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Öğretim Üyeleri Uzaktan Eğitim Deneyimleri

• https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/uzaktanegitimdeneyimleri
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deneyim 

paylaşmak 

isterseniz 

bizimle 

iletişime 

geçebilirsiniz



Unutulmaması Gerekenler
• Online öğretim tasarımı uzun soluklu bir çalışmadır

– Online ders üretimi ekip ve zaman gerektirir

• Mevcut koşullarda nasıl en etkin online eğitim verebiliriz 
genel taktikleri sunulmaya çalışılacaktır

• Her dersin dinamiği farklıdır, tek bir yöntem yoktur

• Online pedagoji her ders için ayrı düşünülmelidir
– Lisans, YL ve Doktora

– F2F ders kazanımlarınızı Online için tekrar gözden geçiriniz

• Online education is not «Equal Experience» but 
«Equivalent Experience»
– F2F dersimizi save as yapıp Online hale getiremeyiz!

• Ders İzlencesi (Syllabus) sizin öğrenci ile ana 
kontratınızdır, Covid-19 dönemine göre uyarlayınız 



Kayıtlar Sonrası İlk Yapmanız 

Gereken
• ODTUClass Questionnaire servisi ile 

öğrencilerinizin durumunu (Sağlık, 

Bilgisayar, İnternet) öğrenin



3 Temel Taş
(Yüzyüze ve Online)

• Dersler/İçerik (Content) – Ne Öğreteceğiz
– Ders malzemesi, modüler öğrenme aktiviteleri 

– Öğrenci desteği

– Esnek zaman ve mekan

• Pedagoji – Nasıl Öğreteceğiz
– Öğretici - Facilitator

– Etkileşim – senkron, asenkron, yüzyüze

– Esnek zaman ve mekan

– Öğrenci desteği

• Ölçme/Değerlendirme – Assessment – Nasıl Ölçeceğiz
– Sürekli - Süreç içi/Süreç sonu



Online Eğitim Her Alanda Olur

• http://www.open.ac.uk/

• Science, Technology, Engineering and Mathematics

• Arts & Social Sciences

• Business School

• Wellbeing, Education and Language Studies



ODTÜ Bilgeİş Online Eğitim Portalı

250.000 kullanıcı / 100 ders

https://bilgeis.net/



Pandemi Öncesi

• Öğrencilerin Önerileri

– Ders notlarına online ulaşım olmalı.

– Derslerin video/ses kayıtları yapılmalı ve bunlara

daha kolay ulaşılabilmeli.

– Derslere aktif katılımın sağlanacağı öğretim

yöntemleri ve teknolojiler dahil edilmeli.

– Öğretim elemanları derslerde teknoloji kullanımı

açısından eğitilmeli/bilgilendirilmeli.
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“Hocalar sadece tahta ya da 
sadece slayt kullanmamalılar. 

Yöntemleri birleştirerek 
kullanmaları öğrenci için daha 

verimli oluyor.”

Öğrencilerimizden...

“Derslerin sunum 

şeklinde yapılması 

öğrenmeyi 

kolaylaştırmıyor, aksine 

zorlaştırıyor. Bu şekilde 

hocalar dersi anlatırken 

odaklanmak çok güç 

oluyor.”

Derse devam sorunu!



Top 100 MIT OCW visitors

34 - metu.edu.tr



Pandemi Dönemi



ODTÜClass Olmazsa Olmazımız

• 6 milyon oturum



ODTUClass Kullanım Paternleri



Online Derslerde Karşılaşılan Zorluklar



Temel Önerimiz

• Senkron + Asenkron

– Mix yaklaşım

– Etkili Online eğitim ‘lean forward medium’

• Etkileşimli, Aktif

• Ama pandemi öncesi dersi verdiğiniz 

şekilde  aynen online yapmak değil 



Önerimiz: Flipped Classroom

Eric Mazur, Professor of Physics and Applied Physics at Harvard University



Asenkron Ders
• Asenkron Ders ≠ Video Ders

– Forum, tartışma ortamı

– Self-learning materyalleri, makale, textbook, etc.

– Simule lab (https://phet.colorado.edu/ )

– Video 

• Asenkron etkileşim uzaktan eğitimin en güçlü yönü

– Ders anlatımı asenkron + problem çözme/tartışma senkron

– Flipped classroom

– Zamandan bağımsız

– Öğrenci, öğretmen ve içerik ile etkileşim

– Takip ve kayıt edilmesi kolay (ODTUClass logları)

https://phet.colorado.edu/


Öğrenci Aktivite Takibi-Aylık



Öğrenci Aktivite Takibi-Saatlik



Lecture için Literatür Ne Diyor?

• Öğretmenler dakikada 100-200 kelime konuşur

• Öğrenciler dakikada 50-100 kelimeyi işleyebilir.

• Bir ders saati boyunca söylenen herşeye 

konsantre olmak zordur ve hemen unutulur 

• Senkron online derste durum daha da kötü

• Ders öncesi ve sonrası öğrenciyi derste tutmak

• Tekrar stratejileri 

Silberman, M. (1996). Active Learning. 
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Öğrencimizin Unutma Süreci
Ebbinghaus’s Forgetting Curve



Unutmama: Spaced Repetition



Bilgiyi İşleme Yapımız



Bilgiyi İşleme Yapımız



Bilgiyi Nasıl İşliyoruz?

1 2 3 4 5 6 7

Short Term 

Memory
Information

Long Term 

Memory

7+/-2 Chunks, 

7 Seconds



F2F Eğitim: Auditorium

• Ne kadar etkileşim? Kiminle?



F2F Eğitim: Sınıf

• Ne kadar etkileşim? Kiminle?



Etkileşim?



Öğretim Stratejisi

• Öğretmen merkezliden

• Öğrenci merkezliye geçiş

• Etkileşim 

– Öğrenci-Öğrenci, Öğrenci-İçerik, Öğrenci-

Öğretmen

• Aktif öğrenme



Ders Videoları 

• 10-15 dakikalık segmentler (Screencast-O-Matic)

• Ders videosu izlenmesi zorunlu olmalı (loglar)

– H5P ile etkileşimli video 

– Her video segmentinde 2-3 soru (notlandırarak)

– Yanlış cevapta replay

• İçerik ile ilgili kişisel deneyim, humor

• Video başında/sonunda 

– Kazanımlar, organizer

– ders özeti, poll ve mini-quiz

• Human touch önemli – Sizin görüntünüz



Stüdyoda Ders Anlatım Videoları Çekimi

https://www.youtube.com/watch?v=Vu6tFgoaPQw

https://www.youtube.com/watch?v=Vu6tFgoaPQw


Desktop/Portatif LearningGlass/Lightboard



Ders Videoları Çekimi 
• Video çekimi low tech de yapılabilir

• Cep telefonu ve karton

• Altuğ Özpineci: 

https://youtu.be/8YTzxEztUPI

https://youtu.be/8YTzxEztUPI


Evde Ders Anlatım Videoları Çekimi



Evde Yapılan Ders Kaydının H5P ile Etkileşimli Hale Getirilmesi 



Senkron/Canlı Ders Tavsiyeleri-1

• Her hafta senkron buluşma yapın

• Senkron dersi problem çözme, tartışma, grup 

etkinliği için yapın – Aktif öğrenme

• Kalabalık sınıflarda Lecture türü dersten kaçının 

• Yapılacaklar:

– Baştan öğrencilerinizin erişim durumlarını analiz edin

– Arada öğrenciyi aktif edecek taktikler uygulayın, poll 

yapmak, chat penceresine soru yazmak gibi

– Cold call: rastgele öğrenci seçip soru sorun

– Warm call: önceden özel mesajla bilgilendirip soru sorun

– Ders sonunda mini pop quiz 



Senkron/Canlı Ders Tavsiyeleri-1

• Önce asistanınızla bir pilot ders yapın, 

– Ekran paylaşabiliyor musunuz, ekrandan ekrana 

geçebiliyor musunuz

– Öğrenci kontrolleri – ses kapa/aç, 

– Breakout grupları oluşturma  

– Teknik sorunlarla başa çıkma

– Pop-up blocker!

– Kameraya bakma alışkanlığı  (göz kontağı)

• İlk ders ortama uyum sağlamak için olsun



Senkron/Canlı Ders Tavsiyeleri-2

• Online Sınıf Kurallarını Belirleyin

– Kamera on/off, Mikrofon on/off

– Oturum kaydedilip sınıfla paylaşılacak mı? KVKK

– Teknik problem durumunda? Siz/Öğrenci?

– Giyim kuralları / Cep telefonu politikası

– Derse geç gelme politikası? Waiting room?

– Devamsızlık? Bağlanamazsa?

– Ekran arka planı? Zorunlu standart arka plan!

– Soru sorma ve cevaplama politikanız (Chat ile 

soru alıp, sözlü cevaplama)



Senkron/Canlı Ders Tavsiyeleri-3
• Kesintisiz 50 dakika anlatmayın. Zoom fatigue!

– 20-30 dakikada 20-30 saniye gevşeme 

• Ders odasını 10-15 dakika önce açın. 

– Öğrencilerle Sohbet edin

– Teknik sorunları çözmek, gelenlerin sistemini test

• Göz teması – web kamerasına bakın

• Kalabalık sınıflarda ekranlar arasında gezin

• Duruşunuzu kontrol edin, dik durun, ekranı doldurun

• Ellerinizi de arada kullanın

• Ekran paylaşacaksanız gereksiz pencereleri 

kapatın, Masa üstünüzü temizleyin.



Senkron/Canlı Ders Tavsiyeleri-4
• Size özel arka plan resmi kullanın. Ev ortamını 

göstermeyin

• Asistanınız da derse katılıp takip etsin, bir problem 

durumunda özelden (whatsup vs) iletişim kurun

• İki cihaz (ek bilgisayar/telefon) ile oturuma katılın

• Dikkati tutmak için cold&warm call sorular

• Ders esnasında soruları toplayıp daha sonra 

cevaplayın 

• Kedinizi dışarıda bırakın 



Ölçme Değerlendirme

• Sadece hatırlama ve anlama değil

https://iversity.org/blog/effective-online-learning-blooms-taxonomy/



Ölçme Değerlendirme
• Süreç içi ve Süreç sonu değerlendirme

• Süreç içi – Formative

– Sık sık

– Low-stake & High stake değerlendirme

– Zero-stake değerlendirme

– ODTUClass Quiz ile Asenkron/Senkron Sınav

– Etkileşimli Video içi quiz (H5P ile)

• Süreç sonu – Summative

– Ara sınav, Final sınavı, Proje

– Sözlü sınav



Sunum Teknikleri

• Yazı yoğun slayt kullanmayın

• 6x6 kuralını kullanın: 6 satır x 6 kelime

• Cümle yerine Anahtar Kelimeler tercih edin

• Slayttan okumaktan kaçının

• Ekrana satır satır getirin 

• Önce gelen satırı solgunlaştırın (Fade)

• Gereksiz resim/obje kullanmayın

• Detaylı taktikler için: 
https://its.metu.edu.tr/brosurler/PPTBro.pdf



Sunum Teknikleri 
• Gereksiz süslemelerden kaçının 



Etkili Çevrimiçi Öğretim İçin Yedi 

Prensip *

1. Öğrenci-Öğretmen etkileşimi 

2. Öğrenci-Öğrenci etkileşimi/işbirliği

3. Aktif Öğrenme

4. Zamanında geri bildirim

5. Görevler ve zamanlama

6. Yüksek beklentiler

7. Farklı beceriler ve öğrenme yolları

* Graham, C., Cagiltay, K., Lim, B. R., Craner, J., & Duffy, T. M. (2001). Seven principles of effective 

teaching: A practical lens for evaluating online courses. The Technology Source, 30(5), 50.



1- Öğrenci-Öğretmen Etkileşimi
• Öğrenci motivasyonu ve derse katılımı için 

etkileşim yüksek olmalıdır 

– Etkileşim ≠ F2F

• F2F derslerde aktif etkileşim bir kaç dakika

– Sınıfta baskın etkileşim göz ve vücut dili ile

– Online için imkanlar daha çok

• F2F’den Online Geçişte

– “aynı his/deneyim (equal experience)” değil, 

“benzer his/deneyim (equivalent experience)” 

sağlanmalıdır.



Prensip-1 Etkileşim Stratejileri

• Döneme kendini 

tanıtma aktivitesi ile 

başlamak/öğretim 

üyesi tanıtım 

videosu 



Prensip-1 Etkileşim Stratejileri
• Belli bir süre haber alınmayan öğrencilere 

özel mesaj ile ulaşmak (Whatsup grubu?)

• ODTUClass Forum özelliğini kullanarak 

öğrenci-öğrenci / öğrenci-öğretmen etkileşimi



Prensip-1 Etkileşim Stratejileri

• Sanal ofis saati belirlenmesi. 



Prensip-1 Etkileşim Stratejileri
• Öğrenci e-posta mesajına cevap alamazsa 

görmezden gelindiğini hissedebilir. 

• e-posta cevap politikası belirlemelidir. Örnek:

a) mesaj alındıktan en fazla iki gün içinde cevap 

yazmak 

b) haftanın belli günlerinin cevap vermek için 

belirlenmesi ya da 

c) mesaj alındı cevabının yollanıp ne zaman 

cevap yazılacağının bildirilmesi olabilir.



2-Öğrenci-Öğrenci Etkileşimi
• Öğrencilerin aralarındaki etkileşim 

derinlemesine anlamayı getirir

• F2F Dersler genelde ders malzemesi 

sunumu ile geçirilir,  

– Öğrenciler tartışmalara katılmakta istekli 

davranmamaktadır. 

• Senkron ve Asenkron işbirliği 

• Derinlemesine düşünmek ve analiz yapmak 

için asenkron tartışma ortamları F2F 

ortamlardan çok daha etkindir.



2-Öğrenci-Öğrenci Etkileşim

• BigBlueButton/Webex/Zoom ile BreakOut Groups 

oluşturarak senkron oturumlarda problem çözme 

etkinlikleri



Prensip-2 Etkileşim Stratejileri

• Katılımı zorunlu yapmak (notlandırma ile) 

– Eğer katılım zorunlu tutulmazsa öğrenciler 

anlamlı tartışmalar için bu ortamı kullanmazlar. 

• Bireysel ve grup çalışması değerlendirme 

kriterleri

• Asenkron: "Rolling Time" problemi. Çok sık 

kontrol eden, çok az eden – Katılım kriteri

• Sync: Tartışma platformu kuralları

– Örn: 10dk grup - 5dk bireysel - 5dk sunum    



2-Senkron/Asenkron Grup

• Öğrencilere çerçevesi iyi çizilmiş bir görev 

verilmeli – semi-structured

• Görevi konu içeriği ile iyi ilişkilendirmeleri 

sağlanmalı – Rubric/Rapor Şablonu 

• Tartışma sonunda bir çıktı (rapor, problem 

çözüm açıklaması, vs.) istenmeli

• Öğrencilere çıktılar konusunda geri bildirim 

verilmeli

• Tartışma grupları mümkün olduğunca 

küçük tutulmalı: İdeal sayı 3-5 kişi



Prensip-3 Aktif Öğrenme
• F2F’de öğretmen aktif, öğrenciler pasiftir 

• Kontrol öğretmende, yazar, soru sorar, 

konuşur ve nadiren sınıf içi aktivite 

• Öğrenci dinler ve not tutar, derste kendisine 

verileni öğrenmeye çalışır

• Ancak online öğrencilerin öğretmen ve diğer 

öğrencilerle fiziksel etkileşimi olmadığı için 

kolayca dersten kopabilirler. 

• Online ortamda aktif öğrenme yaklaşımı bir 

opsiyon değil bir zorunluluktur.



Öğrencimizin Unutma Süreci
Ebbinghaus’s Forgetting Curve



Prensip-3 Aktif Öğrenme
• Aktif öğrenme tek başına bir öğretim 

stratejisi değil 

• Öğrencinin konu üstünde yoğun 

düşünmesini, araştırmasını, sorgulamasını 

ve kalıcı öğrenmesini sağlayan stratejiler 

• Bunlar okuma, yazma, tartışma, problem 

çözme, sorgulama, soru cevaplama, 

tartışma yönetme, senaryo önerme, senaryo 

çözme gibi onlarca farklı yaklaşım içerebilir.



Prensip-3 Aktif Öğrenme

• Temel hedef öğrenciye derste mümkün 

olan en yüksek insiyatifin verilmesidir 

• Anlamlı görevler olmadan öğrencileri aktif 

öğrenmeye katmak zordur. 

• Gerçek hayat ile ilişkilendirilmiş öğrenme 

aktivitelerini derse eklemek 



Prensip-3 Aktif Öğrenme

• Etkileşimli oturumlara katılmanın neden 

gerekli olduğu, ne sıklıkta ve kadar 

katılmaları gerektiği ve değerlendirmenin 

bir parçası olduğu (bunun not karşılığı) 

açıkça belirtilmelidir.

• Etkileşim için beklenen kalite ve derinliği 

de örneklenmeli (Örneğin “aynı fikirdeyim”, 

“haklısın”, “katılmıyorum” gibi yorumların 

herhangi bir derinliğe sahip olmadığı 

örneklerle belirtilir).



Prensip-4 Zamanında Geri Bildirim
• Çevrim içi ortamlar için iki temel geri bildirim 

kullanılır. “Acknowledgement”, “Information” 

“Evaluative” geri bildirimleri

• Dönem başında zamanında ve detaylı 

verilen geri bildirimler dönem ilerledikçe 

azalmakta

• Süre uzadıkça geri bildirimin etkisi de azalır

• Zaman kısıtı varsa genel geri dönüt verilebilir

• Geri Bildirim için Rubric: İçerik, Sync&Async 

katılım



5- Görevler ve Zamanlama

• Öğrencilerin şikayeti: «Online oldu diye 

hocamız aşırı yük verdi» 

• Karmaşık bir konuyu öğrenebilmek için 

harcanacak zaman ve öğrenciden istekler 

konusunda gerçekçi olmak çok önemlidir. 

• Bu süreler ne öğrencinin yerine 

getiremeyeceği kadar uzun ve ne de çok kısa 

olmalıdır



5- Görevler ve Zamanlama

• Online derslerde öğrenciler zaman yönetimi 

ile ilgili olarak düzenli uyarılmalıdır. 

• Ödev için harcanacak zaman, gerekli emek 

ve beklentiler belirtilmeli 

• Zamanlama sorunu olan (ödevleri geç teslim 

eden, katılımı düşük olan vs.) öğrenciler 

uyarılmalı gerekirse görüşülmeli



ODTUClass Hatırlatma Servisi



5- Görevler ve Zamanlama

• Öğrenciler belli çalışma temposunda 

tutulmalı, teslim tarihlerine esnetilmemeli 

• Dönem boyunca takip edilecek kilometre 

taşları verilmeli

• Bu kilometre taşları dağıtık olmalı, birbirine 

yakın zamanlara konulmamalıdır.

• Derse öğrencilerin haftalık ayırması gereken 

süre (örn. haftada en az 8 saat)  bildirilip 

zamanını ayarlaması sağlanmalıdır.



6-Beklentiyi Yüksek Tutmak
• Öğrencilerden beklentileri yüksek (ama 

gerçekçi) tutmak daha iyi performans 

göstermelerine yardımcı olacaktır.

• Online dersler için oluşan yanılsama çok 

kolay olduğu yönündedir. 

• Bunu silmek için öğrenciden beklenenler, kaç 

saat çalışması gerektiği, nasıl 

değerlendirileceği ve beklentiler verilmelidir

• Öğrencilerden yüksek performans istendiği 

de sık sık hatırlatılmalıdır. 



6-Beklentiyi Yüksek Tutmak

• Uzaktan eğitimin zorlukları ve bunlarla 

nasıl başa çıkılabileceği açıklanmalıdır.

• Dönem başında öğrenciden bir informal 

kontrat imzalaması istenebilir. 

– Derse istenen haftalık zamanı ayıracağını ve 

kendisinden beklentilerin neler olduğunu yazar



Prensip-7 Farklı öğrenme yolları
• Öğrenciler farklı yeteneklere, farklı öğrenme 

stillerine, farklı kültürel ve eğitim geçmişine, 

farklı beklentilere ve varsayımlara sahiptir. 

• Tüm öğrencilere tam olarak hitap edecek bir 

ders tasarlamak mümkün değildir. 

• Online ders öğrenciye mümkün olduğunca 

esneklik sağlayabilir

• Farklı öğrenciler farklı hızlarda ilerleyebilir

• Engelli öğrenciler için avantaj



Son Söz: Nasıl Yapmalı?

• Uygun öğretim taktiklerini kullanmak

• Etkileşimi teknoloji ile sürekli hale getirmek

• İletişim ve işbirliğini desteklemek

• Teknolojiyi uygun yer ve zamanda kullanıp 

dersleri daha etkin hale getirmek

• Küçük adımlarla ilerlemek

• KISS – Keep It Simple Stupid

• Bölümünüze/Dersinize özel durumlar için 

destek verebiliriz. Fakülte/Bölüm seviyesinde 
69


