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Özet:  E-Öğrenme  alanının  en  güncel  çalışma  konularından  birisi  olan  öğrenme  analitiği,
eğitsel  veri  setlerinden  destek  alarak  öğrenme  sürecinin  çeşitli  yollarla  desteklenmesini
hedeflemektedir.  Günümüzde  eğitsel  veri  setlerinin  çoğalması  sayesinde,  öğrenenlerin,
eğitmenlerin  ve  eğitim kurumlarının her  birisinin ihtiyaçlarının daha  iyi  anlaşılması  ve bu
ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için önceden tahminleme
ve harekete geçme yapılarının etkin olarak kullanılması öğrenme analitiği sayesinde mümkün
olabilmektedir.  Öğrenme  analitiği;  yapay  zeka,  makine  öğrenmesi,  veri  madenciliği  ve
istatistik gibi alanların bir araya gelmesi ile oluşan çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Öğrenme
analitiği;  veriler,  kullanıcılar,  amaçlar  ve  yöntemler  gibi  değişik  boyutlarda  ele  alınarak
incelenmekte  ve  bu  boyutlar  sırasıyla  ne,  kim,  neden  ve  nasıl  sorularına  cevap  aranarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca, öğrenme analitiği boyutlarının nasıl bir araya getirileceğine dair
genel amaçlı modeller de önerilmektedir. Bu bildiride, öğrenme analitiği boyutları ve öğrenme
analitiği  için  önerilen  genel  amaçlı  modeller  incelenmektedir.  Alandaki  güncel  çalışmalar
dikkate alınarak her boyutun yapısı ve bileşenleri açıklanmakta ve bu boyutların önerilen genel
amaçlı modellerdeki yeri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 
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Abstract:  Learning analytics,  which is one of the most recent research subjects of  the E-
Learning field, aims to support the learning process in various ways by using educational data
sets.  With the increasing number of available educational  data sets,  it  is  possible to better
understand the needs of both learners, teachers and educational institutions; and to forecast and
act  upon  emerging  situations  based  on  these  needs  by  using  learning  analytics.  Learning
analytics  has  a  multi-disciplinary structure that  incorporates  artificial  intelligence,  machine
learning, data mining and statistics. Learning analytics is examined by investigating different
dimensions like  data,  users,  purposes  and  methodologies;  and  evaluated  by answering  the
questions what, who, why and how, that correspond to these dimensions respectively. On the
other  hand,  general  purpose  models  based  on  how  to  get  together  the  learning  analytics
dimensions have been proposed. In this paper, the dimensions of learning analytics and general
purpose  models  proposed  for  learning  analytics  are  discussed.  The  structure  of  learning
analytics dimensions and their components are explained by taking into account recent studies,
and their role in general learning analytics models are also discussed in detail.

Keywords: Learning Analytics, Learning Analytics Frameworks, E-Learning.

1. Giriş
Öğrenme  Analitiği,  son  yıllarda  e-öğrenme
alanının  en  yeni  çalışma  alanlarından  birisi
olarak  öne  çıkmaktadır.  Öğrenme  analitiği,
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temel  olarak  eğitsel  veri  setleri  kullanılarak
kullanıcıların  öğrenme  süreçlerinin
desteklenmesi  olarak  tanımlanabilir.  E-
öğrenme  sistemlerinin  kullanıcıları  olan
öğrenenler,  eğitmenler  ve  eğitim  kurumları
öğrenme  analitiği  açısından  eşit  öneme
sahiptir  ve  her  birisinin  ihtiyaçlarının
mümkün olan en iyi şekilde anlaşılması ve bu
ihtiyaçların  karşılanması  büyük  öenm
taşımaktadır.  Bu  kapsamda,  e-öğrenme
kullanıcılarının  ihtiyaçlarının  karşılanması
amacıyla takip edilmesi ve olası problemlerin
kısa  sürede  tespit  edilmesi  sayesinde
problemler  büyümeden  erken  müdahale
sistemleri  aracılığı  ile  sorunların giderilmesi
yoluna gidilmektedir [1]. 

Açık  erişim  sağlanabilen  eğitsel  veri
setlerinin çoğalması  da öğrenme analitiğinin
gelişimini  etkileyen  önemli  faktörlerden
birisidir.  Öğrenme  analitiği;  veriler,
kullanıcılar,  amaçlar  ve  yöntemler  gibi
değişik boyutlarda ele alınarak incelenmekte
ve  bu  boyutlar  sırasıyla  ne,  kim,  neden  ve
nasıl  sorularına  cevap  aranarak
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, öğrenme
analitiği  boyutlarının  nasıl  bir  araya
getirileceğine dair genel  amaçlı  modeller de
önerilmektedir [2, 3]. 

Öğrenme  analitiği;  yapay  zeka,  makine
öğrenmesi, veri madenciliği ve istatistik gibi
alanların  bir  araya  gelmesi  ile  oluşan  çok
disiplinli  bir  yapıya  sahiptir  [4].  Örneğin,
olası problemlerin erken tespiti için önceden
tahminleme  yapmak  için  istatistiksel
yöntemler  sıklıkla  kullanılmaktadır.  Bu
kapsamda  özellikle  öğrencilerin  ders  takip
durumlarının takip edilmesi ve dersi bırakma
eğilimi  olan  öğrencilerin  önceden  tespit
edilmesi  yoluyla  erken  müdahale  edilmesi
öğrenme  analitiğinin  kullanımı  için  iyi  bir
örnektir [5]. 

Öğrenme  analitiği  süreci  tekrarlı  (iterative)
yapıdadır  ve  genellikle  üç  ana  aşamada
yürütülmektedir.  Bu  aşamalar  sırasıyla;  1)
veri  toplama  ve  ön-işleme  (data  collection
and  pre-processing),  2)  analiz  ve  eylem
(analytics and action), ve 3) son-işleme (post-

processing)  olup,  öğrenme  analitiği  süreci
Şekil 1'de verilmektedir [3].

Bildirinin  ilerleyen  bölümlerine  bakılacak
olursa,  Bölüm  2'de  öğrenme  analitiği
boyutları,  Bölüm 3'te  öğrenme analitiği  için
önerilen  genel  amaçlı  modeller
incelenmektedir.  Bu  kapsamda,  alandaki
güncel  çalışmalar  dikkate  alınarak  her
boyutun yapısı ve bileşenleri açıklanmakta ve
bu  boyutların  önerilen  genel  amaçlı
modellerdeki  yeri  ayrıntılı  olarak  ele
alınmaktadır.  Bölüm  4'te  ise,  literatürdeki
öğrenme  analitiği  model  önerileri
değerlendirilmekte  ve  sonuçlar
tartışılmaktadır.

2. Öğrenme Analitiği Boyutları

Öğrenme  analitiği  boyutları  katı  (hard)  ve
esnek  (soft)  olmak  üzere  iki  gurpta  ele
alınmaktadır  [2].  Esnek  boyutlar  toplum ve
insanlar ile ilgili yapılan kabullenmeleri ifade
etmektedir.  Katı  boyutlar  ise,  veri  ve
algoritmalarla  ilgili  olan  gerçeklere  dayalı
konulara odaklanmaktadır. 

Greller, W., ve Drachsler, H. (2012) öğrenme
analitiği için toplam altı boyut içeren bir çatı
(framework)  önermiştir  [2].  Bu  boyutlar;
paydaşlar  (stakeholders),  amaçlar
(objectives), veri (data), araçlar (instruments),
dışsal  kısıtlar  (external  constraints),  ve içsel
kısıtlar  (internal  limitations)  olarak
sıralanabilir.  Bu  boyutlar  kendi  içinde  alt
boyutlar da içerebilmektedir. Bu boyutları da
içeren  Greller,  W.,  ve  Drachsler,  H.  (2012)
tarafından  önerilen  öğrenme  analitiği  çatısı
Şekil 2'de gösterilmiştir [2].

Paydaşlar  (stakeholders),  hem hakkında veri
toplanan kullanıcıları (öğrenciler), hem de bu
veriler  üzerinde  çalışanları  (eğiticiler)
içermektedir. Ayrıca, eğitim kurumları, eğitim
politikası  belirleyiciler  gibi  başka  paydaşlar
da olabilmektedir. 

Amaçlar  (objectives)  boyutu  kapsamında
öğrenme  analitiği  için  yansıma  (reflection,



üzerine düşünme) ve tahminleme (prediction)
olmak  üzere  temel  olarak  iki  farklı  amaç
belirlenmiştir.  Yansıma,  öğrenenlerin  kendi
bilgi  durumlarını  ve  öğrenme süreçlerindeki
ilerlemeyi  görmeleri  olarak  yorumlanabilir.

Eğitim kurumları düzeyinde ise, öğrencilerin
takip  edilmesi  (monitoring)  sürecinin
geliştirilmesi  ve  ihtiyaç  duyabilecek
öğrencilerin  belirlenerek  öğrencilere  gerekli
önerilerde bulunulabilmesi olarak tanımlana-

Şekil 1. Öğrenme analitiği süreci [3]

Şekil 2. Greller, W., ve Drachsler, H. (2012) tarafından önerilen öğrenme analitiği çatısı [2]



bilir.  Tahminleme  ise,  öğrenenlerin
etkinliklerinin  modellenmesi  ve  tahmin
edilebilmesi ile ilgilidir [6].

Veri  (data)  boyutu,  eğitim  kurumlarının
topladığı veriler ve öğrenme yönetim sistemi
gibi e-öğrenme sistemlerinde toplanan eğitsel
verisetleri  ile  ilgilenmektedir.  Bu  veriler
kullanılarak  öğrencilerin  öğrenme
süreçlerinin  otomatik  olarak  takip  edilmesi
mümkün  olmaktadır.  Açık  erişime  sahip
eğitsel  verisetlerinin  artması  sayesinde,
öğrenci odaklı  servislerin  daha iyi  verilmesi
ve  bunun  sonucunda  kişiselleştirme
hizmetlerinin kalitesinin arttırılması mümkün
olmaktadır. 

Araçlar  (instruments)  boyutu  kapsamında
eğitsel  paydaşların  amaçlarına  ulaşmasını
destekleyen  eğitsel  servisler  ve
uygulamalarının  geliştirilmesini  destekleyen
farklı teknolojiler ele alınabilir. Bu bağlamda,
eğitsel  veri  madenciliği  (educational  data
mining  -  EDM)  [7],  makine  öğrenmesi
(machine  learning)  ve  klasik  istatistiksel
analiz (statistical analysis) teknikleri gibi pek
çok  bilgi  erişim  (information  retrieval)
teknolojisi  değerlendirilebilir.  Ayrıca,  sosyal
ağ  analizi  (social  network  analysis)  [8]  ve
doğal dil işleme (natural language processing
-  NLP)  gibi  diğer  teknikler  de  dikkate
alınabilir.

Dışsal kısıtlar (external constraints) Şekil 2'de
de görüldüğü üzere sözleşmeler (conventions)
ve normlar (norms) olmak üzere iki grupta ele
alınabilir. Etik, kişisel gizlilik ve buna benzer
sosyallikle  ilgili  kısıtlamalar  sözleşmeler
başlığı  altında;  kanunlar  ve  zorunlu  olan
belirli  politikalar  ve  standartlar  ile  ilgili
olanlar  normlar  başlığı  altında
gruplanmaktadır.

İçsel kısıtlar (internal  limitations) ise,  insani
faktörlerin  devreye  girmesi  sonucu  oluşan
engellerle  ilgilenmektedir.  Bu  kapsamda
yeterlilikler  (competences)  ve  kabul
edilebilirlik  (acceptance)  öne  çıkan  içsel
kısıtlardan en önemlileridir.

3. Öğrenme Analitiği Modelleri

Literatürde  önerme  analitiği  için  önerilen
genel  amaçlı  modellere  bakıldığında,  bu
modellerin  çatı  (framework)  veya  referans
modeli  (reference  model)  olarak
adlandırıldığı  görülmektedir  [2,  3].  Bu
çalışmalardan  Şekil  2'de  gösterilen  Greller,
W.,  ve  Drachsler,  H.  (2012)  tarafından
önerilen  öğrenme  analitiği  çatısı  ikinci
bölümde  öğrenme  analitiği  boyutları
kapsamında ayrıntılı olarak ele alınmıştı [2].
Bu bölümde ise, Chatti, M. A., Dyckhoff, A.
L.,  Schroeder,  U.,  &  Thüs,  H.  (2012)
tarafından  önerilen  ve  Şekil  3'te  verilen
öğrenme  analitiği  referans  modeli  ele
alınmaktadır [3].

Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U.,
&  Thüs,  H.  (2012)  tarafından  önerilen
öğrenme  analitiği  referans  modeli,  “ne?
(what?)”, “kim? (who?)”, “neden? (why?)” ve
“nasıl?  (how?)”  sorularını  merkeze  alarak
dört  boyut  olarak  ele  almaktadır  [3].  Bu
boyutlar  Şekil  3'te  merkezi  konumda  yer
almaktadır  ve  bu  sorulara  verilen  cevaplara
göre  sistem  bileşenleri  ve  izlenecek  yollar
belirlenmektedir.

“Ne? (what?)” sorusu, sistemin analiz için ne
tür veri topladığı, yönettiği ve kullandığı ile
ilgilenmektedir.  Verinin  toplandığı  ortamlar
bu  boyut  için  önemli  olup,  farklı
kaynaklardaki,  çeşitli  formatlardaki  ham
verilerin  bir  araya  getirilmesi  ve  işlenmesi
kritik  öenmdedir.  Bu bağlamda,  günümüzde
verilerin  genellikle  bulut  ortamında
saklanması  ve  yüksek  miktardaki  verilerin
işlenmesi için öne çıkan büyük veri (big data)
çalışma alanı bu boyut ile yakından ilişkilidir.

“Kim?  (who?)”  sorusu,  analizin  hedefinde
kimlerin  olduğuna  odaklanmaktadır.  Bu
boyut,  ikinci  bölümde  ele  alınan  paydaşlar
boyutuna  karşılık  gelmekte;  öğrenenler,
öğreticiler,  eğitim  kurumları,  araştırmacılar
ve  sistem  tasarımcıları  gibi  değişik
kullanıcıları bünyesinde toplamaktadır.



“Neden?  (why?)”  sorusu,  sistemin  toplanan
veriyi neden analiz ettiği ile ilgilenmektedir.
Bu boyut, ikinci bölümde incelenen amaçlar
boyutuna  karşılık  gelmektedir.  Ancak  bu
çalışmada  amaçlar  daha  kapsamlı
değerlendirilmiş olup 7 kateroriye ayrılmıştır.
Bu kategoriler şu şekilde listenebilir; izleme
ve  analiz  (monitoring  and  analysis),
tahminleme  ve  müdehale  (prediction  and
intervention), eğitmenlik  ve  danışmanlık
(tutoring  and  mentoring),  değerlendirme  ve
geribildirim  (assessment  and  feedback),
uyarlanabilirlik  (adaptation),  kişiselleştirme
ve  öneride  bulunma  (personalization  and
recommendation), ve yansıma (reflection).

“Nasıl?  (how?)”  sorusu,  sistemin  toplanan
verinin  analizini  nasıl  gerçekleştirdiğine
odaklanmaktadır.  Bu  boyut,  ikinci  bölümde
incelenen  araçlar  boyutuna  karşılık
gelmektedir. Ancak burada araçlar dört farklı

teknik  başlığı  altında  gruplanmıştır.  Bu
teknikler:  istatistik  (statistics),  bilgi
görselleştirme  (information  visualization  -
IV), veri madenciliği (data mining - DM), ve
sosyal  ağ  analizi  (social  network  analysis  -
SNA) olarak kategoize edilmiştir. 

4. Değerlendirme ve Sonuç

Bu bildiride,  öğrenme analitiği  boyutları  ve
öğrenme analitiği  için önerilen genel amaçlı
modeller  ele  alınmaktadır.  Bu  sayede,  e-
öğrenme  analının  son  dönemde  ön  plana
çıkan  çalışma  alanlarının  başında  gelen
öğrenme  analitiği  ayrıntılı  olarak
incelenmiştir.  Bu  kapsamda,  literatürdeki
güncel  çalışmalar  dikkate  alınarak  öğrenme
analitiği boyutları ve bu boyutları da içerecek
şekilde  önerilen  genel  amaçlı  öğrenme
analitiği modelleri analiz edilmiştir. 

Şekil 3. Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012) tarafından önerilen öğrenme analitiği
referans modeli [3]



Öğrenme  analitiğinden  fayda  sağlamak  için
dikkat  edilmesi  gereken  en  önemli  nokta,
öğrenenlerin ihtiyaçlarına odaklanılarak alttan
-yukarıya (bottom-up) bir yaklaşımın izlenme
gerekliliğidir.  Üstten-alta  (top-down)  bir
yaklaşım  izlenirse,  eğitim  kurumlarının,
şirketlerin  ve  hükümetlerin  öğrenciler,
çalışanlar  ve  vatandaşlar  üzerinde  baskı
kurması  gibi  istenmeyen  durumlar  ortaya
çıkabilir. 

Öğrenme analitiği için ele alınan altı boyut da
eşit öneme sahiptir ve geliştirilecek öğrenme
analitiği  uygulamalarından maksimum fayda
sağlamak  için  her  boyut  üzerinde  titizlikle
çalışılmalıdır.

Öğrenme  analitiği  için  parlak  bir  gelecek
öngörülmektedir  [9],  ancak,  eğitsel  verilerin
kullanımında  bireylerin  ve  öğrenme  süreci
bilgilerinin korunması son derece önemlidir. 
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