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GİRİŞ

Yükselen bir trend: E-öğrenme



Kullanım Öncesi Kullanım Sonrası

Kullanımı kolay.

Faydalı 

görünüyor.

Teknoloji Kabulu

Sürdürülebilir e-

öğrenme kullanımı
«User retention»



Kabul Sonrası

memnuniyet

algılanan fayda

algılanan kullanım kolaylığı

beklentilerin karşılanması

kalite faktörleri (öğretmen, 

sistem, içerik, öğrenci destek)

algılanan eğlence

BT’ye karşı tutum

E-öğrenme ortamlarında devam etme isteğini neler etkiliyor?



Bağlam

Online bir İngilizce öğrenme programı

Ücretli katılım

Kurlar haline ilerleyen bir öğrenme deneyimi

Öğretmen desteği 

Senkron ve asenkron iletişim



Öğrenci

Tüketici

(Müşteri)
Kullanıcı

Amaçlar

• Öğrencilerin devam etme veya 

etmeme isteklerini neler 

etkiliyor?

• Öğrenme deneyimini nasıl 

geliştirebiliriz?

• Öğrenci devamlılığını nasıl 

artırabiliriz?



Yöntem

• Nitel araştırma yöntemi 

• Rastlantısal olarak seçilen 11 öğrenci ile telefon 

görüşmesi

• Yarı-yapılandırılmış görüşme 

• Data kodlanarak temalar belirlendi



Ana Bulgular

Devam etmek isteyen öğrencilerin dile getirdiği nedenler

Öğretmen faktörü
«Oldukça ilgili ve cesaret verici.»

«Öğretmen çalışmalarıma geribildirim veriyor.»

Algılanan fayda
«Kelime haznem gelişiyor.» «Daha akıcı İngilizce konuştuğumu 

hissediyorum.»

İçerik Niteliği
«Ünitelerdeki konular ilgi çekici.»

«Testler ve alıştırmalar pekiştirici oluyor.»



Ana Bulgular
Devam etmek istemeyen öğrencilerin dile getirdiği nedenler

Öğretmen Niteliği
«Yeterli geribildirim alamadım.» «2 ödev teslim ettim ama nasıl 

değerlendirecek bilgi vermedi.»

İçerik Niteliği
«Daha fazla alıştırma olmalı.» «Kurs hızı benim için çok yavaş.»

Sistem Niteliği
«Sistemin ara yüzü çekici gelmedi.» «Ses kaydı yaparken hata veriyor.»

Algılanan Fayda
«İngilizcemde bir gelişme olmadı.»

Beklentilerin Karşılanmaması (Disconfirmation of Expectations)
«Kurs beklediğim gibi zorlayıcı değil.»



Tartışma 

Öğretmen 
faktörü

• E-öğrenmede öğretmenin hayati rolü, öğretim 
bulunuşluğu (teaching presence)

İçerik 
Kalitesi

• İçerik aynı ama memnuniyet düzeyleri farklı, 
değişen ne? 

Algılanan 
Fayda

• Fayda nerede yatıyor, fayda hissini 
artırabilmek.



Sonuç ve Öneriler 

• E-öğrenme başarısında öğrenci odaklı bir yaklaşım ve öğrenci 
memnuniyeti araştırmalarının önemi  

• Öğrencilerin e-öğrenmeden alacağı faydanın artırılması 

• Öğretmenin, öğrenci deneyimi üzerindeki kritik etkisi

• E-öğrenme sistemlerinin modern tasarımı ve hatasız çalışması

• E-öğrenme ile ilgili doğru beklentilerin oluşturulması ve 
karşılanması (tanıtım aşamasında doğru algıların oluşturulması)


