmektedir. Bu yeni ortam anlayışında sosyal 

ağlar kişisel gizlilik ve güvenlik içinde 

ortamdan kopmadan erişilebilir ve 

paylaşılabilir hale gelmektedir. Böylelikle 

sadece sistemin içinde yer alan öğrenen, 

öğretici ve araştırmacıların dışında 

kullanıcılar akademik ilgi ve arayışlarına göre 

sistemin içinden ve dışından bağlantılar 

kurabilme imkânına sahip olmaktadırlar. 

Eğitim faaliyetlerinin dışında öğrenenlerin 

grup çalışması, yapabileceği, fikir 

alışverişinde bulunabileceği ve rehberlik 

alabileceği bir ortam sağlanmaktadır. 

 

Mevcut öğrenme yönetim ortamlarından 

farklı olarak kurumların belirlediği yapılar 

yerine kişinin kendisinin şekillendirebileceği 

kişisel bir ortam sunmaktadır. Kendinize 

özgü olarak gerek görsel gerekse de işlevsel 

olarak tasarlayabileceğiniz, Sakai içinden ve 

dışından kendi bağlantı ve tanımlamalarını 

yapabileceğiniz, akademik çalışmalarınızın 

kontrolünün sizde olduğu önceliklerinizi 

belirleyebileceğiniz, bireysel ya da 

gruplarınızla güvenli bağlantı kurabileceğiniz 

yeni bir kişiselleştirme anlayışı sunmaktadır. 

 

Sakai bu yeni anlayışında karma yaklaşımla 

içerik ve bağlantılarınızı özgürce 

işleyebileceğiniz bir ortam sunmaktadır.  

Bünyesinde barındırdığı araçlarla size 

sunulan şablonlardan yararlanabileceğiniz 

gibi hali hazırda kullanmakta olduğunuz 

çalışmalarınızı da bünyesinde barındırma, 

doğrudan kullanma ya da paylaşmanıza 

olanak tanımaktadır.  Bu yeni yaklaşımla bir 

veya birden fazla farklı veri kaynağını 

kullanarak (mash-up) bütünleşik içerikler, 

uygulamalar ve bağlantılar oluşturabilirsiniz. 

Bünyesinde barındırdığı tek başına çok fazla 

işlevsel olmayan verileri daha kullanışlı, 

eğlenceli, analiz edilebilir hale getirmek 

sağladığı yeni araçlarla mümkündür. 

 

Sakai CLE ve diğer birçok öğrenme yönetim 

sisteminde yer alan erişilebilirlik engeline 

karşı bu yeni yaklaşım birçok zengin ve hoş 

kullanıcı deneyimleri sunmaktadır. Özellikle 

tasarım konusunda baştan aşağı yenilenen 

Sakai OAE uluslararası standartlara göre 

kullanıcı alışkanlıkları göz önüne alınarak 

yeniden şekillendirilmiştir. 

Başta W3C Web İçeriği Erişilebilirlik 

Kılavuzu, (WCAG) 2.0 Level A ve AA başarı 

kriterleri olmak üzere mevcut gelişmekte olan 

standartları takip etmekte ve WAI-ARIA 

Suite gibi en iyi uygulama tasarım 

tekniklerini kullanmaktadır. Mevcut ve 

gelişmekte olan uyarlanabilir teknolojileri 

desteleyecek şekilde kurgulanmaktadır. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Sakai OAE ortaya koyduğu yeni 

yaklaşımlarla öğrenme ortamını bilginin ve 

kullanıcısının tek bir merkezden yönetildiği 

izole çözümlerden farklı bir anlayış 

sunmaktadır. Öğrenme sürecini 

yapılandırılmış bir sistemin içine hapsetmek 

yerine hayatın akışında olduğu gibi olduğu 

şekli ile ulaşılabilir kılmamayı tercih 

etmektedir. Esnek yapısı ile tanımlanan 

kalıplar içinde hareket etmek durumunda 

kaldığınız anlayışa son vererek ihtiyaçlara 

göre yapılandırılabilir kılmaktadır.   

 

Ülkemizdeki güncel uygulamalar açısından 

ele alındığında Sakai OAE ile sağlanan 

açıklık ve esneklik eğitim kurumlarımızın 

sahip oldukları kaynakları a paylaşabilmeleri 

açısından yenilikçi yaklaşımlar sunmaktadır. 

Sakai CLE deneyimi sonucunda sahip olduğu 

içerik yönetimi ve işbirlikli çalışma ortamı 

sunan araçların yanında zengin içerikli 

bilgi/belge dağıtımı-yayınlaması, çevrimiçi 

ders/toplantı/danışmanlık uygulamalarına 

imkân tanıyan sosyal ağlar ile desteklenmiş, 

canlı yazılı/sesli/görüntülü görüşme, 

bilgilendirme, paylaşım, görev aktarma gibi 

eğitsel süreçleri yürütebileceğiniz, ölçme 

değerlendirme, izleme ve raporlama 

yapabileceğiniz gelişmiş modüllere sahiptir.  

Servis mimarisine dayalı olarak daha esnek 

ve modüler bir yapıya büründürülen Sakai 

OAE sistemin diğer kurumların mevcut 



uygulamalara kolaylıkla bütünleşebileceği 

gibi bünyesinde var olan veri kaynakları ve 

uygulamaları farklı yapılara işleyebilecek 

pratik çözümler sunabilmektedir.  

 

5. Sakai OAE Ekran Görüntüleri [6] 
 

 

Şekil 2. Sakai OAE Özelleştirilebilir Ana Sayfası 

 

 

Şekil 3. Sakai OAE Kullanıcı Çalışma Sayfası 

 

Şekil 4. Sakai OAE Kullanıcı Profil Sayfası 

 

Şekil 5. Sakai OAE Kategoriler 

 

 

Şekil 7. Örnek İçerik Sayfası 

 

 

Şekil 7. Örnek İçerik Oluşturma Ekranı 



 

Şekil 8. Sakai OAE Kullanıcı Kütüphanesi 

 

Şekil 9. Sakai OAE Kişisel Profil Yönetimi 

 

 

Şekil 10. Sakai OAE Kategori Yönetimi 

 

Şekil 11. Diğer Kullanıcı Profil Görünümü 

 

 

Şekil 12. Sakai OAE Mobil Kullanıcı Profili 



 

Şekil 13. Sakai OAE Site Mobil Görünümü 

 

Şekil 14. Kullanıcı Hesap Oluşturma/Giriş Ekranı 
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