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Özet: Günümüzde, uzaktan eğitim yöntemi devlete bağlı eğitim kurumlarının yanı sıra özel 

kuruluşlarda formal eğitim, kurslar, sertifika programları ve hizmet içi eğitimlerde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinin ilk kuruluş aşamasında ciddi bir alt yapı 

ve yazılım maliyeti bulunmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitim sistemi alt yapısının bulut 

tabanlı olarak tasarlanmasıyla elde edilecek maliyet ve iş yükü kazanımlarına yer verilmiştir. 

Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle elektronik ortamlarda yürütülen öğrenme sürecinde 

kullanılan birçok yazılım ve yeni yaklaşımların yararları anlatılmıştır. Bu çalışmada, uzaktan 

eğitim ve e-öğrenme sürecinde kullanılan internet, e-posta kullanımı, takvim, depolama, dosya 

paylaşımı, sunum hazırlama, öğrenme yönetim yazılımları, grafik ve ofis işlemlerinde 

kullanılan bulut tabanlı yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca kullanılan yazılım ve 

ortamların sağlayacağı yararlar ve dezavantajlar sıralanmıştır. 
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Usage of Cloud-Based Approach in Distance Education and e-Learning Process 

 

Abstract: Nowadays, methods of distance education is commonly used government-

dependent educational institutions as well as private institutions of formal education, courses, 

certificate programs and in-service training. There is a serious infrastructure and software 

costs in creation the first stage of distance education system. Also, described the benefit of the 

many software and approaches by distance education in electronic environments. In this study, 

it was used cloud-based approaches focus on distance education and e-learning in the learning 

process, the use of email, calendar, storage, file sharing, presentations, learning management 

software, graphics and office works. Also the benefits and disadvantages of using software and 

media are ordered. 
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1. Giriş 

 

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin 

gelişimi kuşkusuz eğitim sürecinde yürütülen 

yöntem ve teknikleri önemli ölçüde 

etkilemiştir. Söz konusu gelişimi takip etmek 

için şekil 1’i incelediğimizde [1] 2004-2014 

arası 10 yıllık süreçte öğrenme 

teknolojilerinin gelişimi incelendiğinde, 2004 

yılında öğrenme nesneleri ve ölçeklenebilir 

vektör grafikler, 2005 yılında kablosuz erişim 

ve zeki aramalar, 2006 yılında ses ve görüntü 

teknolojileri ve kişisel yayıncılık, 2007 

yılında dijital kütüphaneler, 2008 yılında ders 

kaydetme, bulut mail, çevrimiçi videolar, 

2009 yılında mobil teknolojiler ön plana 

çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 2004-2009 Yıllları Arasında 

Öğrenme Teknolojilerinin Gelişimi[1] 

 
Şekil 2’ ye baktığımızda, 2010 yılında açık 

içerik ve e-kitap, 2011 yılında mobil 

teknolojiler, 2012 yılında öğrenme analizler, 

2013 yılında büyük veri ve kitlesel çevrimiçi 

açık dersler, 2014 yılında sanal destekler ve 

yine mobil teknolojiler ön plana çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 2010-2014 Yıllları Arasında 

Öğrenme Teknolojilerinin Gelişimi[1] 

 

Uzaktan eğitim 1990 yılından sonra internetin 

uluslararası bir ağ olarak kullanlmasıyla web 

ortamına taşınmış ve 2010 yılından sonra ise 

çok daha hızlı gelişme göstererek sanal 

gerçeklik, sanal sınıf, bulut bilişim, oyun ile 

öğrenme ve mobil öğrenme gibi teknolojiler 

uzaktan eğitimde etkin olarak kullanılmaya 

başlanmıştır [2].  Yüksek öğretimde devam 

eden geleneksel öğretim etkinlikleri bilişim 

teknolojilerindeki gelişmeleri takip ettiği 

taktirde ders içerikleri zenginleşecek (video, 

slayt, simülasyon vb.) ayrıca öğrencilerin 

birbiri ile iletişim kurabileceği ortamların 

(forum, artırılmış gerçeklik, gerçek zamanlı 

yazışma) oluşturulması sağlanacaktır. 

 

2. Bulut Bilişim 

Teknolojideki hızlı gelişmelerden en çok 

etkilenen bilişim alanlarından biriside “bulut 



bilişim” kavramıdır.  Bulut bilişim (Cloud 

computing)  teknolojisi uygulamalar ve veri 

sağlamak için uzak merkezi sunucuları ve 

interneti kullanır. Bulut bilişim sayesinde 

tüketiciler ve işletmeler, herhangi bir 

uygulama kurulumu yapmadan internete bağlı 

bir bilgisayar aracılığıyla kişisel dosyalarına 

erişebilir. Bu teknoloji sayesinde merkezi veri 

depolamayla daha hızlı bilgi işleme, 

depolama ve bant genişliği sağlanır [3]. 

Bulut bilişim kavramı,  uzun zamandır 

bilinmekte olup internet hızı ve internet alt 

yapısı iyi olan ülkelerde uygulama alanları 

bulmuştur. Ülkemizde internet hızı son 

zamanlarda artış göstermiş ve bulut bilişim 

kavramı devlet kurumlarında ve özel sektörde 

tercih edilebilir hale gelmiştir. Kurumların 

çoğu artık bilgisayar donanımı, yazılımı, 

platform ve depolama gibi yüksek maliyetli 

ihtiyaçları için yatırım yapmaktansa bulut 

bilişim tabanlı çözüm ortağı firmalar 

aracılığıyla gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Bulut bilişim kavramı ve uygulamaları eğitim 

kurumlarında özellikle üniversitelerin bilgi 

işlem merkezlerinde somut şekilde yerini 

almaya başlamıştır. 

 

2.1 Bulut Servis Sunum Modelleri 

Bir bulut, kullanıcı veya uygulamalarla servis 

olarak adlandırılan farklı yollarla etkileşimde 

bulunabilir. Sağlayıcılar üç temel modele 

göre hizmet sunarlar.  Bunlar; alt yapı  (IaaS), 

platform (Paas), yazılım (SaaS) [4]. 

Alt Yapının Servis Olarak Sunulması (IaaS) – 

Infrastructure as a Service:  

Bu bulut modeli kullanıcıların bellek, veri 

depolama ve bant genişliği gibi hizmetler için 

hiçbir emek harcamadan belli bir ücret 

karşılığında kullandığı bulut modelidir. 

Platformun Servis Olarak Sunulması (PaaS) 

– Platform as a Service:  

Bu servis modeli IasS üzerinde kuruludur ve 

hedef son kullanıcılar değil geliştiricilerdir. 

Platform bulut hizmeti servis sağlayıcıları, 

kullanıcılarına web aracılığıyla veri tabanı, ağ 

desteği ve işletim sistemi kullanımı için 

çözümler sunar. Microsoft Windows Azure 

ve Google App Engine PaaS servis modeli 

ticari uygulamaları örneği olarak 

gösterilebilir [5] [6]. 

Yazılımın Servis Olarak Sunulması (SaaS) – 

Software as a Service:  

Bu bulut servisi, bulut tabanlı yazılım ve 

uygulamaları ağ üzerinden istek yapan son 

kullanıcılar veya kuruluşların kullanımına 

sunar. Kullanıcılar ödeme yaptığı hizmetlere 

erişim hakkına sahiptirler. Bu servisin 

avantajları, kullanıcı sadece bir web tarayıcısı 

aracılığıyla servisin yazılımlarına erişebilir, 

düşük maliyetle bulut içindeki veri 

merkezlerini kullanabilir. Yaygın olarak 

kullanılan yazılım bulut servisleri şunlardır; 

Gmail, Google Docs, Exchange online 

Business Productivity Online Suite, CRM 

Online, ve Salesforce.com [6] [7]. 

 

2.2 Bulut Uygulaması Dağıtım Modelleri 

Özel Bulut - Private Cloud: 

Bu model kuruluşun kendi oluşturduğu veya 

kiraladığı buluttur.  

Kamu Bulut - Public Cloud: Kamu hizmetleri 

için oluşturulmuş buluttur. Yazılım ve 

depolama gibi hizmetleri herkese açık bir 

şekilde sunar. Diğer bulutlara göre maliyeti 

daha azdır [8]. Amazon EC2, S3, Google 

AppEngine, ve Force.com kamu bulut 

örnekleridir. 

Karma Bulut - Hybrid Cloud:  

Bu model iki veya daha fazla bulut modelinin 

birleştirilmesiyle oluşturulur. Bulutlar sahip 

oldukları özellikleri kaybetmeden yazılımın 

ve verinin taşınmasına izin verecek şekilde 

yapılandırılmış veya özel teknolojik 

yöntemlerle birleştirilmiştir. Karma bir bulut 

planlanan iş yükü noktalarını kontrol eder [9]. 

Topluluk Bulut - Community Cloud:  

Bulut altyapısı belirli bir toplulukla 

paylaşılan buluttur. Bu model özel veya 

devlet kurumu tarafından paylaşılabilir, 

böylece ortak amaçları olan, benzer güvenlik 

ihtiyaçlarına sahip, aynı biçimde yönetilen 

kuruluşlar desteklenir.  

Topluluk Bulut, üniversitelerimiz gibi birçok 

ortak özellikleri olan kurumlarda tercih edilen 

teknolojidir [10]. 



3. Uygulama 

Araştırmanın bu kısmında verilerin 

toplanması ve analiz edilmesi basamaklarına 

yer verilmiştir. 

3.1 Verilerin Toplanması 

Araştırmada eğitim sürecinde Türkiye’de 

bulunan üniversitelerden aktif uzaktan eğitim 

merkezi olanlardan anket yanıtlaması talep 

edilmiştir. Ankette, uzaktan eğitim 

merkezlerinde kullanılan takvim, mail, 

depolama, dosya paylaşımı, donanım alt 

yapısı, platform ve yazılımların bulut tabanlı 

olup olmadığı ve hangi bulut yazılımlarını 

ilerde kullanmayı planladıkları sorulmuştur. 

Anket verileri google form aracılığıyla 

toplanmıştır. 

 

 

3.2 Verilerin Analizi 

Araştırmanın bu kısmında elde edilen 

verilerin analiz sonuçlarına yer verilmiştir 

(analiz henüz bitmediği için tablolar 

eklenememiştir.). 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu kısımda araştırma sonuçlarına yer 

verilmiştir. Analiz süreci devam ettiğinden bu 

kısım tamamlanmamıştır. 
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