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Özet: Kitlesel açık çevrimiçi dersler - KAÇD (Massive Open Online Courses - MOOCs) içeriklerin derse 
katılan herkese çevrimiçi olarak ulaştırıldığı bir modeldir. Bu derslerde katılımcılar KAÇD sunan kurumun 
öğrencisi olabileceği gibi internet erişimi olan herhangi biri de olabilir. Katılım için ücret ödemeyen öğrenciler, 
kurumun sahip olduğu öğrenme yönetim sisteminin yeterliliklerinden bağımsız olarak bu derslerde, videolar 
izleme, tartışma panolarında ya da sosyal medya platformlarında fikirlerini paylaşma yoluyla ders etkinliklerine 
katılabilir. Katılımcılar derslerden herhangi bir kredi ya da belge almamalarına, hatta çok sınırlı geribildirim 
olanağına sahip olmalarına rağmen, öğrenme süreçlerine yaptıkları katılımlarla derse katılan diğer kişilerin de 
yararlanabileceği bir dinamik oluşturmaktadır.  
Bu çalışma kapsamında yukarıda tanımlanan kitlesel açık çevrimiçi derslerin dünya üzerindeki farklı örnekleri 
incelenerek Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim sistemi kapsamında kullanılabilirliğine dair bir değerlendirme 
yapılacaktır. 
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Applicability of Massive Open Online Courses in Anadolu University 
 
Abstract: Massive Open Online Courses (MOOCs) is a model in which the contents of MOOCs are delivered 
online to all participants who take the lesson. In these lessons the participants may be the students of the 
institution which offers MOOCs as well as somebody who has online access. Students who don’t pay for the 
enrolment of the course can participate in activities via watching videos, sharing their own ideas on discussion 
boards or social media platforms independently of the learning management system. Although the participants 
don’t get credit points or documents and even have only limited feedback, they create a high dynamics with their 
participation in the learning process.  
In the scope of this study there will be an assessment of applicability of MOOCs in Anadolu University open 
education system by examining different examples of MOOCs all around the world. 
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1. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler 
 
Adından da anlaşılabileceği gibi kitlesel açık çevrimiçi 
dersler - KAÇD (Massive Open Online Courses - 
MOOCs) içeriklerin derse katılan herkese çevrimiçi 
olarak ulaştırıldığı bir modeldir [1]. Bu derslerde 
katılımcılar KAÇD sunan kurumun öğrencisi 
olabileceği gibi internet erişimi olan herhangi biri de 
olabilir. Katılım için herhangi bir ücret ödemeyen 
öğrenciler, kurumun sahip olduğu öğrenme yönetim 
sisteminin yeterliliklerinden bağımsız olarak bu 
derslerde, videolar izleme, tartışma panolarında ya da 
sosyal medya platformlarında fikirlerini paylaşma 
yoluyla ders etkinliklerine katılabilir. Katılımcılar 
derslerden herhangi bir kredi ya da belge 
almamalarına, hatta çok sınırlı geribildirim (bazı 
uygulamalarda bulunmamaktadır) olanağına sahip 
olmalarına rağmen, öğrenme süreçlerine yaptıkları 
katılımlarla derse katılan diğer kişilerin de 
yararlanabileceği bir dinamik oluşturmaktadır. 

KAÇD, açık eğitsel kaynaklar (open educational 
resources) ve “eğer ilişkili ağları birleştirirsek başarılı 
bir öğrenme gerçekleşir” düşüncesini savunan 
bağlayıcı öğrenme kuramından (connectivist learning 
theory) yola çıkılarak tasarlanmıştır [2]. Bilgiyi 
yapılandırmak üzere bireyleri diğerlerine 
bağlantılandırma düşüncesi KAÇD’nin anahtar 
dinamiğini oluşturmaktadır. KAÇD’da genel olarak iki 
temel prensipten bahsedilmektedir: 1) Açık erişim. 
KAÇD katılımcıları bir derse katılabilmek için kayıtlı 
öğrenci olmak zorunda değildir ve herhangi bir ücret 
ödemelerine gerek yoktur. 2) Ölçeklenebilirlik. 
Geleneksel eğitim kurumları sınırlı ve küçük sayıda 
öğrenci gruplarından oluşan dersler içermesine rağmen 
KAÇD, kitlesel katılımcıları desteklemek üzere 
tasarlanmıştır. Bunların yanında, içeriğin açık 
lisanslaması ve topluluk merkezli olma gibi bütün 
KAÇD’da bulunmayan bazı ortak özelliklerden de 
bahsedilebilir. 
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2. Geçmişten Günümüze Yürütülen Çalışmalar 
 
KAÇD terimi, George Siemens ve Stephen Downes 
tarafından yürütülen CCK08 adlı açık çevrimiçi bir 
derse atfedilerek ilk kez Bryan Alexander ve Dave 
Cormier tarafından tanımlanmıştır. Connectivism and 
Connective Knowledge adlı ders, University of 
Manitoba’da kayıtlı öğrenim harcını ödeyen 24 
öğrenci ile çevrimiçi ortamda herhangi bir ücret 
ödemeyen 2.200 kişiye sunulmuştur [3]. Ders 
içerikleri; RSS beslemeler, tartışmalar, blog 
gönderileri, SecondLife ve eş zamanlı çevrimiçi 
toplantılar gibi çeşitli ortamlarda yürütülmüştür. 
Đlk CCK dersini, CCK09, PLENK2010, CCK11, 
LAK11, DS106 gibi dersler takip etmiştir [4].  
Başlangıçta gönderi kaynaklarından (posted resources) 
oluşan KAÇD ilerleyen dönemlerde geliştirilerek 
öğrenme yönetim sistemleri ve açık web kaynaklarının 
birleşimi şeklinde tasarlanmıştır [5].  
 
Stanford Üniversitesi 2011 yılında 160.000 öğrecinin 
katıldığı yapay zeka kitlesel açık çevrimiçi dersiyle 
büyük bir çıkış yapmıştır. 
 
Bu yapay zeka dersinin ardından Daphne Koller ile 
Andrew Ng, Stanford teknoloji altyapısını kullanarak  
makine öğrenmesi ve veritabanı derslerinin sunulduğu 
Coursera’yı oluşturdu. Aynı yıl içerisinde MIT, kar 
amacı gütmeyen açık öğrenme platformu olan MITx’i 
yapılandırdı. MITx oluşumuna daha sonra Harward 
Üniversitesi de katıldı ve adı Edx olarak yenilendi. 
Ardından Edx’e University of California ve Berkeley 
Üniversiteleri de katıldı. Son olarak Edx’e, The 
University of Texas System, Wellesley College ve the 
Georgetown University de katıldı.  
 
2012 yılının Kasım ayında University of Miami Global 
Academy tarafından ilk KAÇD lisesi açıldı. Herhangi 
bir lise öğrencisinin erişebileceği bu KAÇD, biyoloji 
konusunda SAT sınavına hazırlık dersini içermektedir.  

 
Yine Kasım ayında Đspanya’da Wedubox  isimli 1.000 
öğretim üyesinin katkıda bulunduğu ilk en büyük 
KAÇD başladı. 
 
KAÇD’ın gelişim sürecinde iki farklı bakış açısı 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi bağlayıcı felsefeyi 
(connectivist philosophy) temel almaktadır. Aradaki 
farkı vurgulamak için George Siemens bu yaklaşımı 
benimseyen KAÇD uygulamalarını “cMOOC” olarak 
adlandırmıştır [6]. Öte yandan Coursera, edX gibi daha 
geleneksel olan ve iyi finanse edilen dersleri kapsayan 
diğer yaklaşımı ise “xMOOC” olarak nitelendirmiştir. 
 
3. KAÇD’ların Yapısı 
 
Büyük öğrenci sayısına sahip olması ve benzer şekilde 
yüksek öğrenci-öğretmen oranı nedeniyle KAÇD’lar 
yüksek geribildirimi ve etkileşimi destekleyen öğretim 
tasarım süreçlerini gerektirmektedir. 
Đki temel öğretim tasarımı yaklaşımı bulunmaktadır: 
 
• Grup işbirliği sağlayarak KAÇD ağı üzerinde kitle 

kaynaklı etkileşim ve geribildirim sağlama 
• Sistem üzerinde quizler ve sınavlar yoluyla nesnel 

çevrimiçi değerlendirme ile otomatik geribildirim 
sağlama 

 
Bağlayıcı yaklaşımı benimseyen KAÇD uygulamaları 
ilk maddede yer alan öğretim tasarım modeline göre 
yapılandırılmıştır. Öte yandan Coursera ya da 
Ucadicty gibi KAÇD’lar ikinci modele göre 
yapılandırılmıştır.  
Farklı konumlarda bulunan öğretici ve öğrenenlerin 
ortak bir konu çerçevesinde birbirine bağlanmalarına 
olanak tanıyan KAÇD, aynı zamanda birbirini hiç 
tanımayan bu kişilerin bulundukları ağ sayesinde 
birbirlerine bağlılıklarını en yüksek seviyeye 
çıkarmalarına olanak sağlar.    
 

 

Resim 1 [7]. Tarihsel gelişimi bağlamında bağlayıcı yaklaşımı ve açık ders malzemeleri yaklaşımını temel alan 

KAÇD uygulamaları 

4.KAÇD’ların Yararları ve Sınırlılıkları  
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KAÇD sistemlerinin öne çıkan bazı özelliklerinden 
söz edebiliriz. 
KAÇD’ların yararları şöyle sıralanabilir [8]: 
• Belirli bir öğretim programının takip edildiği sınıf 

ortamındaki durumdan ziyade KAÇD’da daha gayri 
resmi bir ortamda öğrenme gerçekleşir. 

• KAÇD, konuya ilgisi olan herkese açıktır. Bir derse 
katılmak için katılımcıların herhangi bir mezuniyet 
derecesine ihtiyacı yoktur, sadece öğrenmeye istekli 
olmaları yeterlidir. 

 
 
• Bütün çalışmalar, fikirler ve içerik tüm katılımcılarla 

paylaşılır.  
• Derslere katılmak için KAÇD sunan kurumun 

öğrencisi olmaya gerek yoktur.  
• KAÇD’ın sunduğu esneklik sayesinde öğrenciler 

kendileri için uygun zamanlarda ağa bağlanabilir, 
paylaşımda bulunabilir. Dolayısıyla fiziksel ve 
zaman bazlı engeller aşılabilir. 

 

• Öğrenme aynı zamanda katılımcıların notları 
paylaşması sırasında tesadüfi bir şekilde 
gerçekleşebilir. 

 

• Bir KAÇD uygulamasına katılmak, öğrenenlerin 
kendi öğrenme süreçlerini gözden geçirmelerine 
teşvik eder. Böylece yaşamboyu öğrenme 
becerilerini geliştirebilirler. 

 
Bir KAÇD’da yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar şöyle 

sıralanabilir [8]: 
• Kendi öğrenme süreçlerini yapılandırmak 

katılımcılar açısından karmaşık gelebilir. 
 

• Dijital okuryazarlık gerektirir. 
 

• Öğrenenlerin öğrenme sürecinde öz düzenleme 
yapmalarını gerektirir. 

 
• Belirli bir müfredata göre ilerlemeye alışkın olan 

öğrenciler için KAÇD’in esnek yapısı 
yönlendiricilikten uzak gelebilir. 

 
5. Bağlayıcı (Connectivist) Tasarım Đlkeleri  
 
Öğrenmenin, bireylerin birbirlerine ve bilgi 
kaynaklarına bağlı olduğu bir süreç olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu ilişkinin varlığı yeni olmasa da 
iletişim ve uzaktan eğitim teknolojilerindeki 
gelişmeyle birlikte öğrenme, öğrencinin ne zaman ve 
nasıl öğreneceğini; bilgiyi nasıl yapılandıracağını 
planlamasında daha aktif rol aldığı bir yapıya 
dönüşmüştür. Bu yapı Bağlayıcı Öğrenme Kuramı 
(Connectivist Learning Theory) olarak 
adlandırılmaktadır [9].   

 
Bağlayıcı kurama göre bilgi büyük ölçüde akışkandır, 
farklı konumlarda bulunur ve çoğu durumda organize 
edilmemiştir. Öğrenen öncelikle etkin biçimde bilgiye 
nasıl ulaşabileceğini keşfeder, daha sonra onu kavrar, 
ardından da bu bilgiyi nasıl ve nerede saklayacağını 
belirler. Son olarak ise bu bilgiyi yararlı bir öğrenmeye 
dönüştürebilmek için ona nasıl bir anlam 
yükleyeceğine karar verir [9].  
 
Siemens, yeni teknolojilerin etkisiyle hızla değişen 
öğrenme ihtiyaçlarına cevap veren bağlayıcı yaklaşıma 
ilişkin bir dizi ilke belirlemiştir [2]: 
 
• Öğrenme ve bilgi, farklı fikirlerden ortaya çıkar. 
• Öğrenme, özel bağlantı noktalarının ya da bilgi 

kaynaklarının birbirine bağlanması sürecidir. 
• Öğrenme, insansız uygulamalara dayanabilir.  
• Daha fazlasını öğrenme kapasitesinin bilinmesi, 

şuan bilinenden daha önemlidir. 
• Bağlantıların korunması ve artırılması, öğrenmenin 

sürekliliğinin sağlanması açısından gereklidir.  
• Alanlar, fikirler ve kavramlar arasındaki bağlantıyı 

görebilme yeteneği temel beceridir. 
• Tam ve güncel bilgi, bütün bağlayıcı öğrenme 

etkinliklerinin amacıdır. 
• Karar almak başlı başına bir öğrenme sürecidir.  

 
6. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersin Bileşenleri 

 
Bir KAÇD sisteminde anahtar kelime esnekliktir. 
Bileşenleri ya da yapısı ne olursa olsun, öğrenenlerin 
kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin 
yapılandırmasına izin veren, bireylerin ve bilgi 
kaynaklarının bağlantılı olduğu yapı korunmalıdır.  
KAÇD’ların kurallarla belirlenmiş bir yapısı 
olmamakla birlikte önerilen bileşenlerini şöyle 
sıralayabiliriz [10] [11] [12]: 
• ders tanıtım videoları, 
• video ders anlatımları, 
• ödevler, 
• sınavlar, 
• tartışma grupları 
Temel bileşenler yukarıda saydığımız gibi olmakla 
birlikte farklı KAÇD sistemlerinde bu bileşenlerin 
bulunma durumları ve kullanım düzeyleri 
farklılaşmaktadır [12].  
 
7.Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Yapısının 
Açıköğretim Sisteminde Uygulanabilirliği  
 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde üç 
farklı yapıda uzaktan eğitim gerçekleştirilmektedir: 

• Açıköğretim programları 
Kayıt yaptırmak, yükseköğretime giriş kurallarına göre 
gerçekleşmektedir. 

• e-Sertifika Programları 
Yılda üç kez olmak üzere her dönem bir programa 
ücret ödenerek kayıt yaptırılabilir. 



 

• Yunusemre Öğrenme Portalı 
Kayıt yaptırmadan ve ücret ödemeden her zaman 
yararlanılabilir. Bu çalışmada Yunus Emre Ö
Portalı bir KAÇD sistemi olarak incelenecektir. 
 
8. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yeni Nesil 
Öğrenme Portalı  
 
Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı 
(http://yunusemre.anadolu.edu.tr) dünyada son dönem 
en çok tartışılan açık ders uygulamalarının boyutlarını 
genişletmekle birlikte çağdaş eğitim teknolojilerinin 
sahip olduğu tüm olanakları kullanmaktadır [13]. Bu 
portal aracılığıyla Anadolu Üniversitesi uzaktan 
öğretim derslerinin önemli bir kısmı hiçbir ön
ücret istenmeden ilgi duyan herkesin payla
açılmıştır (Resim 2).  
 

Resim 2. Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı
 
Sistem başlangıçta 20 ana kategoride toplanmı
dersi içermekte olup zaman içerisinde bu derslere 
yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu portal ile 
hedeflenen çok çeşitli alanlardan çok farklı dersleri 
öğrenmek isteyen herkesle paylaşmaktır. Dersler kendi 
kendine öğrenme ilkelerine uygun tasarlanmı
Öğrenenler Yunus Emre portalında ilgi duydukları 
kategoride yer alan dersi seçerek o dersin e
içeriğine ücretsiz erişebilirler. e-Alıştırma, e
Kitap, e-Televizyon, e-Sınav ve e
bileşenlerinden oluşan Anadolu Üniversitesi e
öğrenme içeriği, Yunus Emre yeni nesil ö
portalı ile tüm öğrenenlerin hizmetine sunulmaktadır.
Yunus Emre öğrenme portalında yer alan dersleri 

kullanırken Creative Commons 
koşulları gereğince; öğrenciler derslerine çalı
Yunus Emre öğrenme portalından do
yararlanabilir, öğretim elemanları ders verirken Y
Emre öğrenme portalındaki dersleri sınıflarında 
öğrencilerine gösterebilir ya da kaynak göstererek 
öğrencilerinin yararlanmalarını sağlayabilir. Yine 
öğrenci ve öğretim elemanları dışındaki bireyler de ilgi 
duydukları konulardaki dersleri kendi kendin
öğrenme yöntemiyle çalışabilir.  
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2008 yılından bu yana 400.000’in üzerinde farklı 
öğrenen yaklaşık 4 milyon defa Yunus Emre ö
portalından yararlanmıştır.  
Yunus Emre portalında yer alan derslerin ö
ortamlarına kısaca değinelim. 
8.1 e-Alıştırma 
Öğrenenler sesli ve etkileşimli olarak hazırlanmı
çokluortam yazılımları yardımıyla ünitelerini 
çalışabilmekte ve çok sayıda çözümlü örne
inceleyerek öğrendiklerini pekiştirebilmektedir (Resim 
3). e-Alıştırma ortamıyla öğrenenlere etkin ve verimli 
ders çalışma atmosferi oluşturmak amaçlanmaktadır.
Sesli, hareketli canlandırmalar ve yo
bilgisayar etkileşimini barındıran çok ortamlı e
yazılımı olarak da tanımlanan e-Alıştırma ortamı, en 
son teknolojilerle tasarlanmakta ve endüstri 
standartları kalitesinde geliştirilmektedir. 
 

Resim 3. e-Alıştırma 
 

8.2 e-Ders 
e-Ders yazılımları ile video görüntüleri e
anlatımları içeren öğretici ders içeriğ
(Resim 4). 
 

Resim 4. e-Ders 
 

Etkileşimli animasyonlar ve canlandırma
desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra çe
olaylar, çözümlü sorular ve ders içeri
geliştirilen araçlarla, öğrenenlerin içerikle olan 
etkileşimi en üst düzeyde gerçekle
tasarlanmıştır. 
e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrenenlerin derse 
olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu 
hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sa
Öğrenenler ayrıca ünite sonunda yer alan çoktan 
seçmeli testi uygulayarak kendilerini de
olanağı bulmaktadır. 
 
 
 
 
8.3 e-Kitap 

2008 yılından bu yana 400.000’in üzerinde farklı 
ık 4 milyon defa Yunus Emre öğrenme 
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imini barındıran çok ortamlı eğitim 

Alıştırma ortamı, en 
son teknolojilerle tasarlanmakta ve endüstri 

tirilmektedir.  

 
 

Ders yazılımları ile video görüntüleri eşliğinde ders 
retici ders içeriği sunulmaktadır 

 

imli animasyonlar ve canlandırmalarla 
desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra çeşitli örnek 
olaylar, çözümlü sorular ve ders içeriğine uygun 

renenlerin içerikle olan 
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hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. 

renenler ayrıca ünite sonunda yer alan çoktan 
seçmeli testi uygulayarak kendilerini değerlendirme 
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Ders kitapları, kolay erişim ve kullanımı sağlamak 
amacıyla Adobe Flash Paper formatında hazırlanmıştır 
(Resim 5). 

 
Resim 5. e-Kitap 

 
Kağıda basılmaya ihtiyaç duymadan, bir bilgisayar 
yardımıyla okunabilen elektronik kitaplar, basılı 
kitaplara göre pek çok avantaj ve kolaylık 
sağlamaktadır. Đnternet üzerinden yayınlandıkları için 
istenen kitaba dakikalar içerisinde erişilebilmesi, kitap 
içinde sözcük taramasının kolayca yapılabilmesi bu 
avantajlar arasında yer almaktadır.  
 
8.4 e-Televizyon 
 e-Televizyon, derslerin öğretim yılı içerisinde 
televizyonda TRT OKUL kanalında yayınlanan 
programlarını içermektedir (Resim 6). 

 
Resim 6. e-Televizyon 

Öğrenenler ders videolarını bilgisayarlarına 
kaydederek esnek çalışma saatlerine sahip olabilirler. 
Ayrıca programları bir kez bilgisayarına yükledikten 
sonra, istediği dersin istediği ünitesini zamana bağlı 
kalmadan seyredebilirler. 
 
 
 
 
8.5 e-Sınav 

e-Sınav ortamı, bireylerin kendilerini denemeleri ve 
başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri 
amacıyla sunulmaktadır (Resim 7). 

 
Resim 7. e-Sınav 

 
e-Sınava girildiğinde sorular, ilgili derse ait soru 
bankasından her ünite için rassal olarak seçilerek 
ekrana gelmektedir. Bu nedenle yeni bir sınav 
başlatıldığında aynı sorulara rastlanması mümkün 
fakat tamamen aynı sınava rastlanma olasılığı 
düşüktür. 
 
8.6 e-SesliKitap 
 e-Sesli Kitap ortamı, görme engelli ve kitaplarını 
dinleyerek çalışmayı tercih edecek öğrenenlere yönelik 
sunulmaktadır. 
Öğrenenler bu hizmet sayesinde sesli kitapları, MP3 
formatıyla internet üzerinden bilgisayarlarına indirerek 
dinleyebilirler. 
e-Sesli Kitaplarda, profesyonel seslendirme sanatçıları, 
kitapları radyofonik bir biçimde seslendirmekte ve ses 
efektleri ile kitaplar zenginleştirilmektedir. 
 
9. Tartışma ve Öneriler  
 
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yeni Nesil 
öğrenme portalının, öğrenenlerin farklı öğrenme 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış çok 
ortamlı öğrenme olanaklarıyla ve yine sahip olduğu 
öğrenen potansiyeliyle bir KAÇD sistemine 
dönüştürülebilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 
Bu amaçla şu işlemlerin yapılması gerekmektedir: 
•  Dersleri  oluşturmak 
•  Öğrenenlerin kişisel öğrenme ortamları 

oluşturmalarına olanak sağlamak 
•  Đletişim  platformu eklemek 
•  Katılım çağrıları oluşturmak 
•  Değerlendirme araçları tasarlamak 
•  Duyuru mekanizması oluşturmak 
  
Yunus Emre öğrenme portalı, gerek sunulan ders 
içeriklerinin kalitesi ve kullanılan etkileşimlerin 
zenginliğiyle gerekse de öğrenenlerin bilgi düzeylerini 
test edebilmeleri amacıyla geliştirilen değerlendirme 
araçlarıyla global ölçekteki diğer KAÇD sistemleriyle 
karşılaştırıldığında öne çıkmaktadır.  
Öğrencileirn kişisel öğrenme ortamları oluşturmaları 
desteklenebilir. Dersler öğrencilere kişisel öğrenme 
ortamı oluşturma konusunda yol gösterecektir. 
Derslere ait içerikler Yunusemre Öğrenme Portalında 
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ve diğer açık erişim kaynaklarında bulunmaktadır. 
Böylece öğrenciler dersin amaçları doğrultusunda 
içeriklere kendileri  erişecek ve bu içeriklerden 
yararlanarak oluşturdukları yeni içerikleri başkalarıyla 
paylaşacaklardır. 
Sisteme bir iletişim platformunun eklenmesiyle benzer 
ilgi alanlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına sahip 
bireylerin birbirine bağlanması durumunda bilgi 
paylaşımı ve üretiminin gerçekleşmesi mümkün 
olacaktır. Böylece öğrenenler portalda yer alan 
içeriklere ve öğrenme kaynaklarına ek olarak 
kendilerinin yapılandıracağı bilgileri de paylaşarak 
yeni öğrenme olanaklarının oluşturulmasına katkıda 
bulunacaklardır.  
Yunus Emre öğrenme portalına yeni eklenen ve 
güncellen dersler hakkında güncel bilginin 
ulaştırılabileceği bir duyuru mekanizması eklenebilir. 
Böylece öğrenenler yeniliklerden düzenli olarak 
haberdar olarak öğrenme kaynaklarına rahatlıkla 
ulaşabileceklerdir.  
Ayrıca öğrenenlerin öğrenme süreçlerindeki 
devamlılığını sağlamak amacıyla belirli bir süre 
(örneğin 4 hafta) sisteme giriş yapmayan öğrenenlere 
katılım çağrısı gönderilebilir. Öğrenenlerin sisteme 
katılımı canlı tutularak paylaşımlarının da aktif olması 
sağlanabilir. 
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