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1. Giriş

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik 
öğrenme gücüdür. Bu özelliğinden dolayı insan; 
yaşamı boyunca sistemli bir biçimde eğitim alır 
ve öğrenir. İnsanın temel unsur olduğu eğitim 
sistemleri yıllar boyu farklı yöntem ve yakla-
şımlarla gelişmiştir. Eğitimi temelden etkileyen 
teknolojik yenilikler ve buluşlar, her defasında 
bir önceki sisteme göre üstünlük sağlamış, yeni 
kavram ve tekniklerin ortaya çıkmasına imkân 
tanımıştır. Teknolojideki hızlı değişimle birlikte 
her birey için zaman ve mekân sınırını ortadan 
kaldıran, bireyin öğrenme için ihtiyaç duydu-
ğu zamanı tanıyan, her bireye öğrenme stiline 
hitap eden materyallerle ulaşmayı hedefleyen 
“Uzaktan Eğitim”  ortaya çıkmıştır. 

Gelişen teknolojiyle öğrenmede tercihlerin 
uzaktan eğitim yönünde değişmesi, bireylerin 
taşınabilir cihazlarla eğitim süreçlerine dahil 
olabildikleri mobil öğrenmenin bu yöntemler 
arasında öne çıkan bir seçenek olmasını sağla-
mıştır.  Son yıllarda uzaktan eğitimde alternatif 
bir araç olan Podcasting, yapısı gereği mobil 
öğrenmede yaygın şekilde kullanılmaya baş-
layan bir uygulamadır. Podcasting, bireysel 
uygulamalar, radyo ve televizyon yayınları, 
pazarlama, turizm, eğitim gibi birçok alanda 
yaygın bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Podcast 
geliştirme araçları ile hazırlanan ses ya da video 
dosyaları Podcast sunucu hizmeti veren sunu-
cu siteler üzerinden kullanıma sunulmaktadır. 
Bireyler sunucu üzerinden paylaşılan Podcast 
yayınlarını kişisel bilgisayarlarına yükleyerek 
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ya da RSS aboneliği aracılığıyla bu işlemin 
otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayarak 
Podcast sisteminden yararlanmış olurlar.

2. Mobil Öğrenme

Mobil öğrenme, taşınabilir işlemsel araçlar 
aracılığıyla ulaşılabilen e-öğrenme olarak 
tanımlanabilir [16]. 

Bir başka deyişle Mobil öğrenme; öğrenciler 
için, kablosuz ortamlar üzerinden mobil araç-
larla, eğitim materyallerine erişim ve öğrenme 
kolaylığıdır [11].

Georgieva (2005), [7], mobil öğrenmenin, 
e-öğrenme veya uzaktan eğitimde yeni bir 
kavram olmadığını daha çok bu uygulamaların 
yeni bir biçimi olduğunu ileri sürmektedir.

Mobil öğrenmede iki anahtar bileşen bulun-
maktadır. Bunlardan biri mobil araçlar, diğeri 
ise bilgisayar ağlarıdır [8].

Başlıca mobil bilişim aygıtları olarak dizüstü 
bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, telefonlu cep 
bilgisayarları, cep bilgisayarları, taşınabilir 
medya oynatıcılar, mp3 çalarlar ve akıllı tele-
fonlar bulunmaktadır  [13].

Ancak mobil öğrenmedeki mobil araçlar deni-
lince herhangi bir yere bağlı olmadan, bir güç 
kaynağına bağımlı kalmadan, bir ceket cebine 
sığabilecek büyüklükteki aygıtlar düşünülmek-
tedir. Bunun sebebi de mobil aygıtların mekan 
ve zaman bağımsızlığı özelliğidir [8].

Mobil Öğrenmenin avantajları ve Mobil Öğ-
renmede yaşanabilecek sıkıntılar, aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:

2.1 Avantajları: 
Kolay depolama ve taşınabilirlik,• 
Faydalı fonksiyonlar,• 
Her zaman kullanıma hazır olma,• 
Farkında olmadan öğrenme,• 
İhtiyaç anında öğrenme,• 

Zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme,• 
Yer ve şartlara göre değişebilen öğrenme [9],• 
Hayat boyu öğrenme (Kossen, 2001), [10],  • 
olarak sıralanabilir.

2.2 Yaşanabilecek Sıkıntılar:
Mobil araçların, sınırlı hafızaya sahip ol-• 
ması ve depolama sorunu,
Ekranların, detaylı uygulamalar için çok • 
küçük olması,
Bağlantının zaman zaman kesilmesi,• 
Kısıtlı pil ömrü,• 
Küçük klavye,• 
Birden fazla işletim sisteminde çalışmala-• 
rının henüz olanaksız olması,
Farklı tarayıcı ve platformlarda yayın yap-• 
manın çok güç olması,
Güvenlik sorunlarının yaşanması olarak • 
sıralanabilir  [17].

3. Podcasting Teknolojisi

3.1 RSS (Really Simple Syndication)
RSS, web beslemeleri oluşturmak için kulla-
nılan XML ile yazılan veri biçimidir. RSS ilk 
olarak 1990’ların sonuna doğru “Rich Site 
Summary” (Zengin İçerikli Site Özeti) açılı-
mıyla Netscape tarafından geliştirildi. 2003 
yılında son versiyonu RSS 2.0,  Dave Winer 
tarafından geliştirilirken açılımı “Really Simp-
le Syndication” (Gerçekten Kolay İçerik Pay-
laşımı)  olarak değiştirildi (Wikipedia,   2007). 

3.2 Podcasting
Podcasting, RSS gibi dağıtım teknikleriyle mo-
bil araçlara bir çeşit ses içeriği aktarımı olarak 
tanımlanabilir [4]. Geçmiş yıllarda, Podcasting 
eğitimsel olmayan amaçlar için yayınlanan 
mp3 formatında ses kayıtlarıyken, günümüz-
de videoların mp4 dosya biçimiyle de eğitim 
amaçlı, yeni bir mobil öğrenme aracı olarak 
kullanımına başlanmıştır. Podcastler internet-
ten mobil araçlara yüklendikten sonra, inter-
net bağlantısına gerek duyulmaksızın istenilen 
yere aktarılabilir, istenildiği zaman da dinlene-
bilirler. Bruno (2007), [2],’ye göre Podcastin-
gin avantaj ve dezavantajları şu şekildedir:
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3.3 Avantajları
Podcast, dinleyicinin, kayıtları isteğine • 
bağlı şekilde, istediği yerde istediği za-
man, dinlemesine izin verir.
Podcast ürünleri oldukça az masraflıdır, • 
abonelikler genelde ücretsizdir.
Podcastlerin dijital olması, bunu çevrimiçi • 
erişimle kullanışlı kılar.
Podcastler basit kullanımlı ve kullanıcı • 
dostudur.

3.4 Dezavantajları

Mevcut teknoloji altyapısıyla bütünleşme • 
sıkıntıları,
Kullanılan akademik içerik eksikliği ve • 
ticari kaynaklardan lisans anlaşmaları zor-
lukları,
Teknik sınırlamalar ve eğitim kaynakları-• 
nın eksikliği,
Podcasting işlevselliğinin, fakülteler ve • 
öğrenciler tarafından tam olarak bilinme-
mesi, bu konudaki bilinç ve bilgi eksikliği 
olarak sıralanabilir.

4. Mobil Öğrenmede Podcast Uygulamaları

2005 yılından itibaren Podcasting, akademis-
yenlerin ilgisini çekmekte ve birçok ülkedeki 
yüksek öğrenim kurumunda,  akademik di-
siplinlerin yayılımına ve öğrencilerin üni-
versite yaşamlarına yenilikçi bir bakış açısı 
getirmektedir  [15]. Yeni nesil öğrenciler, di-
jital teknolojiyle yaşamakta ve yetişmekteler. 
Bunun sonucunda, bugün birçok öğrenci, ses 
ve video dosyalarını internetten bilgisayarla-
rına veya taşınabilir aygıtlarına yüklemeye ve 
gerekli ayarlarını yapmaya önemli ölçüde alış-
kındır  [14].  Bu nedenlerle ve teknolojinin de 
hızla ilerlemesiyle mobil öğrenmede Podcast 
uygulamaları artış göstermiştir. Günümüzde 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ül-
kedeki eğitim kurumlarında mobil öğrenmede 
Podcasting ile ilgili araştırmalar ve uygulama 
denemeleri yapılmaya başlanmıştır. Yapılan 
uygulamalar incelendiğinde bundan sonraki 
bölümlerde yer alan bulgular elde edilmiştir. 

4.1 Türkiye’deki Uygulamalar
Çukurova Üniversitesi’nde, öğrencilerin Pod-
casting ile eğitim konusundaki düşüncelerinin 
incelenmesini amaçlayan bir araştırma yapıl-
mıştır [4]. Birinci sınıf Ziraat Fakültesi öğren-
cilerine uygulanan bu ölçüm sonucunda öğren-
cilerin %53,1’inin derse olan dikkatlerinin ilk 
20 dakikadan sonra kaybolduğu gözlemlen-
miştir. Öğrencilerin derse olan dikkatlerinin, 
öğrenmede en önemli faktörlerden biri olduğu 
düşünülerek, mobil öğrenme yönteminde öğ-
rencilerin derse olan dikkatlerini korumak için 
farklı materyaller kullanılmaktadır. Bu mater-
yallerden biri olan Podcastlerin uzunluğu, dik-
katin dağılmaması için en uygun şekilde ayar-
lanmalıdır. Çukurova Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilen bu çalışmada öğrencilerin düşüncesi, 
15–25 dakika uzunluğundaki Podcastlerin uy-
gun olduğu doğrultusundadır.

4.2 ABD’deki Uygulamalar 
West Cost Üniversitesi’nde, “Principles and 
Methods of Medical-Surgical Nursing Skills” 
dersini veren Margaret Maag, bu ders için ge-
rekli teknolojileri satın alarak Podcastler hazır-
lamış ve bunları 15 haftalık 3 akademik dönem 
(2005 yaz, 2005 kış, 2006 yaz) boyunca web 
sitesinden yayınlamıştır [12]. Her akademik 
dönem sonunda da öğrencilere anketler yapa-
rak (2005 yaz – 34 öğrenci, 2005 kış – 33 öğ-
renci, 2006 yaz – 43 öğrenci) Podcastlerle ilgili 
memnuniyetlerini ölçmüştür. Birinci akademik 
dönem sonunda yapılan anket sonuçlarında, 
öğrencilerin %52,9’luk bir kısmı Podcastlere 
ulaşmada sorun yaşamıştır ve geriye kalan ula-
şabilen kesimin (%57,1)  tamamı Podcastlerin 
yararlı olduğunu ifade etmiştir. Birinci dönem 
anket sonuçlarında öğrencilerin Podcastlere il-
gisinin olduğu ve Podcastlerin gerekli olduğu 
görülmüştür ve bir sonraki dönemde uygulan-
maya devam edilmiştir. Bir sonraki dönemde 
anket sonuçlarına göre artık öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun (%79) Podcastlere ulaşmada 
sorun yaşamadığı görülmüş ve öğrenciler Pod-
castlerin içeriklerinin geliştirilmesi (yazılar ve 
seslerle), görüntülü Podcastlerin olması gibi 
yeni taleplerde bulunmuşlardır. 2006 yaz dö-
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nemindeki son ankette %86’lık öğrenci grubu-
nun Podcastlere ulaşabildiği, %80’lik kısmın 
Podcastleri mp3 çalarları aracılığıyla dinlediği, 
%79’luk bir kısmın Podcastleri derslerine yar-
dımcı olarak dinlediği ve öğrencilerin çoğun-
luğunun (%84) Podcastleri çok gerekli bir araç 
olarak gördüğü sonuçlarına varılmıştır. West 
Cost Üniversitesi’nde Margaret Maag tarafın-
dan yapılan bu çalışma sonucunda, öğrenciler 
Podcastlerin avantajlarını “spor yaparken, alış-
veriş yaparken veya farklı bir aktivite sırasında 
Podcastleri dinleyerek öğrenme”, “aynı dersi 
defalarca dinleyebilme”, “duraklatma şansı 
olduğundan not almada yaşanan sıkıntıları or-
tadan kaldırma”, “sınıfın dışında öğrenebilme 
şansı tanıma”, “sınav öncesinde ders notlarının 
üzerinden geçmek için çok kullanışlı olma” 
şeklinde ifade etmişlerdir.

Podcastlerin kullanımıyla ilgili bir başka uygu-
lama ise 2004 yılında Duke Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmiştir [1]. Sayıları 1200’ü aşan 
birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin aldığı 
“Computational Methods” dersi kapsamında 
akademik diğer dokümanlara ulaşılması için, 
mobil araçlardan sadece iPod’ların kullanıl-
masıyla gerçekleştirilen bu uygulama, sınıftaki 
ders kayıtları, alan kayıtları, çalışma desteği, 
dosya depolama ve transferinden oluşmaktaydı.  
Öğrenci grubunun %75’i iPodları, en az bir kez, 
derste veya kendi istekleriyle derse destek ama-
cıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. Grubun uy-
gulama değerlendirmesine göre akademik alan-
da iPod kullanımının başlıca faydaları şu şekil-
de sıralanmıştır: iPodlarla ders içeriklerinin di-
jital ortamda kullanılması ve taşınabilir olması, 
fiziksel materyallerden bağımsız kalabilmeyi 
ayrıca bu materyallerin azalmasını sağlamıştır. 
Bir diğer önemli fayda ise, istenildiği zaman is-
tenildiği yerde kullanılabilme özelliğiyle,  labo-
ratuar, kütüphane gibi çalışma alanlarına ve bu 
alanların çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın 
kullanımda esneklik sağlamasıdır.

Bir diğer Podcast uygulaması, 2006 yılında 
University of New England, Hukuk Fakülte-
sindeki 1244 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir 

[19]. Bu uygulamada 6 adet 1. dönem giriş 
dersi (“Introduction to Legal Systems and 
Methods”, “Introduction to Business Law”, 
“Constitutional Law”, “Law of  Torts”, “Equ-
ity and Trusts”) için Podcastler hazırlanmıştır. 
University of New England’da yapılan bu uy-
gulama sonrasında yapılan anketlerle Podcast-
lerin öğrencilerin öğrenmesine fayda sağlayıp 
sağlamadığını, Podcastin anlamlı düzeyde yeni 
bir öğrenme fırsatı olup olmadığını, öğrencile-
rin beklentilerinin neler olduğunu ve Podcast 
kullanma tecrübelerinin ne şekilde olduğunu 
saptamak hedeflenmiştir. Uygulamada, an-
ket sonucunda dönemin başındaki %46’lık 
Podcast bilgisi olmayan öğrenci oranının dö-
nem sonunda %3,5’e düştüğü görülmüştür. 
Öğrencilerin yayınlanan Podcastlere genelde 
kişisel bilgisayarlarından (%72,3) ulaştığı ve 
Podcastleri evlerinde dinledikleri (%80)  göz-
lenmiştir. Öğrencilerin büyük bir oranı (%74) 
Podcastlerin öğrenmelerinde çok büyük bir 
yeri olduğunu ve eğitimlerine destek bir araç 
(%65,3) olduğunu ifade etmiştir.  Öğrenci -
ler, Podcastlerin “tekrar dinleyebilme”, “du-
raklatıp ilgili konu hakkında detaylı inceleme 
yapabilme”, “zaman kazanımı ve esneklik 
sağlama”, “derse gitmeden de kendini sınıfın 
bir parçası olarak hissetme”, “ekstra örnekle-
re ulaşabilme”, “derslerin daha akılda kalıcı 
olmasını sağlama” gibi avantajları olduğunu;  
“görsel zayıflık”, “derse aktif olarak katılama-
ma”, “Podcastlerin erken yüklenmemesi” ve 
“kayıt sesinin kalitesinin yetersiz olabilmesi” 
gibi zayıf yanlarının olduğunu belirtmişlerdir.

Wisconsin Üniversitesi’nde de Podcasting 
aracıyla mobil öğrenme uygulaması yapıl-
mıştır [14]. Bu uygulama, birinci sınıflardan 
340 öğrenciyle, “Introduction to Information 
Systems” dersi ile öğrencilere destek vermek 
amacıyla, her biri 18 – 20 dakika süren toplam 
9 bölümden oluşan derslerin Podcast olarak 
yayınlanmasıyla yapılmıştır. Uygulamanın so-
nunda yapılan değerlendirmede, 241 öğrenci-
den cevap alınmıştır. Çıkan sonuçlara göre 87 
öğrenci (%36) Podcastleri kullandığını, 154 
öğrenci (%64) ise kullanmadığını ifade etmiş-
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tir. Podcastleri kullananların cevapları “dersi 
anlamaya yardımcı olması”, “yere ve zamana 
bağımlığı ortadan kaldırması”, “derse katıla-
mama durumunda faydalı olması” şeklindey-
ken, Podcastleri kullanmayanların cevapları 
ise “bütün derslere katılıp Podcast izleme ge-
reği duymamaları” ve “geleneksel öğrenme 
araçlarını tercih etmeleri” şeklindedir. 
Bu uygulama sonucunda yarının altında bir 
oranda olumlu sonuç elde edilmesine karşın, 
Wisconsin Üniversitesi Podcasting aracını kul-
lanmaya devam etmektedir.

4.3 Avusturalya’daki Uygulamalar
2005 yılının güz döneminde Charles Sturt 
Üniversitesi’nin Bilgi Teknolojileri bölümün-
de “ITC125” dersini alan 26 öğrenciye Podcast 
tabanlı bir mobil uygulama yapılmıştır [5]. Ya-
yınlar, sadece ses kaydıyla mp3 formatında ha-
zırlanmıştır. Uygulamanın sonunda Podcastle-
rin kullanımıyla ilgili değerlendirme yapılmış 
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; bütün öğrenciler 
Podcastleri kullanmıştır, haftalık ders süresi-
nin 9-10 dakika olması yeterli görülmüştür, 
Podcastler zaman yönetimi bağlamında başka 
bir işle uğraşırken derslerin dinlenebilmesine 
yardımcı olmuştur ve dersi kaçırma, derste not 
tutamama kaygısını ortadan kaldırmıştır.

5. Sonuç

Yeni nesil gençlerin teknolojiye olan yakınlık 
ve yatkınlıkları, eğitim sistemini güncel tutma-
yı ve teknolojinin sağladığı imkanlardan fay-
dalanmayı gerekli kılmaktadır. Öğrencilerin 
eğitimde farklı materyalleri tercih etmeleri, de-
ğişik sistemlerin denenmesi sonucunu doğur-
muştur. Burada incelenen uygulamalarda mobil 
öğrenmede Podcastlerin, “istenildiği zaman, 
istenildiği yerde kullanılması özelliği”, “ders-
lerde not tutamayan veya derse katılamayan 
öğrencilerin endişelerini azaltması”,  “dersleri 
tekrar etme şeklinde kullanılabilmesi ve kalıcı-
lığı sağlaması”, “laboratuar ve kütüphane gibi 
belirli saatlerde açık olan alanlarda çalışma 
zorunluluğunu ortadan kaldırması” gibi avan-
tajlarının olduğu ([12]; [1];  [19]; [14]; [5])  gö-

rülmüştür. Bu avantajların yanında Podcastle-
rin olumsuz yönleri de mevcuttur, bunları şöy-
le sıralayabiliriz: “Podcast kayıtlarının kaliteli 
olmaması”, “derse aktif katılımın olmaması”, 
“Podcast yayınının uzun sürmesi durumunda 
dikkatin dağılarak istenilen verimin elde edi-
lememesi” ve “Podcastlere ulaşmada sıkıntı 
yaşanması” ([4]; [19]; [14]). Bütün bu olumlu 
ve olumsuz yönleriyle mobil öğrenmede Pod-
casting ele alındığında, Podcastlerin eğitime 
destek olacak şekilde kullanılması ve süresi iyi 
ayarlanmış kaliteli Podcastlerin hazırlanması, 
öğrencilerin çalışma alışkanlıklarına yeni bir 
bakış açısı sunacak ve teknolojinin ilerleme-
siyle birlikte Podcastlerin mobil öğrenmede 
kullanımını daha yaygın hale gelecektir.
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