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ÖZET
Internet’in iş birlikçi yapısı, herhangi bir konunun,
farklı
anlama
düzeylerinde
konuların
yayınlanmasına olanak sağlamaktadır. Bunun
çeşitli konular üzerinde gerçekleşmesi ise, herhangi
bir konuda herkesin kendine uygun, anlayabileceği
içeriğe ulaşabilmesini ve konuyu öğrenebilmesini
mümkün hale getirmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat
programları
ile
öğrencilere
kazandırmayı
amaçladığı temel becerilerden bir tanesi de
araştırarak öğrenebilmektir. Çünkü öğrenmeyi
öğrenmek yeni bilgilerin araştırılıp bulunmasından
sonra gerçekleşebilmektedir.
Müfredat programındaki bu becerinin öğrencilere
kazandırılabilmesi için öğrencilerin araştırma
yapmak konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.
Internet’in öğrencilerin araştırmalarında sıklıkla
kullanılıyor olmasında dolayı, Internet’te araştırma
yapmak özel bi konuma sahip olmalıdır.
Internet kullanıcısı öğrencilerin araştırma yapmak
konusunda yeterince bilgi sahibi olmaları müfredat
amaçları için büyük bir engeldir. Internet’in çok
büyük miktarda bilgi içermesi, bu bilginin
araştırmacı açısından önemli veya önemsiz
olabilmesi ve sakıncalı içerik, araştırmacının
önündeki diğer engellerdir.
Bu çalışma içerisinde öncelikle öğrencilerin
araştırma yapma konusunda eğitilmeleri için
hazırladığımız “İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin
Araştırarak Öğreniyorum Kitap Setleri” ve
araştırmalarını ilgisiz ve sakıncalı içerik ile
karşılaşmadan yapabilmeleri için hazırladığımız
“Öğrenciler İçin Araştırma Motoru” hakkında bilgi
verilecektir.
Daha sonra ise bu çalışmanın daha sonraki
aşamalarda ulaşmayı amaçladığı öngörüler ortaya
konacaktır.
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1. GİRİŞ
Günümüzün en büyük bilgi kaynağı olan Internet,
MEB Yeni Müfradat Programlarının uygulanmaya
başlaması ile öğrenciler için önemini giderek
artırmaktadır. Müfredat programının amacı olan,
araştıran, sorgulayan, öğrenen öğrenci profili ile
nasıl öğreneceğini bile öğrenciler yetiştirilmeye
çalışılmaktadır.
Müfredat programının bu önemli yanı karşısında
öğrencilerimizin, hatta öğretmenlerimizin Internet’i
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tam olarak verimli kullanamaması, istenen
sonuçlara ulaşılmasını mümkün kılmamakta veya
geciktirmektedir.
Şuanda yayında olan Öğrenciler için araştırma
motorumuz ve Araştırarak Öğrenme kitaplarımız
müfredat programları paralelinde öğrencilere, bilgi
kaynaklarına
nasıl
ulaşıp
kullanacaklarını
öğretmekte ve bunu yaparken güvenli bir araştırma
motoru sunmaktadır.
Fakat ulusal eğitimimizi geliştirmek ve teknoloji ile
içiçe olmasını sağlamak için geniş kapsamlı ve
daha verimli çalışmalar içerisine girmemiz
gerekmektedir. Bunun yolu ise müfredat
programları ile Internet içeriğinin örtüştürülmesinin
sağlanmasından
geçmektedir.
Çalışmamız
içerisinde Öğrenme ve Ontoloji Nesneleri
kullanılarak bunun mümkün olduğu ortaya
koyulmaktadır.
Üzerinde çalışılmaya devam edilen BDE materyal
geliştirme aracımız BenÖğrEtin ile Öğrenme
Nesneleri elde edilebilmekte ve bunlar Anlamsal bir
arama motorunun alt yapısı olarak Internet
sitelerinin indekslenmesinde kullanılabilmektedir.
Sonuçta, en ufak bir bilgi birimine sahip herhangi
bir Internet sitesi, herhangi bir öğrenci için bir
öğrenme kaynağı olarak kullanılabilecektir. Bu
Internet sitelerinin hazırlanmış olan BDE
materyalleri ile ilişkilendirilmesi ise öğrenciye
sınırsız bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu yine
müfredat programının amacı olan bireysel
farklılıklara dayalı öğretim sorununa da çözüm
bulmaktadır.

2. INTERNET’TE ARAŞTIRMA
YAPMAK
2.1 Yeni Müfredat Programları Açısından
Durum
Yeni öğretim programları ortaya koyduğu
yapılandırmacı eğitim ilkesi ile, bilginin öğrenci
zihninde ilişkisel bir model oluşturmasını ve bu
modelin mümkün olduğunca öğrenci yaşamı ile de
ilişkilenmesini amaçlamaktadır [7]. Bir konunun
anlaşılması, ilişkilerin algılanmasının sonucudur.
Beyin bir örüntü dedektörü gibi tasarlanmıştır.
Eğitimciler olarak bizim işlevimiz, bağıntılı
örüntüleri anlamlandırmalarına imkan verecek
çeşitli tecrübeler sunmaktır [1].
Yapılandırmacı
yaklaşım
zihin
örüntüleri
(haritaları) oluşturma işleminin öğrencinin konuları
tecrübelemesine bağlar ve bunun için etkinlikleri
kullanır. İdeal bir etkinlik içersinde öğrenci, geçmiş
bilgi ve tecrübelerini kullanarak etkinliğin
sonucunda öğrenciye verilmek istenen kazanıma
ulaşır. Yani öğrenci bilgiyi elde eder. Bir etkinliğin
verimliliği, bilginin insan zihnindeki kalıcılığı
gibidir. Etkinlik YEMÜP içerisindeki ne kadar çok

kazanım ile ilişkilendirilmiş ve öz ise o kadar kalıcı
ve kolay öğrenilebilir olacaktır. Çünkü öğrenci
zihninde o kadar çok deneyimlenmiş (bilinen) bilgi
ile ilişkilenerek zihin haritasının genişlemesini
sağlayacaktır.
Nitelikli iş gücünün oluşturulmasının temel şartı,
kişilere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında hayat
boyu öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla,
uluslararası piyasalardaki rekabet ortamına uyum
sağlayabilecekleri, eğitimin her kademesinde zeka
işlevlerini, araştırmacılığı ve yaratıcılığı ön plana
çıkaran bir eğitimin verilmesiyle mümkün olacaktır
[5].
YEMÜP’nın ortaya koyduğu hedefler, öğrencilerin
bireysel farklılıklarına ve öğrenmenin yaşam boyu
devamlılığına dikkat çekmektedir. Bireysel
farklılıkların ön planda oluşu ise her öğrenciye özel
içerik ve yöntemlerin uygulanmasında zorluklara
sebep olmaktadır [8].
Öğrenciden beklenen araştırmacılık ve yaratıcılık
nitelikleri, öğrenciye yoğun bir şekilde deneyimle
öğrenme
fırsatlarının
yaratılmasını,
bilgi
kaynaklarına ulaşım ve kullanım kolaylıklarının
sağlanmasını gerektirmektedir [8].
2.2. Araştırma Kitap Setleri
Hazırlamış olduğumuz ilköğretim 4’ncü ve 5’nci
sınıflar, Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe,
Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersleri için hazırlanmıştır.
Ayrıca her iki kitap seti için ortak olarak
hazırlanmış ve diğer kitaplar yanında CD ile
ücretsiz dağıtılan “Internet’te Araştırma Yapmak”
kitabı ile kitap setleri 6’şar kitapdan oluşmaktadır.
Ortak olan “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı
aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.
Bilgi ve Bilgisayar : Bölüm içerisinde öğrencilere
temel bilgisayar bilgisi ile insanın nasıl öğrendiği
konusunda bilgiler verilmiştir. İnsan zihninin
öğrenmesi, bilgi birimlerinin yapısallaştırılması
olarak anlatılmıştır.
Internet : Bu bölümde öğrencilere temel Internet
bilgisi, Internet tarayıcı programının kullanılması,
ücretsiz bir mail hesabına sahip olmak ve arama
motorları konuları anlatılmıştır.
Adım Adım Araştırma
içerisinde,
bilimsel
basitleştirilerek anlatılmış
araştırmalarında benzer
alışmaları amaçlanmıştır.
başlıklara yer verilmiştir;

Yapmak : Bu bölüm
araştırma
süreçleri
ve öğrencilerin ödev
süreçler kullanmaya
Bölüm içerisinde şu
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•
•
•
•
•
•
•
•

Konunun Belirlenmesi,
Sınırların Çizilmesi,
Anahtar Kelime ve İfadeler,
Kaynakların Yeterliliği,
Kaynakların Niteliği,
Bilgilerin Doğruluğu,
Şemalar Oluşturmak,
Kullanılan Kaynaklar.

Bu Kitabı Nasıl Kullanacaksınız : Setin diğer 5
kitabında yer alan araştırmaların nasıl yapılacağı
konusunda bilgi verilmiştir.
İhtiyaç Duyabileceğiniz Internet Adesleri :
Öğrencilerin araştırmaları
sırasında ihtiyaç
duyabileceği, öncelikle kamu kurumları olmak
üzere çeşitli kategoriler altında Internet site
adresleri sıralanmıştır.
Bilişim Terimleri Sözlüğü : Sözlük içerisinde,
öğrencilerin karşılaşabileceği 888 terim açıklaması
yer almaktadır.

Aradıklarımız Nerede Bölümü : Bu bölümde,
verilen araştırma ifadesi, verilen anahtar kelime ve
ifadeler ile araştırılmış ve bulunan siteler kontrol
edilerek bir tavsiyeler listesi oluşturulmuştur. Liste
içerisinde ulaşılan kaynaklar Internet site adresi
olarak değil, doğrudan içeriğin bulunduğu sayfa
adresi olarak verilmiştir.

Ortak kitap içeisinde yer alan bu bölümler ile, bir
öğrencinin Internet’te araştırma yaparak öğrenmeye
hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Setin diğer kitapları olan Araştırma Kitapları ise,
müfredat programları paralelinde hazırlanmış ve bir
yıllık eğitim-öğretim süresi olan 40 haftada 40
araştırma yapmak üzere organize edilmiştir.
Kitaplarda yer alan her bir araştırma aşağıdaki
bölümlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur.
Araştıralım Öğrenelim Bölümü : Bu bölüm
içerisinde öğrencilere bir araştırma ifadesi ve bir
araştırma yönergesi verilmiştir.

Nasıl Bulacağız Bölümü : Bu bölüm içerisinde
verilen araştırma için öğrencinin kullanabileceği
anahtar kelime ve ifadeler şu dört bölümden birisi
içerisinde yer alacak şekilde belirlenmiştir.
Ne Arıyoruz?
Ne Aramıyoruz?

Ne İle Arıyoruz?
Ne Mutlaka Olmalı?

Bu bölümde yer alan anahtar kelime ve ifadeler
çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirilerek
aramalarda kullanılabilecek nitelikte hazırlanmıştır.
Bu kombinasyonların nasıl üretileceği ortak
“Internet’te
Araştırma
Yapmak”
kitabında
anlatılmış ve burada öğrenciye bırakılmıştır.

Ortak “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı
içerisinde Internetin dinamik yapısı hakkındaki
bilgiler verilerek, tavsiye listesinin içeriğinin
değişebileceği belirtilmiş, önemli olan şeyin
araştırma yapabilmek olduğu vurgulanmıştır.
Bölümün sonunda bir tablo ile öğrencilerden
kendilerinin ulaştıkları ve kullandıkları Internet
sitelerini de yazmaları istenmiştir.
Bu sayede öğrencileri, küçük yaştan itibaren
bilimsel
yazım
alışkanlığı
kazanmaları
amaçlanmıştır.
Bulduklarımızı Bir Araya Getirelim Bölümü :
Bu
bölümde
öğrencilerin
araştırmaları
doğrultusunda elde ettikleri bilgileri yazmaları için
şema ve listeler kullanılmıştır.
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Bunun amacı, zihine organize edilen bilginin,
organize bir yapı üzerinden daha kolay öğrenilebilir
olmasıdır.

Hazırlanmış olan 10 araştırma kitabı için özet bilgi
tablosu aşağıdaki şekildedir.

Ortak “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı
içerisinde şemalar ve şemaların oluşturulması
hakkında gerekli bilgiler öğrenciye açıklanmıştır.
Öğrendiklerimizi Anlatalım Bölümü : Son olarak
bu bölüm içerisinde de öğrenciden araştırıp, şema
üzerine yazdığı bilgileri kendi cümleleri ile
anlatmaları istenmiştir.
Bunun amacı, edinilen bilgilerin yalnızca görsel
olarak bir yerden bir yere taşınmasındansa,
özümsenerek
tekrar
anlatılabilir
olmasını
sağlamaktır.

Sınıf

Kitap Adı

Sayfa Sayısı

Ünite Sayısı

Araştırma
Sayısı

Tavsiye
Kaynak Sayısı

Tablo-1 : Kitaplar Özet Bilgileri

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

Matematik Dersi Arş.
Fen ve Tk. Dersi Arş.
Türkçe Dersi Arş.
Sosyal Bil. Dersi Arş.
Din K-A.B.Dersi Arş.
Matematik Dersi Arş.
Fen ve Tk. Dersi Arş.
Türkçe Dersi Arş.
Sosyal Bil. Dersi Arş.
Din K-A.B.Dersi Arş.

193
199
201
201
199
193
199
201
201
199

4
7
8
8
7
4
7
8
8
7

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

158
208
190
196
220
130
211
212
241
219

TOPLAM

1986

68

400

1985

2.3. Araştırma Motoru
Kitaplarımızı yazarken amacımız öğrencilerin
Internet’i
en
verimli
şekilde
kullanarak
araştırmalarını yapabilmelerini sağlamaktı. Fakat
mevcut arama motorları kullanılarak, araştırma
yapma bilgisine yeterince sahip olmayan
öğrencilerin bunu yapması mümkün olmayacaktır.
Çünkü arama motorları sonuç listelerinde çok fazla
sayıda Internet sayfa adresi görüntülüyorlar ve bu
listeler içerisinde aradığımız bilgiler olduğu kadar
ihtiyacımz olmayan bilgiler de var. Ne yazık ki
bunların sayısı çok daha fazla.
Ayrıca Internet’te yer alan bir çok zararlı Internet
sayfa adresi de arama motorlarının sonuç
listelerinde görüntüleniyor. Bunlar da araştırma
yapmamızı engelleyen şeyler.
Ailelelerin çocuklarının bilgisayar ve Internet
kullanımınızı kontrol etmesinin sebeplerinden bir
tanesi de budur. Kaldı ki bu durum ulusal olarak da
Interne’in kullanımı ile ilgili bir problem noktası
oluşturmaktadır.
Kullanıcılar tarafından oluşturulan sorguların %85’i
üç ve daha az terimden oluşmaktadır [6]. Bu da
arama sonucunda çok fazla sayıda ilgisiz web
sitesinin de sonuç listelerinde yer almasına sebep
olmaktadır.
Çalışmamız içerisinde ortaya çıkarılan araştırma
motorunun niteliği temelde kişiselleştirilmiş bir
arama motoru olmasıdır. Müfredat programları
üzerinden hareket ederek, Internet üzerinde
yalnızca ilgili bilgi kaynakları üzerinde arama
yapan kişiselleştirilmiş bir arama motoru ortaya
çıkarılmıştır.
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Kişiselleştirilmiş arama motorları kullanıcıların
değişken ihtiyaçları ve ne aradıklarını tam olarak
bilemedikleri
durumlarda
verimliliklerini
yitirmektedirler. Fakat kişiselleştirmenin bizim
çalışmamız içerisindeki gibi müfredat programı
çerçevesinde ele alınarak konu odaklı hale
getirilmesi durumunda sonuç daha verimli
olabilecektir.

Araştırma
motorunda
bir
arama
işlemi
gerçekleştirildiğinde aşağıdaki gibi bir ekran
görüntülenir. Bu noktadan itibaren işlemler ikiye
bölünmüş iki ekran vasotasıyla gerçekleştirilir.
Ekranın alt kısmında Google Custom Search
Engine sonuçları listelenirken üst kısmı, mevcut
yapıyı kullanıcı geri bildirimleri ile geliştirmek için
hazırlanmıştır.

Odaklanmış arama sistemleri Web’in sadece
konuyla ilgili parçasını inceler ve arar [3].
Odaklanmış arama motoru aramalarının daha kısıtlı
ve konuya özel olabilmesi içinse arama motoru
indeksi üzerinde oluşturulacak bir ontoloji nesneleri
modeli çözüm olabilir.
Arama motorları, özellikle de genel amaçlı arama
motorları kullanıcılara aradıkları bilginin yanında
istemedikleri bir çok web sayfasını da vermektedir.
Bu durum doğru bilginin diğerleri arasında kolayca
kaybolabilmesine sebep olmaktadır. Bu problemin
bir
çözümü
arama
motorlarının
kişiselleştirilmesidir.
Kullanıcının kişisel ilgilerini içeren hesabı
içerisinde, öncelikle bazı konulara odaklanmak
mümkündür [6]. Bu sadece hedef veri kümesini
küçültmez aynı zamanda kesinliği de artırır. Yani
taranan sayfalar aranan konuyla daha fazla ilişkili
olurlar. Araştırma motorunun arama ölçeğinin
müfredat programları ile sınırlandırılması da
öğrenciler için bir kişiselleştirme sağlamıştır.
Kitap
çalışmamız
kapsamında
öğrencilerin
Internet’te aradığı bilgiye en kolay şekilde ve
zararlı sitelerle karşılaşmadan ulaşabilmesi için bir
arama motoru hazırladık. Fakat arama motorumuz
yalnızca çocuklar için ve araştırma yapmaya
yönelik. Bu yüzden arama motoru yerine araştırma
motoru denilmesinin daha uygun olacağını
düşünüyoruz.

Kullanıcılardan gelecek bilgiler daha sonra
kullanıcılara
tekrar
sunularak,
öğrencilerin
araştırma
sonuçlarına
daha
kısa
sürede
ulaşabilmeleri sağlanabilecektir.

Detaylı araştırma sayfası kitaplarda yer alan anahtar
kelime grupları ile aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu
sayede kullanıcılar kitaplarda yer alan anahtar
kelimeleri kolay bir şekilde kullanabileceklerdir.

Google Custom Search Engine alt yapısını kullanan
araştırma motoruna ait ekran görüntüsü aşağıdaki
şekildedir. Bu ilk ekranda normal bir arama
motorundan farkı yoktur.

3. ARAŞTIRMA YAPABİLMEK
3.1. Araştırma Yapmayı Biliyor muyuz?
Arama motorları dosya veya dokümanların nerede
olduklarını
size
söylemeden
önce,
onu
bulmalıdırlar. Var olan yüz milyonlarca web sitesi
içerisinde bilginin bulunmasına karşın arama
motorlarının örümcek adı verilen ve web
sitelerindeki kelimeleri bulup listelerini oluşturan
özel robot programlarını kullanmaları gerekir [2].
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Yani bir web sayfasının bir arama motoru ile
bulunabilmesi için önce bu arama motoruna ait
örümcek programının bu web sayfasını bulmuş ve
içerisindeki kelimeleri arama motoru indeksine
kaydetmiş olması gerekir. Örümcekler web
sayfaları içerisindeki linkleri kullanarak sayfalar
arasında gezinti yapabilirler.
Araştırma yapabilmek, özellikle Internet’te
araştırma yapabilmek yeni müfredat programları ile
öğrenciler için bir gereklilik haline gelmiştir.
Müfredat programlarının öngördüğü yapılandırmacı
yaklaşımın gereği olarak öğrencinin bilgiyi
içselleştirebilmesi bunun için de yaşayarak
öğrenmesi gerekmektedir.
Araştırma yapmak da öğrenci tarafından
gerçekleştirilen bir eylem ve diğer yaşayarak
öğrenme yöntemlerinden de daha kolay olduğu için
öğretmenler araştırma ödevleri olarak sıklıkla
kullanılmaktadır.
Araştırmaları için Internet’e yönelen öğrencilerse,
araştırmaları için ihtiyaç duydukları bilgiye
ulaşmada zorluk çekmektedirler. Bunun sebebi
öğrencilerin araştırma yapma becerisine yeterince
sahip olmaması kadar, konu ile ilgisiz büyük
miktarda bilginin ve sakıncalı içeriğin varlığıdır.
Öğrenciler
araştırma
yapmayı
öğrenirken,
seviyelerine uygun şekilde bilimsel yazım ve etik
kurallarını öğrenebilmeleri de mümkün olacaktır.
Bu da ilerleyen araştırmalarında kalıcı bir hal
alarak, bilim insanı yetiştirmede ilk aşama bir sonuç
elde edebilmeyi sağlayacaktır.
3.2. Müfredat Programları İle Sağlanan
Paralellik
Yukarıda anlatılan Araştırma Kitapları ve
Araştırma Motoru, müfredat konularının Internet
üzerinde doğru ve sağlıklı bir şekilde araştırılmasını
sağlayabilecektir.
Kurulan yapı, incelenen müfredatlar hakkında
bilgiye sahip olsa da daha gelişmiş bir yapı kurmak
da mümkündür. Bu noktada konunun birazcık daha
Bilgisayar Destekli Eğitime (BDE) yönelmesi ve
Tekrar Kullanılabilir Öğrenme Nesnelerinin
(TEKÖN) kullanılması gerekecektir.
BDE’lerine ait TEKÖN’ler ise daha sonra bir arama
motorunun alt yapısına (Ontoloji Nesneleri) olarak
yerleştirilmesi mümkün olabilecektir.
Ontolojiler, anlamsal Web’de bilginin anlamlı
paylaşılabilmesi için kullanılmaktadır [4]. Web
ontolojileri kullanıcı açısından Web’in anlamlı
kısmı ile anlamsız ve sakıncalı kısmını birbirinden
ayırtedebilmeyi sağlayabilmektedir.

Bunu ontoloji nesneleri ile Web sayfaları arasında
ilgililik ölçümü yaparak sağlamaktadırlar. İlgililik
ölçümü, web sayfası içeriğini kullanıcı tarafından
tanımlanan ontolojideki varlıklarla eşleştirerek
ilgililik skoru hesaplayan bir fonksiyondur [3].
Çalışmamız içerisinde kullanılacak ontoloji
nesneleri, bilgisayar destekli eğitim amaçlı
hazırlanmış
eğitim
materyallerinin
tanımlanmasında kullanılan TEKÖN’lerdirden
türemektedir.
Ontolojiler
sayesinde
sınıflandırmanın ötesinde kavramlar arasında
anlamsal ve mantıksal bağlantılar kurulabilecektir
[4].
Bu sayede, TEKÖN’ler ile tanımlanan bilgisayar
destekli eğitim materyalleri ve bu TEKÖN’lerden
elde edilmiş olan ontoloji nesneleri kullanılarak,
herhangi bir materyal kullanımı sırasında web
kaynakları da güncel olarak öğrencinin hizmetine
sunulabilecektir.
Aynı zamanda, arama motorunun alt yapısının
öğrenme nesnelerine dolayısıyla müfredata
dayanması, arama sonuçları ile müfredat arasında
yüksek bir ilgililiğin ortaya çıkmasına sebep
olacaktır.
3.3. Temiz Internet!
Internet içeriğinin öğrencilere/çocuklara müfredat
programları çerçevesinde sunulması, onların
Internet araştırmalarında ilgisiz ve sakıncalı içerik
ile karşılaşmalarını engelleyecektir. Bunun
sonucunda da, ulusal olarak desteklenen temiz
Internet konusunda farklı bir bakış açısı elde
edilmiş olacaktır. Yasaklamalar yerine belirli bir
çerçeve içerisinde hareket etmek!

4. BDE VE MATERYAL
GELİŞTİRME
4.1. BDE Materyal Geliştirme
BDE materyali geliştirmenin yalnızca görsel eğitim
materyali hazırlama ve eğtsel yeterliliklere uymak
olduğunu düşünenler yanılıyorlar. İyi bir bilgisayar
destekli materyalin bu özelliklere sahip olmasının
yanında, yeterli seviyede tanımlanmış da olması
gerekmektedir. Fakat ülkemizde BDE geliştirme
konusunda bu tür standartlara pek uyulmamaktadır.
Bu nedenle de ulusal bir BDE alt yapısı
kurulamamıştır.
Bilgisayar destekli materyal geliştirme konusunda
kullanılabilecek bir çok uygulama mevcuttur ve
bunların
bir
kısmı
uluslararası
tanılama
standartlarını desteklemektedir. Bu çalışma
kapsamında hazırlanan BenÖğrEtkin isimli yazılım
ve Web sitesi de temelde bu amaçlı hazırlanmış ve
geliştirilmeye devam etmektedir.
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Herhangi bir materyale ait görsel şablonun kullanıcı
tarafından da değiştirilmesine olanak vermektedir.
İsteyen bir kullanıcı materyal içeriğine istediği
farklı bir arayüz ile sahip olabilmektedir.
BenÖğrEtkin ile gerçekleştirilebilen bu yetenek,
arayüzü oluşturan kodların XML dosyaları
içerisinde kayıtlı olması sayesinde lokasyondan
bağımsız olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Aynı
şekilde materyale ait her bir içerik bilgisi de XML
dosyaları içerisinde kayıtlı bulunmaktadır. Hem
içerik bilgisinin hem de arayüz bilgisinin XML
dosyaları içerisinde yer alması sayesinde de
hazırlanan
materyallerin
Internet
üzerinde
sunulmakta olduğu web sitesinden farklı
lokasyonlardan da kullanılması mümkün hale gelir.

Resim-1. BenÖğrEtkin Arayüzü

Veri seviyesinde anlamsal web servisi çatısı,
anlamsal veri değişimini mevcut kılan web
servislerini modeller. Temeller, anlamsal verileri ağ
üzerinden yollanabilecek XML mesajlarına
dönüştürebilmelidir [9]. BenÖğrEtkin yapısı
içerisinde, materyal kaynağı olan noktalarda, içerik
hali hazırda XML dosyaları içerisinde kayıtlı
olduğu için bir XML’e dönüştürme işlemine gerek
yoktur.
4.2. BenÖğrEtkin Yazılımı
BenÖğrEtkin (Benim Öğretmenimin Etkinliği)
yazılımı, basit arayüzü ile öğretmenlerin bilgisayar
destekli eğitim materyali hazırlayabilmesi için
geliştirilmiştir. [7]
Uygulama ile hazırlanan etkinlik biri etkinlik
tanımlayıcı, diğeri etkinlik içeriğini taşıyan iki
XML dosyası içerisinde tutulmaktadır. İçerik
taşıyıcı XML aynı zamanda sayfaların paketlenmesi
sırasında oluşturulan HTML kodlarını da
içermektedir. Bu sayede XML dosyasına ulaşan
kullanıcıların,
kendi
kullanıcı
arayüzlerini
kullanabilecekleri gibi, geliştiricinin hazırladığı
kullanıcı arayüzlerini kullanmalarına da imkan
verilmiştir.
Hazırlanan
etkinlik
paketi,
bir
sunucu
gerektirmeksizin yerel bilgisayar ortamında veya
bir sunucu aracılığı ile Internet üzerinden de
kullanılabilmektedir. Sunucu üzerinde kullanım için
etkinlik paketinin başlangıç sayfasına ulaşılması
yeterlidir.
Resim-1’de
görüldüğü
gibi
BenÖğrEtkin
uygulaması
bir
içerik
sayfasının
çeşitli
özelliklerinin belirlenmesini ve sayfanın önizleme
yapılarak test edilebilmesini sağlamaktadır. Resim2’de gösterilen Web sitesi, BenÖğrEtkin aracılığı
ile hazırlanmış olan etkinliklerin bir veritabanı
içerisine kaydı yapılabilmektedir. Kayıt işlemi
sırasında materyalin ilişkili olduğu ders kazanımları
seçilerek,
müfredat
içerisindeki
yeri
belirlenmektedir [7].

Resim-2. BenÖğretkin Internet Sitesi
Internet sitesine kaydı yapılan etkinliklerin, farklı
Internet alan adları ile hizmet veren sitelerde
dağınık olarak sunuluyor olması mümkündür.
XML’in veri transfer yeteneği sayesinde site
üzerinde tanımlanan etkinlik içeriklerine site
üzerinde ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu da
Internet üzerinde dağınık halde sunulan etkinlikleri,
site üzerinde tanımlanarak (TEKÖN olarak)
ulaşılabilir kılmaktadır. Bu durum sitemizi bir
öğrenme nesne ambarına dönüştürmektedir.
4.3. BenÖğrEtkin Yazılımının Eksikleri
BenÖğrEtkin yazılımı ve web sitesi, deneme amaçlı
olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle yazılımın ve web
sitesinin henüz bir takım kriterlere uymadığı bir
gerçektir.
TEKÖN tanımlamalarının yazılım içerisinde mi
yoksa web sitesine bağlama sırasında mı
yapılmasının uygun olacağı konusu üzerine
çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca işlevsel yeterlilikleri de bu deneme
yazılımında oldukça kısıtlı tutulmuş, göresel
özellikler dikkate alınmamıştır. Bir takım temel
işlevlerin yerine getirilmesi yeterli görülmüştür.
4.4. Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları
Söz edilen BenÖğrEtkin uygulaması ile elde
edilecek öğrenme nesnelerinin web ontolojileri
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oluşturmak için kullanılması web’de yalnızca
öğrenme kaynaklarına odaklanmış bir arama
motorunu
ortaya
çıkarabilecektir.
Ayrıca
BenÖğrEtkin uygulaması ile tanımlanmış bilgisayar
destekli öğrenme materyallerinin de var olması,
öğrenciler için hem materyal hem de ilgili konu
hakkında temiz arama sonuçları elde edilmesini
mümkün hale getirir. Bu da öğrencinin materyal ile
olan çalışması paralelinde istekleri doğrultusunda
konu hakkında, eş zamanlı araştırma yapmasını da
olanaklı hale getirir.
BenÖğrEtkin uygulaması içerisinde öğrenme
nesneleri
ile
tanımlanmış
materyallerin
indekslenmesi, gerektiğinde bir ön test veya
öğretmenlerin belirleyeceği öğrenme nesnelerinden
oluşan ve öğrenci yeterlilikleri göz önünde
bulundurularak hazırlanmış bir bilgisayar destekli
eğitim materyali (modülü) elde edebilmeyi
sağlamaktadır.
Bu
sonuç
pratikte
pek
uygulanamayan, bireysel farklılıklara dayalı olarak
eğitimi bilgisayar desteği ile daha etkin bir şekilde
yerine getirmeyi sağlayacaktır.
4.4.3. Her Okulda Uzaktan Eğitim
BenÖğrEtkin uygulaması aracılığı ile hazırlana
uygulamaların
Internet
üzerinden
kolayca
yayımlanabilmesi, uygulamanın okullar tarafından
kullanılarak hazırlanacak materyallerin öğrenciler
tarafından
okul
Internet
sitelerinden
kullanılabilmesini sağlayacaktır.
Her okulun uzaktan eğitim hizmeti vermesi ve bu
eğitim
materyallerinin
tek
bir
noktadan
indekslenmesi durumunda, YEMÜP’ün hedefi olan
öğrenciye bireysel farklılıklarına uygun materyal
sunulması mümkün hale gelecektir.
BenÖğrEtkin Internet sitesi içerisinde BenÖğrEtkin
uygulaması ile hazırlanan etkinliklerin TEKÖN
uyumlu olarak indekslenmesi ve alt öğrenme alanı
içerik modülü, öğrenme alanı içerik modülü ve ders
içerik
modülü
oluşturma
işlemleri
gerçekleştirilebildiğinde, bir öğrencinin seviyesine
ve hazır bulunuşluluğuna uygun, öğrenciye özel
eğitim materyali paketlerinin oluşturulması da
mümkün hale gelecektir.

6. SONUÇLAR
Internet’in BDE’nin bir parçası olarak kullanımı ile
ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
Müfredat programları ile Internet içeriğinin
örtüştürülmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Internet siteleri ilgililik ölçümüne tabii tutulmalıdır.
Internet sitelerinin eğitim amaçlı kullanılmasında
etiketleme, işaretleme vb işlemler yazılımsal olarak
Internet sitelerinin içerisine gömülmeli veya bunlar

indekslenerek referans gösterilmelidir. Ayrıca
içerik arama motoru optimizasyonu ve aynı amaçlı
yöntemlerle
kolay
ulaşılaabilir
bir
hale
getirilmelidir
Öğrencilerin sağlıklı araştırma yapabilecekleri,
araştırmaya yönlendirici çalışmalar artırılmalıdır.
BDE materyallerinin üretimi öğrenme nesne
standartlarının hazırlanmasını da kapsayacak
şekilde genişletilmeli, ilgili kurumlarca kontrol
edilmelidir.
Üniversitelerin
eğitim bilimleri
ile
ilgili
bölümlerinde BDE materyal geliştirme konusu
öğrenme nesnelerini e kapsamalıdır.
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