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ODTÜ BÖTE Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bulu:

 İnternet’ten uzaktan eğitime, 3 boyut kazandırdık

Bir ilke imza atıp üç boyutlu sanal kampus uygulamasını başlatan ODTÜ, yakında ODTÜ ve 
bölümler hakkında bilgi almak isteyen herkese açılacak. 

Aslıhan Bozkurt

1998’de Türkiye’de ilk kez İnternet’e dayalı uzaktan eğitimi 
uygulayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İnternet 
üzerinden eğitime üçüncü boyut kazandırdı. ODTÜ, Türkiye’de 

daha çok sosyal paylaşım ağırlıklı olarak kullanılan Second Life sanal 
dünyasında uzaktan eğitim uygulamalarını destekleyen bir proje 
yürütüyor:  “ODTÜ üç boyutlu sanal kampus”. Proje yürütücüsü, 
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu 
ile konuştuk. 
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- Sanal kampüsler hakkında bilgi 
verir misiniz?
 
- Üç boyutlu sanal dünyaları, gerçek hayatın 
İnternet ortamında benzetilmiş hali olarak 
tanımlayabiliriz. Bu ortamda kullanıcılar, 
oluşturdukları avatar adı verilen üç boyutlu 
karakterler ile kendilerini temsil ediyor. Klavye 
ve fare ile avatarlarını yani karakterlerini 
kontrol ederek üç boyutlu ortamda hareket 
edebiliyor, yürüyebiliyor, koşabiliyor ve hatta 
uçabiliyorlar. Kullanıcılar kendilerini temsil 
eden avatarlarının görünümünü istedikleri gibi 
değiştirebildikleri bu ortamda diğer kullanıcı 
avatarları ile sesli veya yazılı iletişimde 
bulunabiliyorlar. 
Merkezi San Fransisco’da bulunan Linden Laboratuarları tarafından 2003 yılında kurulan Second 
Life, en yaygın olarak kullanılan üç boyutlu sanal dünya. Second Life, 3D tecrübeleriyle tanınan ve 
aslen fizikçi olan Philip Rosedale tarafından yaratıldı. Program, İnternet’ten bilgisayara indirilerek 
kuruluyor. Second Life sanal dünyasına kullanıcı adı ve şifre oluşturan herkes girebiliyor. 
Dünyada yaklaşık yirmi milyon kullanıcıya sahip Second Life’ın kendine ait bir ekonomisi ve 
dalgalı kur sistemi var. Linden Dolar para birimi kullanılıyor. 1 Linden Dolar, yaklaşık 4 cent. 
Kullanıcılar, burada alışveriş yapmak için, gerçek kredi kartından Second Life hesaplarına para 

aktararak Linden Doları alabiliyor ve de Second Life içinde kazanılan Linden Doları’nı dolara 
çevrilerek kullanıcı hesaplarına aktarılabiliyorlar. Burada üretilen her objenin patenti otomatik 
olarak üretene veriliyor. Dilerseniz bunu başkalarına satabiliyorsunuz. 

- Sanal dünyalar ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve eğilim nasıldır? 

-Sanal dünyaların kullanılması ile ilgili gelişmeler ve eğilim, uluslararası birçok resmi raporda 
belirtiliyor. New Media Consortium ve EDUCAUSE Learning Initiative, günümüzde gelişen 
teknolojilerin eğitimi nasıl etkileyeceğini belirtmek amacıyla hazırlamış oldukları 2007 Horizon 
raporunda, sanal dünyaların beş yıl içinde çok yaygın kullanılmaya başlanacağını ve bu gelişmenin 
son hızla devam edeceğine dikkat çekmişti.

Dell, IBM, Sony, Adidas gibi farklı sektörlerdeki lider firmalar Second Life’ı reklam, yeni ürün 
tanıtımı ve müşteri görüşleri alma amacıyla kullanıyor. Mesela, Dell şirketinin Second Life 
adasında, kullanıcılar ürünleri inceleyebiliyor, istedikleri bilgisayarları tasarlayıp, sipariş 
verebiliyor. Adidas, yeni ayakkabı tasarımlarını önce Second Life’da sanal ayakkabı olarak satıyor 
ve böylece lansman öncesi test edebiliyor. 
Second Life eğlence, sosyal paylaşım, alışveriş, tasarım ve pazarlama gibi birçok alanda 
kullanılıyor. Son yıllarda, eğitim sektöründe de artan bir ilgi görüyor ve yaygın olarak kullanılıyor. 
İçlerinde Harvard ve MIT gibi üniversitelerin de bulunduğu çok sayıda üniversite, Second Life sanal 
kampüslerinde dersler veriyor, toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenleniyor. Örneğin, 
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Second Life kullanarak uzaktan eğitim veriyor. Ayrıca, 
müzeler ve kütüphaneler oluşturularak mekâna bağımsız olarak kullanıcıların bu merkezlere 
ulaşılması sağlanıyor. Second Life, yabancı dil eğitiminde de yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin, 
British Council öğrencilere Second Life ortamındaki alanlarında aktiviteler düzenliyor.  Üç boyutlu 
modelleme ve tasarım, liderlik ve eğitim çalışmaları, sağlık ve beslenme, programlama ve daha 
birçok değişik disiplinlerde sanal dünya kullanım örnekleri bulunuyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s130


SÖYLEŞİ2011 MART58 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 59

http://www.bilisimdergisi.org/s130

- ODTÜ’nün “Üç boyutlu sanal kampus” projesi bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de 
bir ilk. Projede nasıl bir yapılandırmaya gidildi? Ne zaman, nerede başlatıldı? 
Projenin amacı nedir?

-Projemiz çerçevesinde geliştirilen ODTÜ üç boyutlu sanal kampusü için dünyada en yaygın 
kullanılan Second Life sanal dünyası seçildi ve bu sanal dünya üzerinde ODTÜ için bir alan 
geliştirildi. Projemiz, Türkiye’de bir üniversitenin Second Life sanal dünyasında resmi olarak özel 
bir yer alması ve tasarlanması anlamında evet bir ilk. Proje çalışmalarına, 2010’un Mart ayında, 
ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (MODSİMMER) üzerinden 
ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi çerçevesinde desteklenerek başlandı. Projemizin amacı, ODTÜ 
olarak, ülkemizde uzaktan eğitim anlayışına farklı bir boyut kazandırmak ve dünyadaki eğilimi 
yakalamak.
 
- ODTÜ “Üç boyutlu sanal kampus”ü nasıl tasarlandı ve geliştirildi? 

ODTÜ sanal kampusümüz üç boyutlu ortamların tasarım prensiplerine dayanarak geliştirildi. 
Derslerin bu ortamda verilebilmesi için farklı alanlar belirlendi, değişik aktiviteler düşünülerek 
ortamlar tasarlandı. Proje ekibinde çalışan mimarımız bu değişik ortamların çizimini yaptıktan 
sonra, Second Life içerisinde modellemesini yaptı. Örneğin, öğrencilerin grup çalışmalarını 
yapabileceği grup çalışma binaları kuruldu. Ayrıca büyük grup toplantıları için bir amfi geliştirildi. 
Farklı amaçlarla kullanılabilecek sanal sınıflar oluşturuldu. Öğrencilerin arkadaşlarıyla sosyal 
iletişim kurabilecekleri ve müzik dinleyebilecekleri ortamlar tasarlandı. 

Sanal ODTÜ ile gerçek ODTÜ arasında öğrencilerin kendilerinden bir şeyler bulmaları için 
benzerlikler kullandık fakat bire bir tasarım uygulamadık. Literatürde üç boyutlu ortamların 
tasarım prensiplerine baktığımızda, kullanıcı avatarlarının yapabileceği hareketlerinin göz 
önünde bulundurulması ve ortamların bunları kısıtlamayacak şekilde tasarlanması büyük önem 
taşıyor. Örneğin, kullanıcıların uçabildiği, başka bir alana ışınlanabildiği bu ortamlarda tavanların 
yüksekliği, alanların büyüklüğü ve binaların ve alanların birbirlerine uzaklıklarını düşünmek 
gerekiyor. Etkileşimi artırmak, daha anlamlı ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek bir öğrenme ortamı 
yaratmak için, aynı şekilde tasarlamak yerine üç boyutlu ortamların sağladığı özellikleri göz 
önünde bulundurarak bir tasarım yaptık.

- Dersler nasıl veriliyor?  

Öğrencilerimiz, İnternete bağlı herhangi bir bilgisayardan, önceden oluşturmuş oldukları kullanıcı 
adı ve şifreleri ile Second Life’a giriş yaparak sanal kampusümüze ulaşabiliyor ve derslere 
katılabiliyor. Derslerdeki aktivitelerimiz eşzamanlı veya eşzamansız olabiliyor. Örneğin, grup 
çalışması aktivitesi için öğrenciler sanal kampuse aynı zamanda girerek ortak çalışma yapabiliyor, 
veya farklı zamanlarda girerek, aktiviteler üzerinde çalışabiliyorlar. Farklı zamanlarda girmeleri 
durumunda, diğer öğrencilere mesaj bırakarak grup üyeleri ile iletişim kurabiliyorlar. Eşzamanlı 
aktivitelerde ise, tüm öğrenciler ve öğretmen belirlenen gün ve saatte sanal kampuse gelerek 
derslere katılabiliyorlar.

-Kimler kullandı, kaç öğrenci bu ortamda ders aldı?   

-Geçtiğimiz sonbahar döneminde, ODTÜ 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
(BÖTE) bölümünün 50 kişilik üçüncü sınıf 
öğrencilerin aldığı Özel Öğretim Yöntemleri 
dersi bu ortam ile desteklendi. Yüz yüze 
derslere ek olarak, öğrenciler ODTÜ üç boyutlu 
sanal kampusünde bir dönem boyunca farklı 
aktivitelere katıldılar. Bu ortamda, grup halinde 
çalışarak dersteki konular ile ilgili Wiki sayfaları 
oluşturup ve posterler tasarladılar. 

Ayrıca, öğrencilerimiz her bir öğretim tekniğine 
uygun bir şekilde tasarlanan sanal sınıflara 
belirlenen oturum zamanlarında gelerek, 
öğretim tekniklerini uygulayarak öğrenme 
fırsatı elde ettiler. Örneğin, altı şapka düşünme 
tekniği için yaratılan sanal sınıfta, öğrenciler 
değişik konularda tartışmalara katıldılar. 
Bir başka örnekte ise rol yapma tekniği için 
yaratılan mahkeme ortamında, bilişim suçları 
ile ilgili bir oturuma katıldılar. 
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-Projeyi bilişim ve iletişim teknolojisindeki (BİT) gelişmelerin eğitim alanında 
sunduğu yeni bir fırsat olarak değerlendirebilir miyiz? Eğitim alanına üç 
boyutlu sanal kampusün ne gibi katkıları olacak? 

-Bu tür gelişmiş üç boyutlu sanal ortamlara, iletişim kapasitelerindeki ve grafik işlemcilerindeki 
önemli artışlardan dolayı artık neredeyse sıradan her bilgisayar kullanıcısının ulaşması 
mümkün. Üç boyutlu işbirlikçi etkileşimin mümkün olduğu, kullanıcı odaklı, tecrübeye dayalı, 
incelemeyi mümkün kılan çok kullanıcılı bu ortamlar, öğrenme-öğretme sürecine birçok fayda 
sağlıyor. Problem, proje, durum tabanlı ortamlar ile öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine 
imkân sunulabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar, sosyal olarak kendilerini bu ortamların bir parçası 
olarak hissedebiliyorlar. Böylece, sanal ortamda verilen görevi daha doğal bir tarzda 
yürütebiliyorlar ve bunun sonucu olarak zihinsel ve motor becerileri diğer eğitim 
yöntemlerine göre daha etkin oluyor. Gerek gerçek yaşamda gerekse iki boyutlu Internet 
ortamında mümkün olmayan birçok etkinlik burada mümkün olabiliyor. 
İyi tasarlanmış üç boyutlu sanal ortamların kullanılması daha istekli ve uzun süreli 
etkinliklere katılım sağlıyor. Literatürde yapılan araştırmalar, bu ortamların öğrencilerin 
öğrenmelerine ve motivasyonlarına katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Öğrenciler 
için her zaman her yerden ulaşılabilmesi büyük bir avantaj. Öğrenciler kendilerini 
bu ortamlarda çok daha rahat ifade edebiliyorlar ve öğrenmeyi daha etkili, etkin ve 
eğlenceli buluyorlar. 

- Önümüzdeki günlerde kullanıcı kitlesi ve kullanım amaçlarında ne 
gibi farklılıklara gidilecek? 

Bu projedeki temel amacımız sanal dünyaların eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik 
örnek öğretim uygulamaları sunmak. Öncelikle, sanal kampusümüzü kullanabilecek 
ODTÜ mensubu öğretim üyesi sayımızı artırmayı istiyoruz. Ardından, ODTÜ dışındaki 
üniversitelerdeki istekli öğretim üyelerinin derslerini ODTÜ sanal kampus alanımızda uygulamaları 
için destek vermeyi amaçlıyoruz.

Bir başka amacımız ise sanal dünyalarda kültürler arası işbirliği kurmak ve sanal kampusümüzde 
seminer, çalıştay, toplantı gibi etkinlikler düzenlemek ve yönetmek. Bu bağlamda Kanada’da 
iletişimde bulunduğumuz Carleton Üniversitesi’ndeki “Interactive Media Group” ile Mart 
ayında ortak seminerlere başlıyoruz. ODTÜ ve Carleton Üniversitesi’nin sanal kampuslerinde 
gerçekleşecek olan seminerlerimiz, sanal dünyalar ile ilgili değişik konuları içeriyor. Bu tür 
etkinlikleri düzenlemeye devam etmeyi amaçlıyoruz.
ODTÜ sanal kampusümüz, projemizin ikinci aşaması kapsamında ODTÜ dışındaki kullanıcılara 
önümüzdeki aylarda açılacak. Üniversite sınavlarında ODTÜ’yü tercih edecekler, bu ortamdan 
üniversite ve bölümler hakkında bilgi alabilecek, diğer adaylar ile de iletişime geçebilecekler. 
Ziyaretçiler, sanal kampusümüzde bulunacak görevli avatarlar tarafından yönlendirilecek. 

- Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir? Özellikle bilişim sektörüne vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

-Geleceğe yönelik planlarımız arasında üç boyutlu sanal ortamlarda sunulan örnek uygulamaları 

artırmak ve bu ortamların eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik araştırmaları teşvik etmek yer 
alıyor. Koordinatorü olduğum, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ-TSK 
MODSIMMER müdürü Doç. Dr. Veysi İşler’in de araştırmacı olarak katkı verdiği, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinden oluşan bir ODTÜ Sanal Dünyalar Araştırma Grubu adlı bir grubumuz var. 
Bu grubumuz bünyesinde üç boyutlu sanal dünyaların eğitim amaçlı kullanımı ile ilgili değişik 
projeler üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. 
Örneğin, ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik İngilizce dil eğitimi projesi üzerinde çalışıyoruz. 
Daha etkin ve verimli bir yabancı dil eğitimini hedefleyen bu projemizde geliştirdiğimiz aktivite 
tabanlı ve etkileşimli simülasyonlarla, öğrencilerimiz pratik yaparak İngilizce öğrenebilecek 
ve İngilizceyi anlama, dinleme ve konuşma becerileri geliştirebilecekler. Örneğin, ortamda 
tasarlanan bir restorana giden öğrenci, diğer öğrenciler ve ana dili İngilizce olan kişiler ile sesli 
iletişim kurarak İngilizce konuşma pratiği yapabilecek. 
Ayrıca, ileriye yönelik planlarımız arasında ODTÜ dışındaki kamu kurumları, özel sektör, 
uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları ve 
sertifika programları geliştirilmesi ve yürütülmesi de bulunuyor. 
Farklı kültürlerin sanal dünyadaki tecrübeleri ve kültürlerin bakış açılarının ve yaklaşımlarının 
incelenmesi çok önemli. Dolayısıyla, bu tür projelerin daha yaygın desteklenmesinin gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu alanda yapılacak araştırmalar ve paylaşılacak tecrübeler, literatüre birçok 
yönden katkıda bulunmamız ve bu tür ortamları eğitimde daha etkin kullanmamız için çok 
önemlidir.
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Öğrencilerin “ODTU 3 boyutlu sanal 
kampus”’deki tecrübelerine ilişkin yorumları:

 “Gerçek ortamın simule edildiği Second Life’da 
çalışarak, yaptığımız işin ciddi bir iş olduğunu hissettim 
ve motivasyonumu yükseltti.”
“Grup çalışması için bir araya gelmek bazen zor 
olabiliyordu. Second Life bu açıdan çok kullanışlı bir 
ortam. Ayrıca, çoklu ortam materyallerini kullanarak 
pratik yapma şansımız oldu.”
“Bu dersi almadan once, Second Life gibi ortamların 
eğitime katkısı olabileceğini düşünmüyordum. Fakat, 
bu dersi aldıktan sonra fikrim tamamen değişti. Second 
Life’ın eğitim amaçlı kullanımının çok etkili olduğunu 
düşünüyorum.”
” İlk başta, uzaktan eğitimi desteklemesini duyduğumda 
çok etkilenmiştim. Şimdi, ilerleyen zamanlarda 
uygulanacak uzaktan eğitimde yeni yöntemler beni 
daha da heyecanlandırıyor. Bence Second Life çok 
popular olacak ve eğitimde kullanımı giderek artacak.” 
 “Öğretim metotları ile ilgili güzel şeyler öğrendim. 
Second Life’da iletişim kurmak çok ilginç ve 
eğlenceliydi”
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