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ÖZET 
 

Bilgi toplumunun bireylerden beklediği becerilerin değişmesi ve eğitimde yapılandırmacılık anlayışına geçilmesi 

işbirlikli öğrenme kavramını da beraberinde getirmiş ve öğretim sürecinde önemli bir yöntem olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Kullanıcının paylaşım yapmasına izin veren, paylaşım yapmasını destekleyen,  

işbirlikli çalışma yapmada kolaylık sağlayan, etkileşimli, dinamik web teknolojileri olarak adlandırılan Web 2.0 

teknolojilerinin geliştirilmesi her alanda etkili olduğu gibi eğitim alanında da etkili olmayı başarmıştır. Bu 

araştırmada eğitimde kullanılan teknoloji destekli işbirlikli ortamlardan olan wiki, blog, podcast, rss, sosyal ağlar 

ve sosyal ağlardan en çok kullanılanı olan facebook, bulut teknolojileri ve en çok kullanılan Google drive, 

Windows azure platform service‟in  genel özelliklerinin neler olduğu, bu ortamların eğitimde kullanılmalarında 

etkili olan özellikleri ve eğitimde kullanılmalarına ilişkin görüşler yapılan çalışmalar ele alınarak 

yorumlanmıştır.  
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1. Giriş 

Teknoloji günümüze kadar sürekli olarak 

değişmekte ve gelişmektedir. Bilgi ve iletişim çağı 

olarak isimlendirilen günümüzde ise teknoloji; 

toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasî alanlarda 

yapılan ve yapılacak olan tüm değişikliklerde ciddi 

bir öneme sahiptir. Tüm bu alanlarda yapılan 

değişimler toplumu temelden etkileyecek olan 

eğitim alanında da etkisini göstermiş, teknolojinin 

eğitim hayatına girmesi de kaçınılmaz hale 

gelmiştir. [21], Bilim, teknoloji ve kültür alanında 

yaşanan değişimler toplumların en önemli temel 

taşlarından biri olan eğitim ve öğretimi de 

etkilemekte ve bu yönde atılımlar yapmayı 

gerektirmektedir diyerek eğitimde olan değişimin 

gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

  Teknolojinin hayatımıza bu kadar yer 

etmesi ve değişikliklere sebep olması bilgi 

toplumda ki bireylerden beklenilen ve istenilen 

özelliklerinde farklılaşmasına etkili olmuştur. 

Bilgiyi sorgulamadan olduğu gibi kabul eden, 

bilgiyi ezberleyen kısacası hazır bilgiye ulaşıp 

bilgiyi tüketen birey bilgi toplumunda kabul 

görmemeye başlamıştır. Bilgi toplumunun kabul 

ettiği birey özellikleri ise şu şekilde ifade edilmiştir: 

Bilgiye ulaşabilecek, bilgiyi kullanabilecek, bilgiyi 

üretebilecek, bilgiyi yorumlayarak 

anlamlandırılmasını sağlayacak,  yapılan 

değişimlere ve gelişimlere açık, sürekli öğrenen, 

eleştiren, düşünen, sorgulayan, yenilik getiren, 

işbirlikli çalışabilen, işbirlikli problem çözebilen 

yani sürece aktif katılım sağlayacak,21.yy 

becerilerine sahip olabilen 

bireylerdir[3][6][16][40][50]. Eğitimin amacı 

kalifiye insan yetiştirmektir bu sebeple değişen ve 

gelişen ortamlara bağlı olarak bir özellik 

göstermektedir[48]. Bu üst becerilere sahip, çağın 

ve teknolojinin gerekliklerine uygun bireyler 

yetiştirmek için eğitimde kullanılan geleneksel 
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anlayış ve yöntemler bireyleri yetiştirmede kısıtlı 

kalmış, buna bağlı olarak eğitim anlayışı ve öğretim 

programları değişim göstermiştir. Değiştirilmiş ve 

geliştirilmiş öğretim programları ile birlikte 

okullardaki geleneksel eğitim anlayışı yerini 

öğrenci merkezli ve üst düzey becerilerinin 

geliştirilmesine dayalı olan yapılandırmacı, çoklu 

zekâ, problem çözme, proje tabanlı ve işbirlikçi 

öğrenme gibi yeni kuram ve yaklaşımlara 

bırakmıştır[49]. 

Eğitimde yapılandırmacı yaklaşıma büyük önem 

verilmektedir ve öğrencinin bütün süreçte aktif 

olarak, sorumluluk alarak bilgilerin kendilerine 

göre yapılandırmaları istenmektedir[15]. 

Yapılandırmacıkta bilgiyi transfer ederek bilginin 

yeniden yorumlanması ve yeni bilgi oluşturulması 

esastır. Bunlara göre yapılandırmacı felsefeciler 

„öğrenenlerin aktif katılımı ile gerçekleştirilen 

bilgiyi zihinsel olarak yapılandırma‟ olarak ortak 

bir görüş belirtmişlerdir[20]. 

  Yapılandırmacılıkta bahsedilen tüm bu 

özellikler çerçevesinde geliştirilen eğitim, işbirlikli 

öğrenme kavramını da beraberinde getirmiş ve 

öğretim sürecinde önemli bir yöntem olarak 

kullanılmaya başlamıştır. [27]‟a göre işbirlikçi 

öğrenme yapılandırmacılık üzerine kurulmuştur ve 

öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılmalarını 

sağlamaktadır. [17]‟a göre ise işbirlikli öğrenme 

modeli, buluş yoluyla öğrenmenin ve 

yapılandırmacı yaklaşımın sınıf ortamına 

yansımasında önemli bir araçtır. 

  İşbirlikli öğrenmenin teknoloji çağına 

uygun bireylerin ve bireylerde ki üst düzey 

becerilerin geliştirilmesinde önemli bir araç ve 

etkili bir yöntem olarak görülmesi eğitimde 

işbirlikli öğrenmenin tercih edilmesini sağlamıştır. 

[47], „İşbirlikli öğrenme ile öğrenciler 

öğrendiklerini sorgulayıp, uygulayıp yeni bilgiler 

üreterek sosyal gelişimlerine katkıda bulunmalıdır. 

[8], „İşbirlikli öğrenmede öğrenciler iletişim kurma, 

plan yapma, kararlar alma, birlikte çalışabilme, 

bilgiyi paylaşma, bilgi alışverişi yapma, birbirlerini 

dinleme, sırasını bekleme, sentezde bulunma gibi 

üst düzey becerileri kazanabilir ve bu becerileri 

geliştirir.‟ diyerek üst düzey becerilere sahip 

bireylerin yetiştirilmesinde işbirlikli öğrenmenin 

etkili olduğunu vurgulamışlardır. 

  Yapılan araştırmalarda yapılandırmacılık 

ve işbirlikli öğrenmede teknoloji kullanımının 

olmazsa olmaz olduğuna ilişkin şu ifadelere 

ulaşılmıştır: Yapılandırılmacılıkta teknoloji öğrenen 

ve öğretenlerde aktif öğrenme, amaçlı öğrenme, 

özgün öğrenme ve işbirlikli öğrenme yapılması 

amacıyla kullanılır[30]. Öğretmenler, öğrencilerinin 

teknolojiyi kullanmalarını ve aktif olan, 

yapılandırmacılığa uygun, işbirlikli öğrenme 

ortamlarına katılmalarını desteklemelidirler[28]. 

Öğrenciler kendi öğrenmelerini destekleyecek  

işbirlikli ortamlarda çalışmayı ve çalışmalarını bir 

teknoloji kullanarak tamamlamalarını 

öğreneceklerdir[37].  

  Teknolojinin gelişmesi, yaygınlaşması ve 

eğitim alanında etki sahibi olması ile bireyler 

üzerinde ki sorumluluk artmış, bilgiye ulaşmaları 

için kullanılan ortamlar yeterli gelmemeye 

başlamış, işbirlikli öğrenmenin sadece sınıflarda 

kullanılması bireyleri kısıtlamıştır. Bu durum 

işbirlikli öğrenme ortamlarının teknoloji destekli 

ortamlar ile desteklenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Gruplarda mekana bağlı kılmayacak, zamandan 

tasarruf ettirecek, her zaman her yerde öğrenme 

sağlayarak bilgiyi üretme ve bilgiyi paylaşmada 

daha aktif olabilecekleri teknoloji destekli işbirlikli 

ortamların geliştirilmesi bireylerin iş yükünü 

azaltarak çalışmalarında ki verimi artırmada etkili 

olacağı düşünülmüştür. [26], Eğitim-öğretimde 

işbirlikli öğrenme ortamlarının çevrimiçi ortamlar 

ile birleştirilip geliştirilmesi için son yıllarda birçok 

çalışmanın sürdürüldüğünü  ifade etmiştir. 21. 

Yüzyılın getirdiği üst düzey becerilerin bireylere 

kazandırılması ve etkileşimli ortamların oluşturması 

Web 2.0 da denilen  dinamik web teknolojileri 

kullanılarak sağlanabilir. Dinamik web teknolojileri 

ile geliştirilen çevrimiçi bilgisayar destekli işbirlikli 

öğrenme ortamı bireylere her zaman her yerde 

etkileşim kurarak işler yapmasında fırsatlar 

oluşturacak ve kolaylık sağlayacaktır[39][36].  

  [19], ilköğretim, ortaöğretim seviyelerine 

uygun birçok işbirlikli ortam listelemiştir. 

Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

WordPress.org, WordPress.com, Google Drive, 

Google Earth, Google Hangouts, Evernote, 

Facebook, Dropbox, YouTube, Flickr, Podcast, 

edmodo, Skype in the Classroom, Wikispaces 

Classroom, Sketch, Prezi, Collaborize Classroom, 

Blackboard Collaborate. [36]‟ın yaptıkları 

çalışmada dinamik web teknolojilerini 

sınıflandırılmıştır ve şu şekilde sıralamışlardır; 

wikiler, bloglar, podcast, Rss, sosyal ağ siteleri, 

açık video paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma 

programları ve Google teknolojileri. 

  Teknolojinin eğitim ile iç içe olması ile 

birlikte eğitimde kullanılabilecek teknoloji destekli 

işbirlikli ortamlara duyulan ihtiyaç artmıştır. Web 

2.0 teknolojilerinin çevrimiçi ve etkileşimli olması 

birçok alanda kullanılmalarında etkili olmuştur. Her 

alanda etkili olan web 2.0 teknolojileri eğitim 

alanında da kullanılmaya başlaması ise kaçınılmaz 

olmuştur. Etkileşimli, kullanıcının paylaşım 

yapmasına izin veren ve destekleyen bu teknolojiler 

işbirlikli çalışma yapmada da kolaylık 

sağlamışlardır. Bu araştırmada eğitimde kullanılan 

teknoloji destekli işbirlikli ortamlardan olan wiki, 

blog, podcast, rss, sosyal ağlar ve sosyal ağlardan 

en çok kullanılanı olan facebook‟un genel 

özelliklerinin neler olduğu, bu ortamların eğitimde 

kullanılmalarında etkili olan özellikler ve eğitimde 

kullanılmalarına ilişkin görüşler yapılan çalışmalar 

ele alınarak toplanmıştır. Ayrıca eğitimde 

kullanılan teknoloji destekli işbirlikli ortamlar 



üzerinde Türkiye‟de yapılan çalışmaların literatür 

incelemesi yapılmıştır. 

2. Eğitimde Kullanılan Teknoloji 

Destekli İşbirlikli Ortamlar ve Eğitimde 

Kullanılma Durumları 

2.1. Wikiler (vikiler) 

Vikipedi sözcüğü,” hızlı veya bilgi amaçlı anlamına 

gelen” "wiki wiki" ve “kapsamlı kültürel eğitim 

sistemi“ anlamına gelen "paideia" kelimesinden 

türetilen kelimelerinin birleşiminden oluşur. Viki, 

kullanıcılarına içerikleri ekleme, çıkartma, 

düzeltme, silme ve değiştirme, sayfalar arasında 

köprü kurma ve yeni sayfa yaratmasına izin veren 

dünyanın her yerinden katılan ziyaretçilerin 

ortaklaşa içerik hazırlayabildikleri bir özgür 

ansiklopedidir. Viki, bilgileri saklayan ve 

kullanıcılar tarafından istenildiği zaman bilgilerin 

değiştirilebildiği ücretsiz, geniş veri tabanına sahip, 

bir sistem de denilebilir. En yaygın olarak bilinen 

viki uygulaması ise Vikipedia‟dır. Vikipedia, üyelik 

gerektirmeyen, ücretsiz, açık kodlu, dinamik ve 

sürekli güncellenen mediaviki yazılımı kullanılarak 

hazırlanan bir web sitesidir. Toplam 913.602 kayıtlı 

kullanıcısı bulunmaktadır. Tüm Vikipediler ele 

alındığında 267 etkin dil sürümü mevcuttur.  Viki 

kullanıcıları, vikide bulunan veriler ve bu verilerde 

yapılan değişiklikler ile ilgili tartışmalara 

katılabilirler. Sayfaların birbirine bağlanmasında ve 

sayfayı biçinlendirmede viki sistemi otomatik 

olarak yapılandırma yapar bu da  kullanıcıya 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca 

değiştirilen içeriklerin güncel olmayan eski hali de 

görülebilir. Bu özellikte eskiyle mukayese yapma 

fırsatı sağlamaktadır[46][32][13]. Tüm bu özellikler 

kullanıcılara bilgi oluşturma, bilgiyi paylaşma, 

bilgiyi eleştirmede özgürlük hissi uyandırarak 

dünyanın her yerinden insanın işbirliği içerisinde 

bilgi transferi yapmasına imkan sağlayan bir ortam 

olması vikilerin eğitimde kullanılmasını kaçınılmaz 

kılmıştır. 

  Vikiler, öğrencilere proje geliştirme, 

projeleri değerlendirme, grup çalışmalarına bilgi 

gönderme, bilgiyi düzetme ve bilgiyi paylaşma 

ayrıca sınıf içinde elde ettikleri deneyimleri de 

aktarma gibi imkanlar sunarak kolaylıkla kişisel 

web sitelerini oluşturabilecekleri bir ortam olarak 

kullanılabilir[43].  Vikiler, bilgi elde etmek için bir 

kaynak ve aynı zamanda sanal işbirliği için bir 

yöntem olarak kullanılabilir. Örneğin, katılımcılar 

arasında diyalog ve bilgi paylaşımında, grup 

projelerinde, öğrencilerin birbirleri ile 

öğrenmesinde ve bilgilerini inşa etmesinde ya da 

sanal topluluğun bir parçası olmak için uygulamalı 

bir işbirliği ortamı olarak kullanılabilir[10]. Vikiler 

ile araştırma gruplarında oluşturulan bilgiler 

kolaylıkla ve hızlı bir şekilde paylaşılabilir. Ayrıca 

bu bilgiler kolay ve etkili olarak yönetilebilir, 

değişikliler incelenebilir [42]. 

2.2. Weblog (Ağ Günlüğü)  

Blog, İngilizcede ki “web” ve “log” kelimesinin 

kısaltmasından oluşur. Tükçe‟ye ağ günlüğü yada 

günce olarak geçmiştir[46]. Bloglar kullanıcılar 

tarafından, kişisel verilerini internet üzerindeki 

diğer kullanıcılara aktarmak amacıyla kullanılan, 

haberlerin toplandığı, sürekli güncellenen, diğer 

web sayfalarına bağlantılı, çevrimiçi olan kişilerin 

günlüklerini ağ ortamında sunması olarak 

adlandırılabilecek bir web sitesidir. Teknoloji 

hakkında çok bilgiye sahip olmadan bilgisayar 

kullanmayı bilen, internete girebilen herkesin 

oluşturulabileceği, maliyet gerektirmeyen bilgi 

paylaşım platformlarıdır. Metinler, bağlantılar, 

resimler, ses kayıtları, videolar grafiklerle 

desteklenebilir. Yazarlar paylaştıkları veriler 

hakkında yorumlar alabilir,  yapılan yorumlar 

tarihsel sıralamaya göre kaydedilir. Yazarların 

kullanıcılarını sınırlandırarak belirlemesine de 

olanak verilir. [4][11][18][33][44]. Blog yazılarında 

ziyaretçiler yazarın yazmış olduğu içeriği 

değiştiremezler. Sadece birbirlerinin paylaşımlarını 

görüntüleyebilir ve yorumlayabilir böylelikle 

karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilirler.  

Blogların eğitimde kullanılması birçok avantaj 

sağlar. Blogların genel özellikleri göze alındığında 

eğitimde kullanılmasında ki avantajlar şu şekilde 

tanımlanabilir[7]: Öğrencilerin geleneksel öğrenme 

araçlarının dışında bir ortamda paylaşım yapma 

fırsatı bulması daha cazip gelecek, derse karşı olan 

ilgilerinin artmasında etkili olacaktır.  Sadece okul 

ortamında ve ders saatlerinde kısıtlı kalmayarak 

istediği zaman aralığında bilgiyi paylaşma, 

düzeltme, diğer arkadaşları ile tartışma, dönütlerde 

bulunma gibi etkileşimlere girerek kendilerini ifade 

etmelerine ve işbirlikli öğrenme yapmalarına fırsat 

oluşturacaktır. Bu da sosyal bir öğrenme ortamı 

oluşturabilir. Okul, not, öğretmen gibi kaygı 

oluşturacak ifadeler blog ortamlarından uzakta 

olduğu için öğrencilerin kaygılarının azalmasına ve 

öğrencinin yaratıcı, özgür paylaşımlar yapmasına 

imkan sağlayabilir. Bilgilerin kronolojik olarak 

arşivlenmesi ve bilgilere her zaman ulaşım imkanı 

sağlaması öğrencilerin bu bilgileri sürekli olarak 

tekrar etmesine imkan sağlayacak ve sürekli tekrar 

sonucunda ise öğrenme kalıcılığı artacaktır. 

Öğrencilerin paylaşımlarının takip edilmesi, 

yorumlar alması araştırmayı sürdürmesinde 

motivasyon sağlayacak ve sürekli katılım 

sağlayacaktır. Ayrıca her öğrencinin kendi öğrenme 

hızına uygun süre boyunca bilgilere ulaşmaları da 

bloglar sayesinde mümkün olacaktır.  

 

2.3. Podcast ve Eğitimde Kullanılma 

Durumları 



Podcast "iPod" ve "broadcast" kelimelerinin 

kısaltılmasıyla oluşturulmuştur[46]. Podcast‟ler 

uyumlu aygıtlar için internet üzerinden video veya 

sesin yayınlanmasına ve paylaşılmasını sağlayan 

yayınlardır. Podcast‟leri destekleyen yazılım ve 

donanıma sahip herkes, zorlanmadan video veya ses 

yayınını yapabilirler[18]. Podcastler internetten 

indirilerek mobil cihazlara yüklenebilir bu 

aşamadan sonra internet erişimine gerek 

duyulmadan istenilen yere örneğin bilgisayarlar ya 

da taşınabilir MP3 / MP4 çalarlara aktarılabilir, her 

zaman ve istenilen her yerde ses dinleme veya 

video izleme olanağı sağlar. Podcast e-öğrenmede 

etkili ortamlar olarak kullanılırken, mobil cihazların 

yaygınlaşması ile birlikte mobil öğrenmede de etkili 

olmaya başlamıştır. Podcast, m-öğrenmede sık sık 

kullanılan ses ve videonun çok kişiye iletilmesini 

sağlayan, Youtube gibi podcasting araçları ile 

podcast üreterek bunlara mobil cihazlardan 

ulaşabilmesini kolaylaştırır[34]. 

  Podcastler eğitimde öğrencilere şu 

faydaları sağlar: Her öğrencinin öğrenme stili ve 

yeteneği farklı olduğu için değişen öğrenme ortamı 

ile öğrencilerin bireysel gelişimini destekler. Bilgi 

taşınabilir olduğu için uzaktan ve kolay bir şekilde 

erişim olanağı sağlar bu durum her ortamda çalışma 

yapabilme fırsatı sağlar. Ses dosyalarının bulunması 

görme engelli öğrenciler için kullanım kolaylığı 

sağlar. Esnek bir ortam olduğu için öğrencilerin 

katılımını teşvik eder ve başarıya ulaşmalarında 

öğrencilere kolaylık sağlar. Tekrar etme ve dersleri 

gözden geçirme sunması bilgilerin kalıcı olmasına 

etki eder. Ayrıca uzak mesafelerde ki öğrencilere 

ulaşabilir ve sınıftaki tüm öğrencilerin etkileşimine 

katkıda bulunur[45]. 

 

2.4. RSS (Really Simple Syndication) ve 

Eğitimde Kullanılma Durumları 

RSS, Web 2.0 teknolojileriyle gelen ve web 

sayfalarındaki güncellemeleri takip etmek için 

kullanılan teknolojidir. Kullanıcılar, RSS sayesinde 

farklı yerlerde bulunan yüzlerce sitenin, haber, 

resim, ses ve videolardan oluşan verilere tek seferde 

ulaşabilirler[18][25]. RSS‟leri destekleyen sitelerde 

yeni eklenen, güncel bir haber kullanıcıya direkt 

olarak iletilir bu da RSS‟nin bilgiyi yönetmede 

etkili bir araç olmasını sağlamaktadır[12]. RSS 

kullanıcının veriye gitmesi anlayışını değiştirerek, 

verinin kullanıcaya gelmesi anlayışını 

oluşturmuştur. RSS‟ler blog, podcast, sürekli 

güncellenen haber yayını ve duyuru sayfaları gibi 

birçok dinamik web teknolojisi  içinde de 

kullanılmaktadır[32].  

       RSS yayınları basit teknolojiler olmasına 

rağmen eğitimde yeni ders içeriklerini ve duyuruları 

öğrencilere ulaştırılmasında yeterince etkili bir 

teknolojidir.  RSS‟ler Eğitimcilere internet 

üzerinde, bloglarda ya da daha geleneksel olarak 

çevrim içi gazete ve magazinlerde oluşturulan, 

üretilen içeriklere ulaşmaya, aynı yada benzer 

içerikte çalışılan ama farklı kurumlarda bulunan 

eğitimcilerin projelerinde birlikte çalışmalarına 

imkan sunar. Öğrencilere ise farklı araştırmalar 

inceleyerek sonuçlarına bakmaya, bilgileri bir araya 

getirerek hepsini  bir sayfada toplayabilmelerine, 

farklı sayfalarda olan değişimleri tek seferde 

görebilme ve  işbirlikli proje grupları için siteler 

oluşturmaya fırsatlar sunar [2][14][18]. 

 

2.5.  Sosyal Ağlar ve Eğitimde 

Kullanılma Durumları 

Sosyal ağlar, giderek yaygınlaşan, kullanımı 

gereklilik haline gelen, bireylerin internet üzerinde 

iletişim kurmasını sağlayan ağlara verilen genel 

addır[46]. Sosyal ağlar, İnsanlar tarafından 

kullanılan etkinliklerin tamamıdır[24]. Kullanıcılar 

bu ağlarda fotoğraflar, videolar, dokümanlar gibi 

içerikler oluşturup istedikleri gibi diğer 

kullanıcılarla paylaşabilirler.  

  Sosyal ağlar, iletişim kurma dışında 

işbirliği grupları oluşturarak bireyler arasında 

öğrenme ortamı sağlayan etkili araçlardır. 

Kullanıcılar bu ağlarda fotoğraflar, videolar, 

dokümanlar gibi içerikler oluşturup istedikleri gibi 

diğer kullanıcılarla paylaşabilirler. Bu teknolojilerin 

paylaşım yapmaya açık, kullanıcı odaklı olması 

sosyallik ve öğrenme - öğretme yönünden büyük 

potansiyele sahiptir[38]. 

  Araştırmacılara göre, sosyal ağlar 

bireylerin iletişim kurmasında, işbirlikli öğrenmede 

bulunmalarında, akranlarıyla olan iletişimlerinde ve 

sosyal olarak bir yere bağlı olmalarına katkı sağlar. 

Ayrıca sosyal ağ sitelerinin, basit ve ucuz bir 

şekilde kullanılabilmesi, hızla yaygınlaşması 

öğrencilerin sosyal ağları eğitim süreçlerine 

eklemelerinde hız kazandıran etkenlerden olmuştur 

[23]. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, 

paylaşılan bilgi, sosyal ağ ve çevrimiçi iletişim yolu 

ile yayılan fikirler yanında YouTube, Myspace ve 

Facebook gibi siteler de bu büyüme eğiliminin 

parçalarıdır[32]. 

 
2.5.1. Facebook ve Eğitimde Kullanılma 

Durumları 

Facebook, kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda, 

yazılarla, gruplara katılmalarıyla, diğer kullanıcılar 

ile özel veya herkese açık veri paylaşarak  

kullanıcıların birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan 

çevrimiçi sosyal ağ yazılımıdır[22]. Ücretsiz olan 

ve 1 milyar 350 milyon kullanıcısı bulunan 

facebook teknik olarak en başarılı Web 2.0 

uygulamalarından biri olarak gösterilmişir [46]. 

  İnsanlar, bu sosyal paylaşım ağı sitesini 

kullanarak arkadaşlarıyla iletişim sağlayabilir, 

istedikleri miktarda fotoğraf yükleyebilir, link ve 

video paylaşabilir ve tanıştıkları insanlar hakkında 



daha fazla bilgi edinebilirler[35]. [23], facebook‟un 

ne amaçla kullanılabileceğini şu şekilde 

özetlemişlerdir: Facebook, ses, resim, tablo vb. 

içerikleri paylaşma, güncel haberleri, olayları, 

kişileri ya da grupları incelemede, tartışma 

yapabilmede ve tüm bunları yaparken eleştirel 

düşünerek problem çözme becerilerini geliştirmede, 

işbirlikli öğrenme sağlamak için kullanılabilir.  

 Bu açıdan da Facebook, eğitimcilerin ihtiyaç 

duyduğu işbirlikli öğrenmeyi teşvik eden bir araç 

olarak kullanılabilir. Facebook„ta akademik amaçlar 

ile kurulmuş gruplarda vakit geçiren öğrencilerin 

çevrimiçi sosyal paylaşım ağlarının akademik bir 

araç olarak kullanımında daha aktif ve istekli 

olduğu, derslerin tatil olduğu dönemlerde 

arkadaşlarıyla tatil projeleri, ders ve çalışma 

notlarını paylaşmak için Facebook aracılığıyla 

iletişime geçtiği, Facebook„un sınıf arkadaşlarını 

tanımak, internette çalışma materyalleri bulmak ve 

ders yeri, zamanı, ödev ayrıntıları gibi lojistik 

soruları cevaplamak için yardımcı olduğu ayrıca 

birçok durumda, öğrenciler Facebook„ta hâlihazırda 

çokça vakit geçirdiklerini ve bu zamanda ders ile 

ilgili materyalleri de inceleyebildiklerini 

belirtmekte ve bu durumu kullanışlı bulduklarını 

söylemektedir[9]. 

 

2.6. Bulut Teknolojileri 

 
İnternet tabanlı bir yapı olan bulut, verilere 

bilgisayarlar ve diğer aygıtlar aracılığıyla, 

kullanıcının ihtiyacı olduğu ve istediği bir zaman 

diliminde ulaşılabileceği, kullanılabileceği ve 

paylaşılabileceği bir hizmettir. Bulut teknolojisi 

verilere erişme, transfer etme, paylaşma ve 

işlemede zaman ve mekandan bağımsız olarak hızlı 

ve basit şekilde sonuca ulaşmamızı sağlar[41]. 
  Günümüzde teknolojilerin internet 

erişimine açılması ile birlikte, her zaman ve her 

yerde kullanılabilecek bu teknoloji, Microsoft, 

Google, ve IBM gibi büyük firmaların rekabete 

girmesi ve yaptıkları yatırımlarıyla hız kazanan 

yeni bir model olmuştur[51]. Günümüzde sık 

kullanılan ve duyulmuş bulut bilişim ortamlarından 

bazıları şunlardır; Google Drive, Dropbox, iCloud, 

Office 365 ve Azure service platform. 
  İnternete bağlı kişisel bilgisayar, tablet, 

akıllı cep telefonu gibi herhangi bir cihaz ile verileri 

ortak kullanmada fırsat sağlayan, anında kullanıma 

hazır, kaynak ataması ve yönetimi yapmada 

kolaylık sağlayan[2] bulut teknolojileri,  

kullanıcılarına işletim sistemi ve donanımdan 

bağımsız, yazılım kurmaya ihtiyaç oluşturmayarak 

sağladığı kullanım kolaylığı ve aynı belge üzerinde 

birde fazla kişiyle çalışılabilme imkanıile işbirlikli 

öğrenmeyi desteler[31]. Bu avantajlar bulut 

teknolojilerinin eğitimde kullanılmasında etkili 

olmuştur.  

 

2.6.1. Google Drive 

Google firması tarafından oluşturulmuş dosyaların 

depolanmasını sağlayan bir bulut teknolojisi 

platformudur. Kullancılara dosyaları 

depolayabilme, paylaşabilme ve işbirliği yapmak 

için paylaşıma açtığı kişilerle dokümanları 

düzenleyebilme fırsatlarını sunar. Google Drive, 

doküman, elektronik tablo, sunu, çizim, form ve 

daha fazlasını depolamaya ve işbirlikli çalışmalarda 

bu verilerin düzenlenebilmesine imkan verir. 15 GB 

kadar ücretsiz alan sunar, kullanıcılar ihtiyaçlarına 

göre hesaplarının boyutlarını ek ücretle 

genişletebilirler[46].  Kullanıcılar drive‟da ki 

dosyalarına istedikleri yerde ve zamanda, istedikleri 

aygıtla erişebilirler. İnternete bağlı olan bulut 

platformunda kullanıcının hesabı senkronize edilir 

ve bir yerden yaptığı değişikliğe diğer aygıtlardan 

ulaşabilir.Google Drive‟a güncel bir tarayıcı 

üzerinden ulaşılabilir ya da uygulaması aygıtlara 

kurularak kullanılabilir[31]. 

2.6.2 Windows Azure 

Microsoft yazılım firmasının alt yapısı olan Azure 

service platform, Microsoft yazılım firmasının 

merkezlerinden yönetilen uygulamaları 

geliştirmeye, çalıştırmaya ve saklamaya imkan 

sağlayan bir uygulama platformudur[wikipedia].  

Azure;  işletim sistemlerinin, programlama 

dillerinin, cihazların çoğunu destekler. Kullanıcının 

ihtiyacı olan ölçüde yer almasını sağlayarak 

kullanılan yere göre ücret ödeme olanağı sağlar. 

Veri gizliliği için önemli politikalar geliştirmiştir. 

Microsoft Azure, hızlı hareket ederek, daha 

fazlasını başarmaya ve zamandan, mekandan vb. 

tasarruf etmeye yönelik analiz, işlem, veritabanı, 

mobil, ağ, depolama ve web gibi tümleşik bulut 

hizmetlerini bir arada bulundurarak, birçok kişinin 

aynı anda oynayabildiği çevrimiçi oyunlar 

oluşturmaya kadar  birçok işi destekleyen ve 

gelişen bir bulut hizmetidir[52]. 

Birçok alanda kullanıcılara destek sağlayan 

Microsoft destekli bu platformda eğitim alanda 

işbirlikli büyük projeler oluşturmak için uygun bir 

platform olabilir. 

3. Sonuç 

 
Bu araştırmada, Web 2.0 uygulamaları olan wiki, 

blog, podcast, rss, sosyal ağlar ve sosyal ağlardan 

en çok kullanılanı olan facebook‟un genel 

özellikleri ve bu özellikler üzerinden yola çıkarak 

eğitimde kullanımında ne gibi avantajlar 



sağlayacağı üzerine literatür taraması yapılarak 

yorumlanmıştır. 

[30], Web 2.0 uygulamalarının eğitim ortamlarına 

katkılarını şu şekilde sıralamıştır. 

• Eleştirel düşünme, problem çözme, tartışma 

yapabilme gibi üst düzey düşünme becerilerini 

geliştirme 

• Sorumluluk alma ve grup çalışması yapabilme 

alışkanlığı kazanma  

• Etkili öğrenme 

• Bilgi okur-yazarı olma 

• Öğrenci seviyesine uygun olma  ve Bireysel 

gelişim sağlama 

Öğretmenlerin web 2.0 teknolojilerini daha aktif 

olarak kullanması, öğrenme ortamını okul sınırları 

içerisinde kısıtlandırmayarak, öğrencilerin her an 

her yerde etkileşim kurabilecekleri bu ortamları 

kullanarak işbirlikli projeler çıkarmaları için teşvik 

etmesi ve bu süreçte rehberlik etmesi önerilebilir.  
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