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Özet: 21. yy öğrenen ihtiyaçlarının karşılanmasında teknoloji tabanlı çözümler ön plana 

çıkmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin derslik ve amfilere yerleştirildiği, öğrenme 

ortamlarının fiziksel ortamlarla sınırlandırıldığı geleneksel kampüs yaklaşımı hızla terk 

edilmektedir. Teknolojinin eğitim uygulamalarıyla öğrenme ortamları, zaman ve mekandan 

bağımsız öğrenci - öğretmen, öğrenci - bilgisayar, öğrenci - öğrenci etkileşimini içeren 

dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Öğrencilerin gerçek hayatla yüzleşmeleri öncesindeki son 

basamak olan yüksek öğretim kurumları bu dönüşümün en çarpıcı şekilde yaşandığı alanlardır. 

Yeniçağın öğrenenlerinin “dijital native” olması gerçeğinden  hareketle üniversitelerimiz 

öğrenme ortamlarını bu kuşağa uygun hale getirme çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu 

çabalar kapsamında bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yürütülmekte 

olan lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitimlerde açık kaynak kodlu SAKAI projesi yazılımı 

tabanlı CATS (Computer Aided Training & Educational Services) sistemi 2011 yılından beri 

kullanılmaktadır. Öğrenme ortamlarını desteklemek üzere tasarlanan CATS sisteminin birinci 

versiyonunda yer alan araçlar zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara paralel olarak güncellenmiş 

ve CATS sisteminin ikinci versiyonu 2015-2016 egitim-öğretim yılı başından itibaren 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada yüksek öğretimde öğrenci merkezli uygulamalara bir 

örnek olarak CATS platformu ile gerçekleştirilen teknoloji destekli yenilikçi eğitim 

uygulamaları ele alınacaktır. Bu uygulamalar kapsamında ölçme değerlendirme faaliyetlerinde 

etkinlikle kullanılan akran değerlendirme (peer assesment) fonksiyonu ile öğrencilerin sadece 

öğretim elemanından değil birbirlerinden de öğrenmelerine olanak sağlayan forumlar ve 

sohbet odaları araçları incelenecektir. 
Anahtar Sözcükler: Öğrenme Yönetim Sistemi, Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları, 

Yapılandırmacı Eğitim Yöntemleri, Etkin Ortak Çalışma, Akran Değerlendirme, Forumlar, 

Mobil Cihazlar.  

 

Abstract: Technology based solutions come to the front as supplying the needs of the 21th 

century. In this context, traditional campus approach that being placed of students to the 

classrooms and lecture theaters restricted the physical setting of learning environments has 

been getting left. The learning environments have been turning the dynamic system covering 

non-spatial student-teacher, student-computer and student- student interactions. The higher 

education institutions, being the last step before facing with real world are the areas that this 

changing has being lived impressively. Because of the fact that the reality of being “digital 

native” at the new era, the universities are following the studies of making suitable the learning 

environments to this era. For these studies, CATS system (Computer Aided Training & 

Educational Services), based on the project of SAKAI open-source coded in undergraduate 

and postgraduate teaching in İstanbul Kültür University, a foundation university, has been 

using since 2011. The tools for the first version of CATS designed for supplying learning 

environments were updated at ongoing time as the parallel of changing necessities and the 

second version of CATS was started to use as beginning from 2015-2016. At this study, 

technology supported modernist teaching practices, CATS platform as an example of student 
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centered practices with will tackle. For these practices, the peer assesment function being used 

at assessing and evaluating affectingly will be analyzed the forums and chat rooms making 

possible to not only from the instructor but also learning from peers. 

 

Keywords: Learning Management System, Innovative Learning Approaches, Constructive 

Learning Methods, Effective Collaboration, Peer Assesment, Forums, Mobile Devices. 

 

1. Giriş 

 

Eğitim kurumlarının temel amacı toplumun 

ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmektir. 

Bu bağlamda alınan eğitim sonrası 

karşılaşılacak karmaşık problemleri 

çözebilecek ve ortaya çıkan yeni durumlara 

uyum sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesi 

çok önemlidir. Bu kapsamda yüzyılımızın 

toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

bireylerin yetiştirilebilmesi için çağdaş eğitim 

yaklaşımlarının kullanılması gerekmektedir. 

Yıllar boyunca 20. yy ın önemli bir kısmında 

eğitim ortamlarımızı şekillendiren davranışçı 

yaklaşımın 21. yy ın öğrenenlerinin ve 

toplumlarının ihtiyaçlarına cevap vermesi 

oldukça güçtür. Davranışçı yaklaşım 

öğrenenden çok öğreteni ön plana çıkaran ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate 

almadan süreç - ürün paradigması içerisinde 

öğrenmeyi açıklayan bir yaklaşımdır.  21. yy 

da ise insanlar hayatta başarılı bir şekilde 

kalmak ve gelişme kaydedebilmek için Tony 

Wagner (2008) tarafından listelenen kritik 

düşünme ve problem çözme, işbirliği ve 

liderlik, çeviklik ve adaptasyon, girişimcilik, 

etkin sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişme 

ve analiz etme gibi hayati becerileri 

öğrenmek, edinmek ve kullanmak zorundadır 

[1]. Günümüz öğrenenlerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitim alanında bir paradigma 

değişikliği kaçınılmaz olarak oluşmuş ve 

eğitim kurumları öğrenenlerin beklentilerini 

yerine getirme sorumluluğunu 

üstlenmişlerdir. Eğitim kurumları var olan 

müfredatlarını zamanın ihtiyaçları 

doğrultusunda, belirlenen hedeflere ulaşmak 

için gelişen yeni öğrenme yaklaşımlarının 

yöntem ve değerlendirme araçlarını 

kullanarak yeniden yapılandırmak 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. 

 Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı  ile 

tanımlanan öğrenim yöntem ve teknikleri bu  

 

 

ihtiyaç doğrultusunda yapılan çalışmalara 

temel teşkil etmiştir.  Öğreneni  bilginin 

doğal alıcısı, yorumlayıcısı ve 

yapılandırmacısı  olarak varsayan bu 

yaklaşım ise bilginin deneyimle kazanıldığını, 

öğrenmenin kişiye ait bir yorum olduğunu, 

deneyim temelinde gelişen aktif bir süreç 

olduğunu, kavramlar oluşmadan önce farklı 

bakış açılarının paylaşılmasıyla  işbirlikli 

öğrenme şeklinde gerçekleşen bir süreç 

olduğunu temel alır. Ölçme değerlendirmenin 

de öğrenme ile bütünleştirilmesi gerektiğini 

ve bu sürecin de ayrı bir aktivite olarak 

yapılandırılması gerektiğini vurgular. 

Yapılandırmacı yaklaşımın bu temelleri 

günümüz öğrenenleri için idealdir. Ancak bu 

yaklaşım dahilinde müfredat ve öğrenme 

stratejileri, aktiviteleri planlanırken yeniçağın 

öğrenenlerinin “dijital native” olması gerçeği 

göz önüne alınarak  hareket edilmesi hem 

verimi arttıracak hem de öğrenme sürecini 

hızlandıracaktır. Bu sebeple 21.yy öğrenen 

ihtiyaçlarının karşılanmasında teknoloji 

tabanlı çözümler ön plana çıkmaktadır. İçinde 

bulunduğumuz yüzyıldaki öğrenen 

ihtiyaçlarının karşılanmasında teknoloji 

tabanlı çözümler ön plana çıkmaktadır. Bu 

bağlamda öğrencilerin derslik ve amfilere 

yerleştirildiği, öğrenme ortamlarının fiziksel 

ortamlarla sınırlandırıldığı geleneksel kampüs 

yaklaşımı hızla terkedilmektedir. 

Teknolojinin eğitim uygulamalarıyla öğrenme 

ortamları, zaman ve mekandan bağımsız 

öğrenci - öğretmen, öğrenci - bilgisayar, 

öğrenci - öğrenci etkileşimini içeren dinamik 

bir yapıya dönüşmektedir. Öğrencilerin 

gerçek hayatla yüzleşmeleri öncesindeki son 

basamak olan yüksek öğretim kurumları bu 

dönüşümün en çarpıcı şekilde yaşandığı 

alanlardır. Bu bağlamda yüksek öğrenim 

müfredatları bilginin öğrenene aktarılmasının 

çok ötesini amaçlayarak yeniden 

yapılandırılmalıdır [2, 4]. Bu çabalar 

kapsamında bir vakıf üniversitesi olan 



İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 

yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü 

düzeydeki eğitimlerde açık kaynak kodlu 

SAKAI projesi yazılımı tabanlı CATS 

(Computer Aided Training & Educational 

Services) sistemi 2011 yılından beri 

kullanılmaktadır. Öğrenme ortamlarını 

desteklemek üzere tasarlanan CATS 

sisteminin birinci versiyonunda yer alan 

araçlar zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara 

paralel olarak güncellenmiş ve CATS 

sisteminin ikinci versiyonu 2015-2016 

eğitim-öğretim yılı başından itibaren 

kullanılmaya başlanmıştır. Yeni versiyonda 

yapılandırmacı yaklaşımın en öne çıkan 

özelliklerini gerçekleştirmeye yönelik 

yöntemlerini destekleyen özellikler devreye 

sokulmuş ve bazı derslerde kullanılmaya 

başlanmıştır. CATS platformunun yeni 

versiyonundaki araçlar, öğrenenin bilgileri bir 

araya getirip sentezleyerek işbirlikli öğrenme 

ortamında eleştirel düşünme ve problem 

çözme yeteneğine dönüştürmesini, öğrenme 

sürecinin her basamağında aktif olmasını, 

öğrenenin karşılaştığı sorunları gerçek 

hayatta olduğu gibi iletişimin gücünü 

kullanarak çözmesini, öğretenin öğrenme 

sürecini yönetmesini ve kolaylıklar 

sağlamasını, öğreten ve öğrenenin öğrenmeyi 

birlikte  değerlendirmesini ve bu  

değerlendirmelerin öğrenmeyi teşvik ve 

teşhis etmek için kullanılmasını ve projeler / 

performanslar üzerinden gerçekleşmesini 

sağlamaktadır [3]. 

 

Bu çalışmada yüksek öğretimde öğrenci 

merkezli uygulamalara bir örnek olarak 

CATS platformunun bazı özellikleri 

tanıtılarak yeni versiyonla gelen özellikler 

kullanılarak gerçekleştirilen teknoloji destekli 

yenilikçi eğitim uygulamaları ele alınacaktır. 

Bu uygulamalar kapsamında ölçme 

değerlendirme faaliyetlerinde etkinlikle 

kullanılan akran değerlendirme (peer 

assesment) fonksiyonu ile öğrencilerin sadece 

öğretim elemanından değil birbirlerinden de 

öğrenmelerine olanak sağlayan forumlar ve 

sohbet odaları araçları özellikle 

incelenecektir. 

 

 

2. Bir eğitim sistemi aracı: CATS  

 
Yukarıda açıklanan değişimlerin başarıya 

ulaşması eğitim teknolojilerinin etkin 

kullanımına ve teknoloji tabanlı öğrenme 

platformları ile kurulacak olan modern 

öğrenme yönetim sistemlerinin 

yaygınlaşmasına bağlıdır. İstanbul Kültür 

Üniversitesi’nde bu değişimin başlaması ve 

ilerlemesi kısaca şöyle gerçekleşmiştir: 2010 

yılında web üzerinden eğitim ve işbirliği 

konusu üzerinde çalışmalar başlamış ve 

birçok yol haritası hazırlanmış ve bunlar 

üzerinde detaylı çalışmalar yürütülmüştür. 

Sonuç olarak açık kaynak insiyatifli SAKAI 

projesinin içinde yer almak ve proje 

çıktılarını üniversitenin ihtiyacı 

doğrultusunda uyarlamak kararı 

uygulanmıştır [6].  2010-2011 eğitim-öğretim 

yılında hazırlık süreci ve devamında CATS 

pilot uygulaması gerçekleştirilmiş, bu 

kapsamda 16 adet lisans üstü düzeyinde, 6 

adet lisans düzeyinde olmak üzere toplam 22 

adet örgün öğretim dersi CATS Platformu 

kullanılarak verilmeye başlanmıştır.  2011-12 

eğitim-öğretim yılında ise İKÜ-CATS (kısaca 

CATS)  çevrimiçi olarak hayata geçmiştir [5]. 

2015-2016 güz dönemi itibarıyla 901 adet 

lisans  düzeyinde ders örgün öğretime destek 

şeklinde, zorunlu 4 ders 5 şube halinde 

uzaktan öğretimle ve10 adet yüksek lisans 

dersi uzaktan eğitimle olmak üzere toplam 

926 adet ders CATS platformu üzerinden 

verilmektedir [7, 8]. Ayrıca akademik 

danışmanlıklar (ePano) ve akademik projeler 

de aynı platform üzerinden yürütülmektedir. 

CATS sistemini, İstanbul Kültür Üniversitesi 

ile beraber Kültür Eğitim Vakfı’na bağlı ilk, 

orta ve lise okulları olan Kültür Kolejleri de 

kullanmaktadır. Toplamda 994 öğretim 

elemanı ve 12612 öğrencisi olan Kültür 

Üniversitesinde CATS sisteminin toplam 

kullanıcı sayısı 7652, aylık sisteme ortalama 

giriş sayısı 155000 ve aylık tekil kullanıcı 

ortalama  giriş sayısı 9500 şeklinde 

gerçekleşmektedir. 

      

 

 

 



CATS Birinci Versiyonu 

CATS (Computer Aided Training & 

Educational Services) İstanbul Kültür 

Üniversitesinin Sakai LMS (Learning 

Management System) uygulaması olarak 

geliştirilmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi 

uzaktan eğitim programları ve örgün eğitim 

dersleri CATS  platformu  ile 

yürütülmektedir.  CATS  uygulamasının 

temel özellikleriarasında öne çıkanlar 

   

 Yönetilebilir eğitim ve öğretim 

platformunu oluşturması 

 Kişiler arası sosyal iletişim ve network 

oluşturulması 

 İçerik oluşturulup kullanılabilmesi 

 Kullanıcılara özgür bir içerik yönetimi 

sağlanması ve bu içeriklerin paylaşımına 

imkanı vermesi. 

 Öğretimin etkileşimli bir şekilde 

yapılabilmesi 

 Öğrenmenin ölçülebilir olması 

şeklinde sıralanabilir. Ölçeklenebilir, 

dağıtılmış, güvenilir olması bir avantaj teşkil 

etmektedir. Açık kaynak kodlu SAKAI 

projesi yazılımı tabanlı olduğundan 

yönetilebilir bir teknoloji ürünüdür. Single 

sing-on SSO (IBM  Tivoli IDM), Adobe 

Connect Sanal Sınıf, İntihal raporlama servisi 

(Turnitin) ve  SAP ORION - CATS 

entegrasyonları geliştirilmiştir.  CATS 

platformunda öğreten ve öğrenenlerin 

kullanımına sunulmuş olan araçlardan öne 

çıkanları arasında, dersin ana sayfasını 

düzenlemeye olanak sağlayan etkin editörü, 

Ders İçeriği, her türlü formattaki dosyaların 

ve URL lerin kaynak olarak yüklenmesine 

izin veren  kaynaklar,Turnitin intihal 

raporlama servisiyle entegrasyonu yapılmış 

Ödevler, Duyurular, Mesajlar, Sohbet Odası, 

Sanal Sınıf, yüz yüze görüşmelerin 

planlanarak gerçekleştirilmesini sağlayan 

Randevu, çevrimiçi sınavların farklı 

formattaki sorularla ve/veya daha önceden 

hazırlanabilen soru havuzlarından seçilen 

sorularla gerçekleştirilebildiği Kısa Sınav ve 

Testler, Not Defteri sayılabilir. Yapısında 

bulunan bu araçlar farklı rollerdeki 

kullanıcılar ve dersler bazında günlük, 

haftalık, aylık ve yıllık olarak ders 

kaynaklarına erişim, ders kaynakları ile ilgili 

tüm aktiviteler, erişim sayıları, yeni ders 

kaynağı yükleme / indirme / okuma / silme ve 

aktivite türleri ve sayıları üzerinden istatistik 

ve raporlamalar yapabilmektedir. 
 

CATS İkinci Versiyonu ve Yenilikler   

Yapılan iyileştirme ve geliştirme 

çalışmalarının tamamlanmasıyla CATS 

sisteminin yeni versiyonu 2015-2016 güz 

döneminden itibaren kullanıma sunulmuştur. 

Bu çalışmalarla sistemin teknolojik yapısının 

güçlendirilmesinin yanısıra yenilikçi eğitim 

yaklaşımının vazgeçilmez yöntemleri olan 

 akran değerlendirmesi ve  işbirlikli öğrenme 

yöntemlerini destekleyen uygulamalar ilgili 

araçlara eklenmiştir. Akran değerlendirmesi 

ödevler aracına farklı uygulama 

seçenekleriyle eklenirken, işbirlikli öğrenme 

için önceki versiyonda da var olan sohbet 

odası aracına görüntülü sohbet seçeneği 

eklenerek bu aracın kullanımı özendirilmiştir. 

Ayrıca öğrenci - öğrenci etkileşimiyle 

öğrenmeyi destekleyen Forumlar aracı bu 

versiyonda kullanıma sunulmuştur. Yenilikçi 

eğitim açısından ilk etapta vurgulamak 

istediğimiz bu yeniliklerin yanısıra aşağıda 

listelenen iyileştirme, geliştirme çalışmaları 

CATS sistemini tartışmasız bir şekilde 

benzerlerinin önüne geçirmiştir.  

 

 Gelişmiş kararlı, güvenilir, sürdürülebilir 

olma yeteneği ve performans arttırımı  

 Neo-Portal yeniliğiyle kolay gezinti 

özelliğinin eklenmesi 

 Sakai ders aracı özelliği ile ders içeriği 

 güncelleme özelliğinin eklenmesi 

 Ders bazlı dil seçebilme özelliğinin 

eklenmesi 

 Gelişmiş profil özelliğinin eklenmesi 

 Yeni kolay erişim, hızlı ve mobil 

cihazlarda daha iyi çalışabilen CKEditor 

düzenlemesi 



 Samigo test ve kısa sınavlar ile 

değerlendirme şablonlarında geliştirmeler 

gerçekleştirilerek teslim edilmeyen 

değerlendirmeler ile puan hesaplayabilme 

özelliği ayrıca zamanda  matris anket soru 

tipi ve bilimsel karmaşık numara gösterim 

özelliğinin eklenmesi 

 Not sistemi  en yüksek limiti, en düşük 

limiti ve en yüksek notu koruma özelliği, 

tüm notların bulunduğu sütunu gizleme ve 

gösterme özelliği ve PDF çıktı alabilme 

özelliğinin eklenmesi 

 Forum aracı üzerindeki  istatislikler  ve 

puanlandırmada yapılan  geliştirmeler; 

kullanıcılara varolan postları okumadan 

önce uyarı gönderebilme özelliği, mesaj 

içeriklerinde sözcük sayımı, gelişmiş izin 

arayüzü özelliğinin eklenmesi 

 Mesajlardaki yeni izin ayarları ve BCC 

(bling cc) mesaj seçeneği özelliğinin 

eklenmesi 

 Portal erişim geliştirmeleri, çoklu erişim 

geliştirmesi ve daha fazla erişim 

düzenleyebilme özelliğinin eklenmesi 

 Ödevlerin puanlandırılması özelliğinin 

eklenmesi 

 Grup Ödevleri oluşturabilme ve akran 

değerlendirme özelliğinin eklenmesi 

 Yeni Soru tiplerinde test ve kısa sınavlar 

hazırlayabilme 

 Ders araç çubuğunun, ses ve video 

gömülü sistemlere desteğiyle tasarımının 

geliştirilmesi, yeni içerik özelliği tablosu, 

toplu hizalama özelliği ile daha iyi 

görünüm geliştirme özelliğinin eklenmesi 

 Masaüstünde tüm  dosyalar için  sürükle-

bırak özelliğinin eklenmesi ve dosya 

 sürükle-bırak özelliğinin Chrome tarayıcı 

üzerinde de çalışacak şekilde uyarlanması 

 Ders müfredat aracının yeni arayüze dahil 

edilmesi, müfredat içeriğinde toplu 

güncelleme,  sıralı gösterim ve link 

geçişlerinin iyileştirilmesi 

 Not sistemi için extra kredi özelliği 

eklenmesi. 

 Görüntülü sohbet özelliğinin eklenmesi 

 Çoklu Dropbox paylaşım özelliğinin 

eklenmesi 

 Portal sohbet özelliğinin eklenmesi 

 Google Analytics desteğinin sağlanması 

 Öğrenci başarı portalının eklenmesi 

 Gelişmiş API’ler sayesinde Project Keitai 

 ilave mobil yetenek  olarak Sakai’ye 

dahil edilmesi 

 SCORM uyumlu ders içeriklerinin 

eklenmesine olanak sağlayacak 

iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 

böylelikle ders içeriklerinin her türlü 

platformda ve mobil cihazlarda da 

görüntülenebilmesinin sağlanması 

 

4. Öğrenci odaklı eğitim yöntemlerinin 

CATS içinde uyarlaması 

Elektronik kaynakların ve iletişim 

teknolojilerinin ilerlemesi sonucunda gelinen 

noktanın günümüz eğitim sistemi içinde 

kendine yer bulması kaçınılmazdır. Özellikle 

mobil internet ve üniversite eğitimi alan 

kuşağın maruz kaldığı teknolojik gelişme 

patlaması zaten stratejik olarak da eğitim ve 

öğretim sistemlerinin gözden geçirilmesini 

gerektirmektedir. Bu gereklilik, uzun 

zamandır eğitimde odak noktası olarak 

bilginin üretilmesi olarak düşünülürken 

şimdilerde sadece üretilmesi değil aynı 

zamanda paylaşılmasını da kapsamaktadır. 

Tam bu aşamada, üniversite eğitiminin odağı 

bilginin paylaşıldığı daha doğrusu iletildiği 

kitle olan öğrencilerin artık odak olarak öne 



çıkması ilginçtir. Aslında bu öne çıkış, 

ülkemiz gibi gelişmekte olan ve genç nüfusa 

sahip ülkelerde çok doğal hal almaktadır. 

Sayıca fazla olan odak kitlesine erişmek, 

hitap etmek ve hatta onlara öğretmek 

amacıyla kaynak göstermek konularında 

Eğitim Yönetim Sistemleri (EYS), yani bu 

yazıda vurgulandığı şekliyle CATS, 

vazgeçilmez bir araç olmaktadır. Etkileşim ve 

erişim açısından bakıldığında CATS’in içinde 

hangi uygulamalar stratejik olarak önem 

kazanmaktadır sorusu ortaya konursa, 

kanaatimiz ve tecrübelerimize göre, iki 

uygulama (Akran Değerlendirmesi ve 

Forumlar) akla ilk gelenlerdir. Her ne kadar 

ödevler, döküman paylaşımı gibi uygulamar 

da öğretici ve öğrenci arasındaki etkileşimi 

kapsıyor olsa da Akran Değerlendirmesi ve 

Forumlar sadece öğretici-öğrenci arasında 

değil öğrencilerin kendi aralarındaki 

etkileşimi de kapsamaktadır.  

 
Akran Değerlendirmesi 

İnşaat Mühendisliği lisans eğitimi içinde yer 

almakta olan Mukavemet dersi kapsamında 

2015 Güz döneminde kısa ve uzun süreli 

ödevler için Akran Eğitimi özelliği 

uygulanmıştır. Öğrenci sayısı 74 olan bu ders 

kapsamında verilen kısa ödev sayısı 8 adet 

olup öğrenci numaralarına bağlı olarak 

parametrik olarak hazırlanmıştır (Şekil 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Şekil 2. Kısa süreli ödev örneği 
tanımlamalar 

 

Şekil 1. Mukavemet öğrencilerinin kısa ve uzun süreli ödevlerinin CATS’teki 
tanımlamalar 

 



Her bir ödevde parametrelerin haricinde iki 

ayrı durum dikkate alınarak 

karşılaştırılmaların yapılması istenmiştir, 

(Şekil 2). Öğrencilerin ödevleri çözmesi için 

verilen süre 48 saat olup, çözümlerini kağıt 

üzerine yapmaları ve bu kağıtların 

görüntülerini sayısallaştırarak CATS 

üzerinden göndermeleri istenmiştir, (Şekil 3).  

Gönderilen ödevlerde, öğrencilerin 

kimliklerine ait hiçbir bilginin olmaması 

kural olarak belirtilmiş, aksi olması halinde  

ödevin geçerli olmayacağı açıkça ilan 

edilmiştir. 

 

 

 

Gönderilen ödevler arasında, CATS sistemi 

gelişigüzel bir sıralama ile öğrenci 

değerlendirici ataması yapmış ve kimlik 

bilgileri kapalı olmak üzere 3 farklı öğrenciye 

ödevi iletmiştir, (Şekil 4). Değerlendirme 

görevindeki öğrencilerin kendilerine gelen 

kimlik bilgisiz dokümanları, kendi bilgi ve 

becerilerine göre değerlendirmeleri için de 48 

saatlik süre öngörülmüştür. Akran 

değerlendirmesi uygulaması, üniversitemizde 

ilk defa uygulandığı için dönem başında 

hazırlanan ders içeriği belgesinde (Syllabus) 

açıkça ifade edilmiş, öğrenciler derslerin 

başladığı ilk haftadan itibaren uygulama 

hakkında bilgilendirilmiştir. Dönemi 4. 

haftasında yapılan ilk ödev değerlendirmesi 

sonrasında yapılan incelemede öğrencilerin 

Akran Değerlendirmesine %100’e yakında 

oranda katıldığı görülmüştür, (Şekil 5).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. CATS ile toplanan öğrenci ödevlerine bir örnek 

 

Şekil 4. CATS’de Akran Değerlendirmesi Örneği 

 



 Şekil 5. İlk ödevdeki Akran Değerlendirmesi örneği, yeşil onay işaretlerinin çokluğu dikkat çekici. 

 



İlerleyen haftalarda öğrencilerle yapılan 

mülakatlarda, akran değerlendirmesi 

yaklaşımının olumlu yanları öğrenciler 

tarafından vurgulanması dikkat çekmektedir. 

Bu yazının hazırlandığı sırada dönem 

sonunda öğrencilere uygulanan anketler daha 

tamamlanmadığı için Akran Değerlendirmesi 

ile ilgili nicel bilgiler oluşmadığından algı ve 

başarı değerlendirmesi paylaşılamamaktadır. 

Ancak, yapılan mülakatlar neticesinde 3 

önemli konu ortaya çıkmaktadır; 

 Ödev cevaplarının öğrenciler arasında 

kimliksiz olarak değerlendirmeye açılması 

ile kalabalık sınıflarda, dersler haricinde 

öğrenim süreci devam etmiş ve öğrenci 

özelinde konuların anlaşılması hakkında 

genel bir kanının oluşması sağlanmıştır.  

 Akran değerlendirmesi ile sınıf içinde 

etkileşimin artması sağlanmış ve daha 

önemlisi sorulara getirilen farklı 

yorumların paylaşılması da sağlanmıştır.  

 Ödevlerin değerlendirmesinde son olarak 

ders hocası etkin olduğundan haftalık 

olarak dersin işlenişi ve öğrenciler 

tarafından algılanması konusunda geri 

dönüş alınması yolu ortaya çıkmıştır.  

Akran değerlendirmesinin kalabalık sınıflarda 

etkinliğinin ortaya çıkması ile aslında fiziksel 

imkanlar sebebiyle zorunlu olarak olumsuz 

oluşturulan sınıf düzenlerinde, eğitimin 

öğrenci odaklı olarak sürdürülmesinin 

mümkün olduğu görülmüştür.  

 

Forumlar 

 

Üniversite eğitiminin profesyonel hayata 

geçmeden önce alınacak bir eğitim aşaması 

olarak düşünülmesi halinde, öğrenci odaklı 

eğitimin bir başka yüzü “grup bazlı öğrenim” 

durumu ortaya çıkmaktadır. Grup Bazlı 

Eğitim, her ne kadar ilkokul seviyesinden 

itibaren başlayan bir yaklaşım olsa da daha 

yukarıdaki eğitim aşamalarında seyrelerek 

kendisine eğitim programlarında yer 

bulmaktadır. Maalesef bu eksiklik 

mühendislik gibi sayısal konuların hakim 

olduğu programlarda düşüncelerin beyan 

edilmesi ve ardından tartışılması özgürlüğü 

ve alışkanlıklarının ortadan kalkmasına sebep 

olmaktadır. Özellikle örgün eğitim 

programında yer alan ve ders saatleri dışında 

da iletişim ve etkileşim gerektiren proje 

derslerinde grup bazlı çalışma ortamlarına ön 

ayak olması için bir ortak alana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günümüzde bu ortak alanları 

web ortamında oluşturmak mümkündür. 

Özellikle mobil iletişim cihazları sayesinde 

her zaman erişim altında olan bu web 

ortamlarına en tipik örnek Forum sayfalarıdır. 

Aynı veya benzer fikirdeki bireylerin 

sorularına cevap aradığı ortamlar olarak da 

özetlenebilecek forum sayfalarından 2015-16 

öğretim yılı içinde bitirme projesi yapacak 

olan 27 öğrenciden oluşan bir özel grubun 

faydalanması sağlanmış ve etkileşimleri 

incelenmiştir. 

Haftalık olarak bir araya gelecek olan Bitirme 

Projesi çalışma grubu güz döneminde 9 hafta, 

bahar döneminde ise 13 haftalık bir program 

içinde hareket etmektedirler. Güz dönemi 

sırasında 5 gruba ayrılan öğrenciler 

Betonarme Hesaplamalar konusunda 

MathCAD programına alternatif olan bir açık 

kaynak program (SMATH) aracılığıyla 

formüller yazmaktadır, (Şekil 6). Gruplardan 

dört tanesi geliştirme ve test görevlerini her 

hafta değişecek şekilde üstlenmişlerdir. Son 

grup ise son kontrol görevini üstlenmiştir.  

 
Şekil 6. Yazılmakta olan Betonarme formül dosyaları 



 

 

 

Güz dönemi çalışmalarının başlama tarihi 

olan 21 Ekim 2015 tarihinden itibaren geçen 

sürede 27 öğrenci Forum alanından çok etkin 

bir şekilde faydalanmıştır. Şekil 202’de 

görüldüğü üzere gruplar kendi aralarında 

görev paylaşımı yaparak yeni konu oluşturma 

kısmında etkin oldukları gibi oluşturulan 

konuların okunması kısmında da oldukça 

etkindirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin forum alanlarında ortaya 

koydukları sorunlar danışman müdahalesine 

gerek kalmadan kendi aralarında da 

çözümlendiği görülmüştür, (Şekil 9). 

 

 

 

Bu öğrenci grubunun daha önce benzer bir 

Forum ortamında bulunmadığı 

düşünüldüğünde, yapılan gözlemler günümüz 

şartlarında iletişim araçlarının sınıf 

ortamlarında etkin kullanımı konusunda çok 

önemli bir fikir vermektedir.  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 2011 

yılından itibaren kullanılmakta olan ve açık 

kaynak kodlu SAKAI’nin bir uyarlaması olan 

CATS Sistemi, 2015-16 öğretim yılı başında 

güncellenmiştir. Güncelleme ile beraber 

birçok yeni özellik kullanıma sunulmuştur. 

Yeni özellikler içinden iki tanesine, öğrenci 

eğitimi açısından önemleri sebebiyle, bu 

çalışmada yer verilmiştir.  

 

Günümüz teknoloji ve iletişim araçlarındaki 

gelişmeler bağlı olarak, Akran 

Değerlendirmesi ve Forumlar lisans 

eğitiminde öğrenci odaklı yaklaşımlar için 

potansiyeli yüksek araçlardır. Özellikle 

kalabalık sınıflarda aktarılan konuların sınıf 

içinde anlaşılmasını irdelemek için hem 

öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının 

Şekil 7. Bitirme Projesi çalışması içindeki 27 

öğrencinin forum alanı 

Şekil 8. Forum alanındaki etkinliklerin yüzde olarak  

dağılımı 

Şekil 9. Forum sayfalarında öğrencilerin etkileşmesi 



geri besleme yoluyla bilgi aktarmasına izin 

veren Akran Eğitimi kısa ve uzun süreli 

ödevleri tamamlayıcı niteliktedir. Öğrencinin, 

kimlik bilgisi olmadan değerlendirmesine izin 

verilen diğer ödev raporlarına bakarak kendi 

başına sınıf içindeki durumunu anlaması bu 

sayede mümkün olmaktadır. Öğretim elemanı 

açısından ise öğrencilerin birbirlerini 

değerlendirmesi, öneri ve eleştirilerini 

sunması, konuların aktarılması sırasında 

algısı açık bir kitleye hitap etmesi sebebiyle 

artı bir değer olarak düşünülebilir.  

 

Akran Eğitiminin yanı sıra, kimlik bilgisinin 

açık olarak katılım sağlanan forum ortamları 

sorunlara cevap aranması ve öğrenciler arası 

sınıf dışında iletişimin arttırılmasını 

sağlaması sebebiyle öne çıkmaktadır.  

 

Kitlenin kendini besleyen bir yapıya gelmesi, 

yani olgunlaşması toplumsal olduğu gibi 

bireysel gelişmenin de önünü açmaktadır. Bu 

sayede üniversite eğitiminin esas hedefi olan 

mesleki eğitim yanında kişisel gelişim 

konusunda bir yetkinliğin kazandırıldığını 

ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
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