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1.GIRIS
Internet, birçok alanda oldugu gibi egitim sistemine de önemli ölçüde fayda
saglamaktadir. Temel ögeleri bilgi, bilginin aktarilmasi ve üretilmesi olan egitim sistemine
olan katkisinin, daha fazla bilgiye daha büyük hizlarla erisme olanagi saglamasindan
ötürü, diger alanlara olan katkisindan çok daha fazla oldugunu iddia etmek yanlis
olmayacaktir.
Bilgisayar destekli egitim, verimli ve etkin kullanilabildiginde egitime çok olumlu
faydalar sagladigina birçok egitmen sahit olmustur. Bilgisayar donanimi olmadan
bilgisayar egitimi aldigimiz ve verdigimiz dönemler göz önüne alinacak olursa, bilgisayar
basinda özellikle uygulama programlarini ögretmenin ve ögrenmenin ne denli kolaylastigi
açiktir. Bir kelime islem programini kara tahtada anlatirken, kaydet, yazdir, dosya aç gibi
komutlarin butonlarinin çizilerek anlatildigi günler çok da eski sayilmaz hatta hala bu
sekilde anlatmak durumunda olanlar, günümüzde de söz konusu olabilir. Bir istatistik
dersini istatistik paket programlariyla bilgisayar desteginde ögrenciye sunmak, zamandan
tasarruf ederek verimligi artirmanin yanisira ögrenmeyi kolaylastirarak ve çabuklastirarak
etkinligi de saglamaktadir.
Bilgisayar ve iletisim teknolojilerinde gelismeler hatta ulasim teknolojisindeki
gelismeler diger alanlarda oldugu gibi egitim sektöründe de kendisini gösterdi. Örnegin
uzaktan egitim programlari öncelikle mektupla baslarken radyo ve televizyon araciligiyla
devam etti ve hala etmekte. Son yillarda ise artan bir kabul oraniyla web tabanli olarak
yayginlasmaktadir. Kelimenin basina konulmasi artik klasiklesen “e” harfiyle, elektronik
ögrenme, Internet üzerinden uzaktan egitim kavramlari, literatürde ve uygulamada yerini
almaktadir.
Bu bildirinin konusu; iki yildan bu yana Internet üzerinde gerçek sinif ögrencilerinin
katilimiyla sanal sinif olusturan ve klasik sinif içi egitimin yanisira sanal sinif egitimi
kullanan yazarin uygulamalarini, ve bunun sonuçlarini açiklamaktir. Su ana kadar
uygulamaci tarafindan üç ders için iki sanal sinif olusturulmustur. Bunlardan ilki Marmara
Üniversitesi ve Isletme Bölümü 4. sinif da seçmeli ders olarak verilen “E-Business”
dersleri için olusturulan “e-classozmen” sanal sinifi, ikincisi ise yine Marmara Üniversitesi
Ingilizce Isletme Bölümü yüksek lisans programinda verilen “Research Methodology” ve
Bilgi Üniversitesi yüksek lisans programinda verilen “Seminar in Thesis” dersleri için
olusturulan “e-classozmenresearch” sanal sinifidir.
SANAL SINIF UYGULAMASI
Sanal sinif uygulamasi için öncelikle bir sunucu üzerinde bir ad verilerek bir grup
olusturulmustur. Bunun için iki yil önce www.egroups.com sitesi kullanilmaya baslanmis
ancak daha sonra bu sitenin Yahoo tarafindan satin alinmasi ve adinin yahoogroups olarak
degistirilmesinden itibaren www.yahoogroups.com kullanilmaya baslanmistir. E-grup
olusturmanin asamalari birçok kisinin bildigi gibi bir bilgisayar kullanicisinin çok rahat

takip edebilecegi komutlar zinciriyle gerçeklesmektedir. Bu sekilde açilacak bir sinifa
egitmen açisindan dikkat edilmesi gereken nokta gruba katilacak üyelerin diger bir ifadeyle
sanal sinif ögrencilerinin alinmasinin kontrol altinda olmasidir.
Sanal sinifa üye basvurularinin kontrolü dogrudan hoca tarafindan ögrenci ders kayit
listesinden kontrol edilerek yapilacagi gibi bu is kendi sunucusu üzerinde sanal sinif açan
bir egitim kurumu için hocanin kontrolüne gerek kalmadan, kayit kabul isleri tarafindan da
yapilabilir. Söz konusu uygulamada sanal sinifa üye müracaatlari ögretim üyesinin
kontrolü altinda gerçeklesti. Ancak zaman içinde sanal sinif içinde yapilan tartismalardan
yola çikarak arama motorlari araciligiyla dersin konulariyla ilgilenen ve gruba üye olmak
isteyen kisiler ortaya çikti. Bu kisilere bu grubun ders amaçli kurulan bir sinif oldugu
açiklamasinin yanisira kendilerine konuyla ilgili bilgi ve beklenti düzeyleri, çalisma
alanlari sorularak katkisi olabilecek ya da dersden faydalanacagina inanilan Istanbul içi ve
disindan da katilimcilar
gruba dahil edildi. Zaman içinde bu kisilerin birçogunun
gerçekten çok olumlu katkilari oldugu gözlendi. Pratikte, grubun sayisina bagli olarak
gerçek sinif katilimcilari ile digerlerini ayiracak bilgilerin tutulmasinda yani gerçek sinif
üyeleri ile digerlerini ayirdedici bir kodlama yapmak oldukça fayda saglamaktadir.
Sanal sinif dönem baslamadan kuruldu ve dönem basinda gerçek sinif ortaminda
ögrenciye dagitilan ders içeriklerinde duyuruldu. Sanal sinifin ismi ve adresi, adrese mesaj
atarak üye olmak gerektigi, grubun hangi amaçlar için kullanilacagi ögrenciye açiklandi.
Sanal sinifin en önemli amaci derslerle ilgili; öncelikle dönem basinda belirlenmis
konulara, bunun yanisira ögrencilerin önerecegi konulara iliskin tartismalari gerçek sinifta
oldugu gibi ancak yer ve zaman siniri olmadan yapabilmekti. Diger önemli bir amaç ise
ögrencilerin birbirleriyle iletisimini artirmak ve bu yolla birbirlerine katki saglamalarini
birbirlerine yardim etmelerini saglayarak bir sinerji yaratmak ve dersin daha iyi
ögrenilmesini saglamakti.
Katilimi ve sanal sinifda yapilacak tartismalarin kalitesini dolayisiyla dersin
kalitesini artirmak amaciyla tartisma konulari önceden belirlenip, ögrencilere sene basinda
iletilen ders içeriklerinde tartisma zaman araligi da belirtilerek bildirilmistir. Günümüzde
hepimizin sikayet ettigi yogun mesaj trafigine ve lüzümsuz mesajlara meydan vermemek
için tartisilacak konularin haftalik ders planina uygun olarak seçilip, çerçevesinin önceden
bildirilmesinin önemi uygulamada da gözlenmistir. Bu noktada belirtilmesi gereken bir
diger önemli konu da sanal sinifa gelen mesajlarin içeriklerinin de kontrolünün hoca
tarafindan yapilmasi geregidir. Konu disinda özellikle eglence türü mesajlarin grup
üyelerine gitmesine izin vermemek gerekir. Eger sanal sinif mesajlasmasi hocanin
kontrolünde olmaz ve ders disi eglence ve sohbet için kullanilmaya baslanirsa gerçek
amacindan büyük ölçüde sapar ve dersin ciddiyetinin bozulmasina yol açar. Mesajlarin
kontrolü zaten hocanin oldukça zamanini almaktadir ve bu taraz mesajlara bir kez izin
verilirse benzerlerinin de gelme ihtimali artacaktir. Bu da mesajlarin kontrol islemini
yavaslatacaktir. Sanal sinifin ders disi amaçlar için kullanimi zaman içinde ders amaçli
katilimi da azaltabilir.
Sanal sinifta tartisilan konu basliklari sinifta islenen konular çerçevesinde seçilirken
ögrencinin arastirma yapmasini ve kendi yorumlarini da katabilmesine olanak saglayacak
sekilde olmasinda hatta soru cümlesi seklinde verilmesinde yarar vardir. Bu tarz soru ya
da iddia biçiminde verilen tartisma konulari ögrencinim katilimini nicelik ve niteliksel
olarak artirmaktadir. Sanal ortamda tartismaci anlatmak istedigi fikirlerini gerçek sinif
ortaminda açiklayabileceginden daha iyi anlatma olanagini da yakalayabilmektedir. Öne

sürdügü fikirlere gerçek sinif ortaminda zaman zaman oldugu gibi sözünü keserek
müdaheleler gelmedigi için en azindan fikrini aktarana kadar kendisini çok daha rahat
hissetmektedir.
Sanal sinifta tartismalara katilim gerçek sinif ortamindan daha fazla olmaktadir.
Çünkü kisilik özelliklerinde dolayi yüzyüze iken kendilerinin ifade edemeyen ögrenci
sanal ortamda kendini daha rahat hissetmektedir. Söylemek istemedigi halde agzindan
çikan bir ifadeyi gerçek ortamda geri almakta zorlanan bir kisi sanal ortamda eger bunu
yazarak yapiyorsa rahat bir sekilde yazdiklarindan vazgeçerek henüz kimseyle
paylasmadan ifadesini geri alabilir.
Sanal sinif ortami gerçek sinif ortaminda anlatilan ders konularini veya ders
konularina paralel ilgi çekici ya da güncel konulari, ve gerçek sinif ortaminda zaman
kalmadigi için üzerinde yeterince açiklama yapilamamis konulari tartisarak ögrenmeye
olumlu katkilar saglamaktadir. Sanal ortamin uygulamada gözlenen en önemli katkisinin
tartisma seanslarinda oldugu gözlenmistir. Tartismalara katilimi artiracak bir diger önemli
konu katilan ögrencileri katilimlari için ödüllendirmektir. Sinifta derse istirak ederek katki
saglayan ögrencileri ödüllendirmek için ögrencileri isimleriyle tanimak, eger bu asilmissa
o anda ya da hemen dersden sonra isimlerini hatirlayarak katkilarini degerlendirmek
gerekir. Oysa sanal ortamda degerlendirme daha objektif yapilabilmektedir. Her tartisma
konusu için bilgisayarda açilan klasörlerde ögrenci adinin rahat anlasildigi mesajlari
saklamak ve uygun zamanlarda degerlendirmek büyük kolaylik ve objektiflik
saglamaktadir.
Sanal sinif tartismalarinin ögrencinin sene sonu notuna belirli bir yüzde oraninda
katilacagi önceden ögrenciye duyuruldugu için uygulamada katilim % 100’e yakin
gerçeklesmistir. Katilimi artiran sebeplerden birisi, ögrencilere tüm haftalarin tartisma
konulari sene basinda dagitilan ders içeriklerinde bildirildigi halde, dönem boyunca her
hafta o haftanin tartisma konusunun sanal sinifta tekrar duyurulmasidir. Bunun için gerçek
ortamda kullanilan duyuru panolari sanal ortam için de geçerlidir. Ögrencilerin haftalik
tartisma konusuyla ilgili mesajlari hoca tarafindan okunup onaylandiktan sonra sanal sinifa
ulastikça ve tüm sinif ögrencileri tarafindan okunmaya baslayinca, ister istemez diger
ögrencileri katilmaya tesvik edilmistir.
Ders konulariyla ilgili tartismalar yapmanin yanisira sanal sinifin bir diger önemli
islevi ögrenci dayanismasi olmustur. Bu dayanisma bilgi alisverisi ve proje konularinda
birbirlerine sagladiklari önemli yardimlar sayesinde gerçeklesmistir. Uygulamada bu amaç
için kullanilan ve “beyin firtinasi seanslari” olarak isim verilen mesajlasma su sekilde
gerçeklesmistir. Arastirma yöntemleri dersinde ögrencilerden dönem sonunda not agirligi
en az sinav kadar fazla olan bir proje yapmalari beklenmektedir. Bu projenin çesitli
asamalarinda ögrenciler ara raporlarla projeleriyle ilgili gelismeleri sunmaktadirlar. Bu ara
raporlardan örnegin; ilki arastirma probleminin tanimina iliskindir. Problem tanimi
sanildigi kadar kolay bir is degildir ve bu tanimin bilimsel arastirma normlarina uygun
olmasi gerekmektedir. Ögrencinin bu tanimi yapmasina yardimci olmak amaciyla
ögrenciler arasinda sanal sinifta beyin firtinasi seanslari baslatilmistir. Tartisma seanlarinda
uygulandigi gibi bu mesajlarda da konu satirlari amaca uygun olarak hoca tarafindan
belirlenmistir. Amaç sanal sinifa gelen mesajlarin taraflarca amaca uygun olarak
siniflandirilmasini saglamaktir. Örnegin konu satirina PAOZMEN yazildiginda bu soyadi
Özmen olan kisi tarafindan sanal sinifa sunulan ve arastirma probleminin konusunu
bildirdigi mesajdir. Yine konu satirina yazilan VODOZMEN (Variables operational

definition:degiskenlerin ölçülebilir tanimlari) ayni ögrenci tarafindan arastiracagi konuyla
ilgili tanimladigi degiskenleri nasil ölçebilecegine dair fikir sordugu mesajdir.
“Beyin firtinasi” olarak isimlendirilen mesajlasma esaslari su sekilde belirlenmistir.
Yukarda konu satiriyla ilgili esasa ek olarak tüm ögrencilerin bu seanslara katilmalari ve
katilanlarin derse istiraklerinden dolayi ek puan alabilecekleri duyurulmustur. Her
ögrenciden sanal sinifa kendi konusunu sunmasinin yanisira arkadaslarinin konulari
hakkinda sorular sormasi beklenmistir. Konusuyla ilgili diger ögrenciler tarafindan sorulan
sorular sayesinde ögrencinin arastirmak istedigi konuyla ilgili bir problem tanimi yapmasi
büyük ölçüde kolaylastir. Kendi konusuyla ilgili farkli kisiler tarafindan birçok sorunun
yöneltilmesi ögrencinin problem tanimini kolaylastirirken kendi konusuna yakin konularda
çalisma yapmak isteyen ögrencileri de biraraya getirmeyi saglamistir. Bu ögrenciler sanal
ortamda birbirleriyle görüsmelerine daha detayli devam edebilecekleri gibi uygulamada
görülmüstür ki farkli iki üniversitenin ögrencileri arasinda da gerçek ortamda bu
isbirliginin sürdügü bir sinerji yasanmistir.
Sanal sinif uygulamasi pratikte hocanin oldukça zamanini alan bir uygulamadir. Ders
ve sinav sorusu hazirlama, sinavlari degerlendirme, ögrenciyle ofis saatlerinde görüsme
yapmanin yanisira sanal ortam gereklerini yerine getirmek durumundadir.
Mesajlarin
içerigini ve trafigi kontrol etmenin yanisira aktif olmayan katilimcilari motive etmesi
gerekmektedir. Gerçek ortamda oldugu gibi sanal sinifta da basrolü üstlenmesi
gerekmektedir. Ancak ögrenciye sagladigi akademik yararlar ve ögrenci memnuniyeti göz
önüne alinirsa özellikle ögrenim etkinligi düsünülecek olursa ders içerigi buna uygun olan
ögretim üyelerinin, ögretmenlerin, egitmenlerin bundan büyük yararlar saglayabilecegi
düsünülmelidir.
SONUÇ
Internet, ve internet teknolojileri diger dallarda oldugu gibi egitim için de çok büyük
olanaklar saglamaktadir. Bu olanaklari kullanarak egitimdeki etkinliligi ve verimliligi
artirmak gerekir.
Söz konusu sanal sinif uygulamalarinda gözlenen ve ögrencilerden
alinan geri beslemeler de bu yöndedir. Öncelikle iletisimde zaman ve mekan kisitini
ortadan kaldirdigi için iletisim gereken her durum için önemli kolayliklar elde edilmistir.
Ancak sanal iletisim biçimi ögrenciler ve ögretmen tarafindan tek basina kullanilan bir
iletisim biçimi olmadigi için yani gerçek sinif ortaminda da iletisim kurabildikleri için
sadece sanal ortam iletisiminden kaynaklanabilecek olumsuzluklar söz konusu olmamistir.
Sanal sinifin gerçek ortamda yapilan egitimin etkinligini artiran önemli bir uygulama
oldugu öngörülmektedir. Uygulama sonucundaki avantajlar özetlenecek olursa sanal sinif
uygulamasi:
Ø Hoca ögrenci iletisimini artiriyor.
Ø Ögrenciler arasindaki iletisimi artiyor. Karsilikli fikir alisverisleriyle ögrenme süreci
hizlaniyor.
Ø Sanal sinifa üye olan ögrencinin, hocadan veya arkadaslarindan aldigi sürekli mesajlar
nedeniyle dönem boyunca dersden kopmamasi saglanabiliyor.
Ögrenimin etkinligini artiriyor.

