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ÖZET

Bilgisayar teknolojilerindeki geli meler, e itim ortamlar ndaki ö retme ve ö renme
etkinliklerini de yo un ve olumlu yönde etkilemi ; de en ko ullar, ö retici ve ö reniciye zaman
ve mekan ba ms z olarak e itimsel içeri e eri im imkan  sa lam r. Uzaktan e itim, bilgisayar
ve web destekli ö renme gibi s cak ve güncel konular, Internet eri im h n artmas  ve web
teknolojilerindeki h zl  geli melerle özellikle yüksek e itim platformunda önemli bir noktaya
gelmi , üniversitelerde akademik ve idari amaçlarla kullan n ö rencilere sa lad  imkan ve
kolayl klar, yeni ve farkl  uygulamalar n önünü açmaya ba lam r.

Önceleri basit, dura an ve etkile imden uzak, kitap ve ders notlar nda varolan bilgileri ilgili
retim üyesinin veya asistan n say sal ortama aktarmas yla e-kitap uygulamalar eklinde
rencilere sunulan üniversitelerdeki ö renme destek sistemlerinin e itim içerikleri, web

teknolojilerindeki geli melerin çokluortam veri tipleriyle desteklenmesiyle daha fazla ilgi görmeye
ba lam r.

Bu çal mada, ilk etapta Türkiye’de ulusal, daha sonra ise çoklu dil deste i ile Dünya’daki
di er üniversitelerdeki akademisyenlerin ve ö rencilerin kat yla uluslararas  web tabanl
etkile imli çokluortam içerik payla m platformunun olu umuyla ilgili bulgu ve veriler üzerinde
tart ma aç lmaya çal lm r. Amac  üniversite ö rencilerine ve belli bir konuda e itim almak
isteyen bireylere, üniversitelerdeki akademisyenler veya ö renciler taraf ndan önceden haz rlanm
ve sisteme yüklenmi  çokluortam veri türleri ile bilgi sa lamak olan bu web sitesi ile klasik e itim
anlay n d ndaki ö elerle de destek sa lanabilece ini göstermektir. Çal ma, temelini
günümüzde oldukça popüler olan hareketli görüntü payla m sitelerinden alarak yarat  beyinler
taraf ndan amatör ruh ile haz rlanm  akademik bir hizmet sunmay  amaç edinecektir.

Anahtar Kelimeler: renme Destek Sistemleri, Çokluortam çerik Payla , Web Destekli
itim, E itimde Çokluortam kullan

UniTube – WEB BASED MULTIMEDIA CONTENT SHARING PLATFORM AMONGS
UNIVERSITIES

ABSTRACT

This study aims to start a discussion based on the data and the founding related with the
establishment of an international web-based interactive multimedia content sharing platform
together with the involvement of the students and the academicians in Turkey at the first stage and
later, for the other universities spread throughout the World with the multi-language support. With
this web site, which the purpose is to provide information with the multimedia data prepared and
uploaded to the system by the students or the instructors at the universities, the main aim is to show
that educational support can be provided to the university students and the people want to get
information about a specific topic with different items rather than the traditional educational
resources. This research study bases on the foundations for the video sharing web sites, which are
very popular nowadays, prepared by the creative brains with amateur solves and tries to present an
academic service to the respondents visiting the web site.

Keywords: Learning Support Systems, Multimedia Content Sharing, Web Supported Instruction,
Multimedia Usage in Education
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1. G

itim, yüzy llardan bu yana süre
gelen ve insanl n temellerini olu turan
alanlardan biridir. Zaman içinde de ime ve
geli ime u ramas na ra men yap sal olarak

retici ve ö renicinin bilgi payla  temel
alan e itim, düzey ve içeri ine göre

fland labilir. Teknolojinin e itime
girmesiyle birlikte amaç de mese de araç
de mi , ö retici ile ö renicinin ayn  fiziksel
ortamda bulunmas  zorunlulu u ortadan
kalkarak zaman ve mekan ba ms z olarak
gerçekle mesi sa lanabilmi tir.

Özellikle bilgisayar ve Internet
teknolojilerinin hayat zda önemli bir yer
edinmesiyle birlikte e itim ve ö retim
yöntemleri de de mi , klasik s f içi e itim
ile birlikte art k “Uzaktan E itim”,
“Bilgisayar Destekli E itim” ve “Web Tabanl

itim” gibi terimler de kullan lmaya
ba lanm r.

Yüksek ö renim kurumlar  olan
üniversitelerde ise web teknolojileri, ilk
ba larda, kitap ve ders notlar nda varolan
bilgilerin say sal biçime çevrilmesiyle

rencilere e-kitap uygulamalar eklinde
sunulmu ,  sonuçlar n beklenenden farkl
olmas  üzerine h z keserek yoluna devam
etmi tir.

90’l  y llar n sonlar na do ru
telekomunikasyon altyap ndaki yat m ve
iyile tirmelerin 2000’li y llar n Internet eri im
ve veri iletim h  art rmas yla birlikte web
teknolojilerinde çokluortam sistemlerinin
kullan  da yayg nla r. çerik olarak
yaz , resim, çizim, animasyon, simulasyon,
ses, hareketli görüntü, film, video ve benzeri
türleri içeren çokluortam sistemleri, dosya
büyüklü ü aç ndan web üzerinden eri imde
ve sunumda sorun yaratmaktayken, geli en
yeni teknolojilerin yaratt  beyinler
taraf ndan uygulamaya al nmas yla e itim
amac yla yo un olarak kullan lmaya
ba lam r.

2. WEB ORTAMINDA HAREKETL
GÖRÜNTÜ SUNUMU

2.1. YouTube.com

Say sal kamera ve foto raf
makinelerinin yayg nla mas  ile dura an ve
hareketli görüntü çekimi kolayla  ve
yayg nla r. Özellikle amatör bireylerin
tamamen kendi imkanlar yla olu turduklar
hareketli görüntüleri payla m platformu
fikrinden ortaya ç kan “YouTube” web sitesi,
tüm dünyadan tatminkar h zlarla site
ziyaretçilerine videolar  arama ve gösterme
özelli iyle popüler bir yer edinmi tir.

Teknik altyap nda Macromedia
Flash, duraks z video i lemi (streaming),
video grupland rma ve da tma (clustering),
sunucu da ml  uygulama (distributed server
application), da ml  hesaplama (grid
computing) ve video öni leme (pre-
processing) bulunan YouTube, içerik olarak
da tamamen site üye ve ziyaretçilerinin
yükledi i amatör veya profesyonel kay tlardan
olu an hareketli görüntüleri sunmaktad r.

2.2. Dersizle.com

Yap , içerik ve yönetim olarak
YouTube’dan farkl  olarak üniversite

rencileri ve yeni mezunlar n biraraya
gelerek olu turduklar  çevrimiçi çokluortam
bilgi sistemi olan “Dersizle”, ÖSS ana ba
alt nda; matematik, geometri, fizik, kimya,
biyoloji, Türk dili ve edebiyat , co rafya, tarih
ve felsefe, bilgisayar ana ba  alt nda ise;
donan m, HTML ve AutoCAD derslerine ait

itici videolar  üyelik gerektirmeyen bir
sistemle site ziyaretçilerinin hizmetine
sunmaktad r.

Dersizle.com web sitesinde 9
retmen, belli bir konuyla ilgili verdikleri
itimleri hareketli görüntü biçimiyle kay t

ederek, ana ba k ve konu ba klar na göre
fland lm  bir ekilde ilgilenenlere

sunmaktad r. Türkçe içerik sa lama aç ndan
bak ld nda gayet ba ar  ve ö renciler için
faydal  bir ortamd r.

3. UNITUBE

3.1. Genel Bak

lk etapta Türkiye’deki tüm üniversite
rencilerini hedef kitle olarak almas
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planlanan UniTube, daha sonra ngilizce dil
seçene i ile de tüm dünyadaki üniversite

rencilerine de hizmet verebilecek konuma
gelecektir.

UniTube web sitesi, e itici ve ö retici
de eri olan her türlü çokluortam verisini
bünyesinde bar nd rarak ziyaretçilere sunmak
için tasarlanarak geli tirilecek, hedef kitle
olan üniversite ö rencilerine ve
akademisyenlere, di er üniversitelerdeki
akademisyenler ve ö rencilerin kendi
ürettikleri veya payla ma aç k ba ka
kaynaklardan elde ettikleri çokluortam bilgi
türlerini – yaz , resim, çizim, animasyon,
simulasyon, ses, hareketli görüntü, film ve
video – derslerinde, projelerinde veya
akademik çal malar na yard mc  ve destek
olmak için sunacakt r.

3.2. Altyap

UniTube web sitesinin teknik
altyap , tek bir  merkezi birim yerine
TÜB TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Ara rma Kurumu) – ULAKB M (Ulusal
Akademik A  ve Bilgi Merkezi) Internet
altyap  kullanan üniversitelerde hali haz rda
bulunan yüksek eri im h  ile beslenen
istemci-sunucu mimarisi ile tümle ik yap yla
ba lant ekilde olu turulacak, bünyesinde,
dünyada varolan popüler video payla m
sitelerine benzer olarak duraks z video i lemi
(streaming), video grupland rma ve da tma
(clustering), sunucu da ml  uygulama
(distributed server application), da ml
hesaplama (grid computing) ve video
öni leme (pre-processing) tekniklerinin
verimli ve etkili kullan yla anlaml  ve kabul
edilebilir kalitede sunumlar yap lacakt r.

3.3. çerik

UniTube çevrimiçi çokluortam
verileri payla m sisteminin içeri i,
üniversitelerdeki akademisyen ve ö rencilerin
kendi ürettikleri veya payla nda yasal bir
engel olmayan kaynaklardan elde ettikleri,

itim ve ö retim ortamlar nda, derslerde,
projelerde veya di er akademik çal malarda
kullan labilecek resim, çizim, animasyon,
simulasyon, ses, hareketli görüntü ve video
biçimindeki ö elerden olu acakt r.

Örnek olarak; belli bir derste veya
alanda uzman bir akademisyenin herhangi bir
konuyu uygulamal  veya teorik olarak
anlatt  bir video dosyas , yabanc  dil

retmek amaçl  olarak kaydedilmi  ses
dosyalar , fizik dersindeki elektrik
devrelerindeki ak mlar  gösteren bir
animasyon, uçu  ve havac k dersleri ile ilgili
bilgisayar simulasyonu, teknik resim dersleri
için çizimler, biyoloji dersleri içn belgesel
filmler, bilgisayar dersleri için web tasar
veya grafik i leme uygulamalar  ad m ad m
gösteren k sa klipler verilebilir.

3.4. Eri im

Her üniversite, sahip oldu u ve di er
üniversitelerdeki ö renci ve akademisyenlerle
payla mak istedi i e itsel çokluortam bilgi ve
verilerini kendi bünyesinde bulunan ve
UniTube sistemine ULAKB M altyap yla
ba  sunucuya s fland rarak ve dosyan n
içeri ine uygun anahtar kelimeler girerek
koyacakt r. UniTube sistemine dahil tüm
üniversitelerdeki sunucular, yönetim biriminin
bulundu u sunucuya sürekli ba  kalarak veri
al -veri i sa layacakt r. Sunucular n kendi
aralar nda 7 gün 24 saat kesintisiz ba
kalmas yla UniTube sitesini ziyaret eden
kullan lara sürekli olarak hizmet vermesi
planlanmaktad r.

Unitube sitesi içerisinde dosyalara
eri im ise, ana ba k ve konulara göre

fland lm  içeri in kullan  kolay
grafiksel bir arayüz ile web sayfas eklinde
sunulmas  ile olacakt r. Site ziyaretçileri
arad klar  konu ba  ile ilgili anahtar
kelimeler yard yla “arama” yaparak
sistemde bulunan ö elere dosya türlerini de
belirleyerek ula ma ans na sahip olacakt r.
Site bünyesinde bulunan her türlü çokluortam
verilerinin kullan  taraf ndaki bilgisayara
kaydedilebilmesi için ise sisteme üye olmak
zorunlu olacakt r.

3.5. Yönetim

UniTube web sitesinin yönetimi, bu
te gönüllü olarak çal acak bir grup

akademisyen ve ö renciden olu acakt r. Bu
grup, sisteme yüklenmek istenen tüm
dosyalar  tek tek inceleyerek denetimi
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gerçekle tirecek, yasal veya içerik olarak
UniTube web sitesinde yer almamas  gereken
dosyalar  ve anahtar kelimeleri
engelleyecektir.

Sistemin teknik (web sitesinin
tasar , bak , temizlenmesi, yedeklenmesi
ve güncellenmesi) yönetimi ise kat lan
üniversitelerden gönüllü olarak çal acak bilgi

lem personeli veya bilgisayar mühendisli i
asistanlar  taraf ndan, akademisyen ve

rencilerin de yard m ve destekleriyle
birlikte yap lacakt r.

4. SONUÇ

Amac , ilk etapta Türkiye ve daha
sonralar  dünyadaki üniversite ö rencilerine
ve akademisyenlere derslerinde, projelerinde,

itim ve ö retim aktivitelerinde, akademik
çal malar nda ve bilimsel ara rmalar nda
kullan lmak üzere e itim aç ndan anlam
ta yan yaz , resim, çizim, animasyon,
simulasyon, ses, hareketli görüntü, film ve
video gibi çokluortam verilerinin eri im ve
payla  olan bu çevrimiçi etkile imli web
sistemiyle, hali haz rda da k ve düzensiz
durumda bulunan e itsel kaynaklar n biraraya
getirilerek ilgili birey ve topluluklara
ula lmas  hedeflenmektedir.

Akademik kaynaklar n kar kl
payla  esas  temel alarak geli tirilecek
olan “UniTube - Üniversiteleraras  Web
Tabanl  Çokluortam çerik Payla m
Platformu” ile yerinde ve gerekti i zaman
kullan yla e itimde kaliteyi ve verimi
art rd  bilimsel birçok yay n ve ara rma ile
ispat edilen yaz , resim, çizim, animasyon,
simulasyon, ses, hareketli görüntü, film ve
video gibi çokluortam veri tiplerinin

fland lmas , düzenli, kolay ve h zl
eri imi ve depolanmas  amaçlanmaktad r.
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