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GİRİŞ 
 

 Günümüzde bilgisayar ortamında eğitim, hem geleneksel hem de uzaktan eğitim 

veren işletmeler/kurumlar tarafından benimsenmekte ve bilgisayarın eğitimde kullanımı 

tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Bilgisayarın eğitimde alışılagelmiş kullanımı 

bilgisayar destekli eğitimle sınırlıyken, internet sayesinde sınırlar aşılmış ve oluşan 

esneklik konuya yeni bir boyut kazandırmıştır.   

 

Öğrenenlerin/Müşterilerin daha kolay öğrenebilmeleri amacıyla, eğitimde 

kullanılan öğrenim modelleri ve stratejileri sürekli yenilenmektedir. Günümüze dek süre 

gelen düz anlatım yöntemi, soru cevap, tartışma, gösteri, grup yöntemi gibi birçok  

öğrenim modeli geleneksel öğrenme ortamlarında kullanılmıştır.  

 

Uzaktan eğitim ise öğrenen/müşteri ve öğretim elemanlarının farklı coğrafik 

mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımının ve etkileşiminin teknolojiden 

yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. Hızla gelişme gösteren yazılım sektörü 

eğitimde de yazılım çözümlerinin kullanımını artırmaktadır. Bu yeni teknolojiler günlük 

yaşamın görüntüsünü ve biçimini değiştirmekle kalmayıp, özellikle gelişmiş ülkelerde 

eğitim ve öğretimin yapısını da değiştirmeye başlamıştır. Eğitim reformu alanında uğraş 

veren kurumlarla birlikte üretilen eğitim yazılımları ortaya çıkmıştır. Kelimenin başına 

konulması artık klasikleşen “e” harfiyle, elektronik eğitim, internet üzerinden uzaktan 

eğitim kavramları, literatürde ve uygulamada  e-eğitim olarak yerini almaktadır.    

 

İnternetin bireylere özgür, öğrenenlerin/müşterilerin birbirleri arasında sürekli 

değişen ve ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde, eğitim ortamları sağlaması, bireyler 

arası uzaktan eğitim modellerinin geliştirilmesinin sebeplerinin başında gelmektedir. 

İnternetin gelişimiyle birlikte, internet teknolojisinin de eğitimde kullanılması mümkün 

olmuştur. Günümüzde internet işyerlerine, evlere hatta ceplere kadar girmiş, hemen 

hemen herkes tarafından kullanılır hale gelmiştir. Kullanılan bilgisayarların özelliği ne 

olursa olsun, internete bağlı olmak için bir modem ile internet sayfalarını indirebilmek 

için bir internet tarayıcı olması kaydıyla bilgiye ulaşılabilmektedir. 
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İnternete ve internetteki bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaşması nedeniyle,         

eğitimde internet kullanımı gün geçtikçe artma eğilimine girmiştir. Eğitim sayfalarını 

internet üzerine koyarak eğitim vermek artık çok kolay hale gelmektedir. Ayrıca diğer 

geleneksel eğitimlerin aksine, internetin getirdiği teknolojilerle karşılıklı etkileşimli 

öğrenme sağlanabilmektedir. Televizyonda verilen bir ders kaçırılabilir, ancak internet 

üzerindeki derse istenildiği zaman ulaşılabilir. Bu ve bunun gibi avantajlar e-eğitime 

olan eğilimi artırmakta ve büyük bir pazar potansiyeli oluşturmaktadır. Bu yüzden 

oluşan e-eğitim pazarında, pazarlama anlayışı ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada, e-eğitimin gelişimi, e-eğitim pazarı ve özellikleri ortaya konmakta 

üstünlükleri ve zayıflıkları tartışılmakta, e-eğitimin internet üzerinde nasıl bir strateji 

izlenerek pazarlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Öğretim sözlükte belirli bir 

amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim olarak yer almaktadır. 

Başka bir tanımlamaya göre ise, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme 

gerekçeleri sağlama ve kılavuzluk etme işidir. Eğitim ise sözlükte belli bir bilim dalı 

veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi olarak yer almaktadır. Başka bir 

tanımlamaya göre ise, çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için 

gerekli bilgi, beceri ve anlayış elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım 

etmedir. Eğitim kavramının içine öğretim kavramı da katılarak çok geniş bir kavram 

elde edilmiştir. Çalışmada e-eğitim kavramı, e-training, e-learning, e-öğrenme,             

e-öğretim  kavramları ile özdeş kullanılmıştır. Öncelikle çalışmada e-eğitim kavramının 

anlaşılması üzerinde durulduktan sonra e-eğitimin internette pazarlanması ile ilgili 

konulara yer verilmiştir. e-Eğitim kavramı öğretim kavramını da kapsadığı için anket 

çalışmasının içinde e-eğitim hizmetinin gelişmesine önemli katkıda bulunan 

üniversitere de yer verilmiştir. Bu üniversitelerin başında açık öğretim programları ile 

uzaktan eğitimin ilk temellerini  atan ve internet üzerinde ilk eğitimleri başlatan  

Anadolu Üniversitesi ve uzaktan eğitimin internette gelişmesini sağlayan ODTÜ, 

Sakarya ve Fırat gibi devlet üniversitelerine de yer verilmiştir. Bu üniversitelerin 

bazısının (örneğin; ODTÜ) internet üzerinden verdiği eğitimi belirli bir ücret 

karşılığında vermesinden dolayı devlet üniversitelerinin de bu noktada e-eğitimi 

pazarlama çabalarından söz edilebilir. 
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 1. Bölümde, İnternetin günlük hayatta giderek etkili olması dolayısıyla, internet 

ve eğitim kavramları, e-eğitimin tanımı, türleri ve internette pazarlamanın ortaya çıkışı, 

Türkiye’de e-eğitimin yaygınlaşmasında yaşanan zorluklar, e-eğitim modelleri, e-

eğitimin geleneksel eğitim ile karşılaştırılması, e-eğitim pazarı, e-eğitim pazarının 

gelişimi ve e-eğitim pazarına yönelik çalışma modelleri, hizmet olarak e-eğitim ve 

özellikleri belirtilmektedir. 2. Bölümde  e-eğitimin internette pazarlanması ve pazarlama 

karması, internette e-eğitimi pazarlarken yaşanabilecek olumlu ve olumsuz durumlar ve 

pazarlama sırasındaki aşamalar ortaya konmaktadır. 3.Bölümde e-eğitimin internette 

pazarlanmasındaki stratejiler, üstünlükleri ve zayıf yanlarının ortaya konulması, 

4.Bölümde ise e-eğitim hizmeti veren işletmelerde yapılan bir araştırma ve buna ilişkin 

anket çalışması değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise, e-eğitimin internet üzerinde 

pazarlanması için araştırma sonucundan çıkan sonuçlar değerlendirilerek önerilerde 

bulunulmuştur. 
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BÖLÜM 1 
 

 

İNTERNETİN TANIMI, İNTERNET VE EĞİTİM,    
e-EĞİTİMİN TANIMI,TÜRLERİ VE İNTERNETTE 

PAZARLAMANIN ORTAYA ÇIKIŞI 
 
 

1.1. İNTERNETİN TANIMI 
 

İnternet sözcüğü International Network (Uluslararası Şebeke) sözcüğünden 

oluşmuş uluslararası ağ anlamına gelen bir terimdir (http://www.tk.gov.tr, 5/5/2002). 

Bir diğer tanıma göre, internet bir çok bilgisayar sistemini TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) protokolü ile birbirine bağlayan (host) dünya 

çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.  

 

Bu tanımlar internetin, milyonlarca alt ağdan oluşan ve ağlar içerisinde aktif 

olarak bulunan insanların tümünü yazılı, görsel ve işitsel olarak bir araya getirip 

etkileşim haline sokan bir ağ protokolü olduğunu ifade etmektedir. 

 

İnternet, günümüz çalışmalarını ve çalışma koşullarını tamamen yeniden 

tanımlayıp, gelecek yıllara bambaşka bir altyapı ile ulaşılmasına ön ayak olmaktadır. 

Çalışma koşullarına işyerine gitmeden işyerinde yapılabilecek projelerin, evden internet 

sayesinde işyerinin veritabanına bağlanarak yapılabilmesi veya internet üzerinden 

yayınlanan bir eğitim seminerinin iş yoğunluğu gibi sebeplerden işyerinde alınamayıp, 

evde zaman ayrılarak alınmasına olanak sağlaması örnek verilebilir. Teknolojideki 

gelişmeler sayesinde internet üzerinden, aranan bilgiye (arama motorları kullanılarak) 

rahatlıkla ulaşılabilir. 

 

ABD’ de 1997 yılında Başkan Bill Clinton tarafından yapılan “ her okulun 

öğrencisi internet erişimine sahip olacaktır” hedefi gün geçtikçe hedefine 

yakınlaşmaktadır (Dolanbay, 2000, s.26). 

http://www.tk.gov.tr/
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Tarihteki hiç bir iletişim şeklinin internet kadar hızlı bir gelişim göstermemiş 

olması, internetin bir pazarlama aracı olarak ne denli önemli bir potansiyele sahip 

olduğunu göstermektedir. 

 

Kişiler, günümüzde internete elektronik postalarını okumak, özel ilgi duydukları 

alanlar hakkında bilgi almak, eğitim almak, sinema-tiyatro gibi eğlence programlarını 

öğrenmek veya alışveriş yapmak gibi çeşitli amaçlarla bağlanmaktadırlar. İnternetin 

yaygınlaşmasının başlıca nedenleri; 

 

1. Bilgisayarların her geçen gün daha rahat kullanılabilir hale 

gelmesi, 

2. Hızla gelişen teknolojinin bilgisayar kullanımını da hızla 

arttırması, 

3. Küresel bilginin önemi arttıkça, doğru  bilgiye hızlı ve düşük 

maliyet ile ulaşmanın öneminin artması   

4. İnsanların/kurumların interneti bir ihtiyaç olarak görmesi, 

5. İnsanların daha fazla bilgisayar kullanır hale gelmesi  

olarak sayılabilir. 

 

İnsanların internetten bireysel olarak yararlanmalarının nedenleri ise; 

 

1. Hızlı ve kolay bir şekilde aranan bilgilere ulaşmayı sağlaması, 

2. Farklı işletmelerin ürünlerini/hizmetlerini kolayca istenilen 

kritere göre karşılaştırma imkanına olanak vermesi, 

3. Ekstra bir zaman ayırmaya gerek olmaması, 

4. Coğrafi sınırlardan bağımsız olarak aranılan ürüne, hizmete, ya 

da bilgiye ulaşma ve sipariş edebilme imkanının olması, 

5. Özürlü kişilerin gezip göremeyeceği yerleri görebilme imkanına 

olanak tanıması, 

6. Potansiyel müşterinin, kupon postalamak veya verilen telefonu 

aramak gibi vakit alan işlemlerden kurtarması. Katalog yardımı 

ile hizmet satan firmaların da, internet üzerinden doğrudan satış 
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yapabilmesinin kolaylığı ve kişilerin istedikleri yerden (hali 

hazırda bulundukları) ürünleri/hizmetleri satın almak için sipariş 

geçebilmesi, 

7. Ses, görüntü ve veri transferini sağlaması 

olarak sayılabilir. 

 

İnternet bazı firmalar için, müşterilerine hizmet ve destek sunmanın oldukça 

düşük maliyetli bir yöntemidir. Çünkü internet kullanımı sayesinde; klasik 

uygulamalardaki telefon, posta ve personel gibi birimlerin maliyeti yok 

edilebilmektedir. İnternette web sitesine sahip olan işletmeler, elektronik posta yolu ile 

müşterileri ile yazışma olanağını yakalayabilir ve müşterilerin işletme ve ürün/hizmet 

hakkındaki görüş, eleştiri ve önerilerini web sitesinde yayınladıkları anketler sayesinde 

en kısa sürede detaylı olarak öğrenebilir ve kaydedebilirler. İnternette yapılan anket ve 

araştırmalar, klasik postaya nazaran daha hızlı ve düşük maliyetli bir araştırma şeklidir 

(Dolanbay, 2000, s.27). 

 

Bunun yanında işletmeler de internetten daha fazla yararlanmaktadırlar; 

1. İşletmenin imajını güçlendirmesine olanak sağlaması, 

2. Müşteri hizmetlerini güçlendirmeye, memnuniyeti artırmaya ve 

müşteriye kolay ulaşmaya olanak sağlaması,  

3. Yeni hizmet alanları yaratabilmesi, 

4. Görselliği ve ulaşılabilirliği sağlayabilmesi, 

5. Çalışmaların takibini ve standardizasyonu sağlayabilmesi, 

6. Pazar payını artırmaya olanak sağlaması, 

7. Maliyetleri düşürebilmesi, 

8. İletişimde hız kazanmaya olanak sağlaması, 

9. Hizmet pazarlaması açısından bakıldığında internetin anında satış 

yapmaya olanak sağlaması, 

10. Marka bilincini arttırmada ve marka bağımlılığı oluşturmada 

etkin bir araç olması, interneti etkili bir araç olarak ortaya 

çıkarmaktadır. 
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11. Stok, kaynak bulundurma zorunluluklarını ortadan kaldırması 

veya azaltması, 

12. Öğrenenlere/Müşterilere çeşitli alternatifler sunulabilmesidir.  

Kişinin web sitesinde yer alan sorulara verdiği cevaplar ve 

istatistiki veriler sayesinde  öğrenen/müşteri için en uygun eğitim 

programı öneri halinde sunulabilir. Bu durum işletmenin rekabet 

avantajını lehine çevirmesine olanak sağlayabilir. 

 

Ticari işletmelerin yanında hizmet işletmeleri de bu yeni teknolojiden 

faydalanmaktadır. Turizm, otel, taşımacılık şirketleri gibi eğitim kurumları da 

internetten hizmet vermeye başlamışlardır (Birinci e-learning zirvesi, 2002). Eğitim 

kurumlarının internette eğitim hizmeti vermelerinin başlıca nedenleri; 

 

1. İnternetin uluslararası olma özelliğinden dolayı değişik 

coğrafyalardaki kişilere ulaşabilme imkanına sahip olmayı ve 

böylelikle uluslararası eğitim kurumu olmayı sağlaması, 

2. Çalışan kişilerin ve özürlü kişilerin kolayca eğitime katılmasına 

imkan tanıması, böylelikle kişi sayısının artmasını sağlayarak 

daha fazla gelir elde etmeye olanak tanıması, 

3. İnternet ortamında eğitimin verilmesi sayesinde sınıf ortamlarının 

oluşturulmamasından kaynaklanan  işletme giderlerinde azalmayı 

sağlaması, 

4. Öğrencileri belirli bir dershanede toplama ve bunun getireceği 

yer, zaman, sayıyı tutturma, öğretmen, maliyet, ulaşım ve 

konaklama sorunlarını ortadan kaldırması 

olarak sayılabilir. 
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Buna karşılık internetten yararlanmanın işletmeler ve bireyler açısından bazı 

dezavantajları söz konusudur. İşletmelerin internetten yararlanmanın bazı dezavantajları 

aşağıdadır (Dolanbay, 2000, ss.8-9); 

 

1. İşletmede varolan mevcut personelin performansının internet 

ortamında istenilen seviyeye ulaşamaması, 

2. Piyasa rekabetinin, internet kullanıcıları tarafından çok daha rahat 

biçimde değerlendirilebilmesi, 

3. Yeni ve farklı kuralları olan  pazarlara yönelik çalışmaların 

yeniden şekillendirilme ihtiyacı, 

4. İstenmese bile, internet ortamına herkesin ulaşma imkanının 

olması ve böylelikle rakiplerinde kendi ihtiyacı olan bilgilere 

kolayca ulaşabilme imkanı, 

5. İnternet üzerinden yapılan araştırmaların dezavantajlı yönlerinin 

bulunabilmesi. Araştırmaya katılan kişilerin sayısının yetersiz 

olabilmesi ve araştırmaya katılan kişilerin sorulara doğru cevap 

verme olasılığının düşük olabilmesi sorunlar yaratabilmektedir. 

Kişisel bilgisayar kullanıcılarının ve internet sistemine duyulan 

güvenin artması ile gün geçtikçe bu tür sorunlar 

çözümlenebilmektedir. 

6. İşletmenin güvenliği sağlayamaması durumunda işletmenin 

serverlarına ulaşarak bilgilerin ele geçirme, bilgilerini bozma 

tehdidi, 

7. Kontrol ve koordinasyon eksikliklerinin olabilmesi, 

8. Ekstra maliyetin gündeme gelebilmesi. 

 

İnternetten bireysel olarak yararlanmaların bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır,  

1. Yetişkin olmayanların bazı site ya da bilgilerden zarar 

görebilmesi,  

2. Kişinin sosyal ortamdan koparak insani ilişkilerinin azalması, 

3. Güvenlik sisteminin yeterince iyi olmaması sayılabilir. 
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 Eğitim kurumlarının internette eğitim hizmeti vermelerinin  bazı dezavantajları 

ise, 

1. Kişiye ve yeteneklerine göre eğitim seçme sorunlarının 

yaşanabilmesi,  

2. İnternet ortamında eğitimi alan kişinin belirsizliği,  

3. Sınıf ortamının sıcaklığının olmayışı sonucunda, eğitimi alan 

kişilerde eğitime karşı soğukluğun yaşanabilmesi,  

4. Kontrol ve planlamada sorunlar oluşabilmesi olarak sayılabilir. 

 

Türkiye’de internet, e-eğitimin pazarlanmasında henüz yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. Fakat önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde internetin dünyada olduğu 

gibi daha önemli bir pazarlama aracı olması beklenebilir. Bununla birlikte, reklamlar 

internette yaygın biçimde yer almaktadır. 

 
 

1.2. İNTERNET VE EĞİTİM 

 
Eğitimde bilgisayar kullanımı, internet üzerinde eğitim için bir temel 

oluşturmuştur. Günümüzde internet birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

etkileşim özelliği sayesinde, öğrenmeye katkı sağlamakta ve doğrudan derslerde 

kullanılacak her konuya yönelik kaynak ve materyaller sağlamaktadır. Bu sebeple 

internet ortamında eğitim, geleneksel  öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinden  farklı 

bir biçimde karşımıza çıkabilmektedir (Birinci e-learning zirvesi, 2002). İnternet  

dershane, kara tahta, tebeşir ve sıralara alternatif bir çözüm olarak sunulabilir. Bu 

durum internetin kendine has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

 

Bunların başında e-eğitim ile öğrenenlerin/müşterilerin kendilerine uygun bir 

zaman içinde, istenilen sıklıkta ve kendi kendine öğrenmeleri gelmektedir. Bu hem 

öğrenenlerin/müşterilerin doğru ve görselliği olan bilgilere hızla ulaşmalarına, hem de 

eğitimin etkileşimli  geçişlere  ve karşılıklı katılımı sağlayan bir yapıda sunulması ile 

öğrenenlerin/müşterilerin daha kalıcı ve zevkli bir çalışma ortamına sahip olmalarını 

sağlayabilmektedir. Böylelikle pasif  eğitimin yerini katılımcı, aktif eğitim almaktadır. 
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İnterneti kullanma ile gerçekleşen öğretimin yapısında, öğrenenler/müşteriler 

aktif katılımcılar haline gelmekte ve kendi geleceklerini planlamaları sağlanmaktadır. 

İnternet üzerinde aktif öğrenme ile hem öğrenenlerin/müşterilerin hem de öğretim 

elemanlarının/eğitmenlerin teknoloji ve bilgi okur-yazarlığını (bilgiye ulaşma, 

değerlendirme, kullanma ve etkili olarak alıntı yapma) geliştirmeleri sağlanır. İnterneti 

kullanmanın, özellikle teknolojik araçları kullanmada başlangıç seviyesinde olanlar için 

zor olabileceği düşünülse dahi, öğrenenler/müşteriler bu araçlardan yararlanma 

konusunda giderek cesaret kazanmaktadırlar (http://cc.anadolu.edu.tr/Egitim/UEgitim/ 

Uzak3.htm, 8/5/2002). Bilginin önemli olduğu kadar, onu kullanma süreçlerinin de 

önemli olduğu bir çağa doğru ilerleyen dünyada internet bunların her ikisini de 

destekleyen bir araç haline gelmektedir. 

 

Kısaca, internet sayesinde gerçekleşen eğitim kişiye ve işletmelere/eğitim 

kurumlarına bir çok yönden avantaj sağlamaktadır. Kişiler teknolojinin imkanlarından 

yararlanarak,  istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaşabilmekte ve tekrar tekrar aynı 

eğitimi alabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Bu sayede, internet kişiye öğrenme 

özgürlüğünü en yoğun şekilde sunabilmektedir. İnternet eğitim kurumlarına/işletmelere 

başta maliyet olmak üzere, uluslararası olma özelliği gibi bir çok avantajlar 

sağlayabilmektedir. 
 

 
1.3. e-EĞİTİMİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

 

e-Eğitim elektronik olarak eğitim veya eğitimin teslimatı boyunca, uydu, video, 

ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi ve eğitimin diğer formlarını bir araya 

getirerek uygun formlarda öğrenene/müşteriye sunan eğitim türüdür.  

 

e-Eğitim, bütün dünyada şehirlere, ülkelere yayılmış, eğitime ve kişisel gelişime 

önem veren, bilgiye dayalı ekonominin araçlarını kullanabilen, bireylerin şirketlerin, 

kurumların ve ülkelerin tercihi olmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde 

disketler, video kasetler, CD-ROMlar, uydu yayınları, video konferansları ve internet, 

uzaktan eğitim çalışmalarında önemli bir yer edinmektedirler. Teknolojik gelişmenin bir 

sonucu olarak adlandırılabilecek e-eğitimin kendine has bir çok özelliği bulunmaktadır. 
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Bu özellikler, eğitimin kaliteli içeriğe sahip olması, e-eğitim yazılımının kaliteli olması 

öğrenenlere ezberletmeden uygulamaya, pratiğe yönelik tarzda tasarlanmış olması ve 

eğitim sonucunda bir ölçme değerlendirme sisteminin olması için eğitim yönetim 

sisteminin varolması gerekmektedir (Capital Dergisi, 2002, ss.90-92). Bunların dışında 

varolması gereken diğer özellikler ise; (http://www.cdlponline.org/dlinfo /cdlp1 

/distance / home.html, 10/6/2002); 

 

1. Eğitmen ve öğrenenin/müşterinin eğitim sürecinin büyük bir 

bölümünde coğrafik olarak farklı yerlerde bulunmaları, 

2. Eğitmenin, öğrenenin/müşterinin ve eğitim kurumun iki yönlü 

iletişiminin sağlanabilmesi, 

3. Yer ve/veya  zamandan bağımsız olması, 

4. Öğrenenin/Müşterinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın kendi 

istemi ile öğrenebilmesi, 

5. Öğrenenlere/Müşterilere sağlanan insiyatif ile yeteneklerine 

uygun eğitim alabilme seçeneğinin sunulması. 

 

Bu gibi özelliklerinin yanı sıra, klasik sınıf eğitiminde bulunmayan ve 

eksikliği hissedilen birçok unsur e-eğitim sayesinde giderilebilmektedir               

(http://www.enocta.com/news.asp?typ2=Articles&url=4, 1/8/2002). Örneğin; 

Alınan eğitimin yer ve zamandan bağımsız olması klasik sınıf eğitimlerinde 

mümkün değildir. e-Eğitimin kullanılması sırasındaki önemli olan noktalar şu 

şekilde sıralanabilir; 

 

1. Öğrenim materyallerinin kalitesi, 

2. Materyallerin kullanılabilirliği ve hızla güncellenebilirliği, 

3. Sistemin yönetimi sayesinde geleneksel eğitimde bilinemeyen 

sorulara yanıt alınabilmesi. Örneğin; Öğrenenin/Müşterinin belirli 

bir konuyu kaç kez tekrarladığı gibi. 

4. Erişim kolaylığı, 

5. Görüntüleme ve geri besleme mekanizmaları, 

6. Hız, 

http://www.cdlponline.org/dlinfo /cdlp1 /distance / home.html
http://www.cdlponline.org/dlinfo /cdlp1 /distance / home.html
http://www.enocta.com/news.asp?typ2=Articles&url=4
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7. Tekrarlanabilme, 

8. Esneklik. 

 

e-Eğitimde de diğer eğitimlerde olduğu gibi bazı üstün ve zayıf yönler söz 

konusu olmaktadır. e-Eğitimin her zaman başarılı olması söz konusu olmayabilir. 

Çünkü e-eğitimde başarı sadece eğitimin içeriğinin kaliteli olmasına bağlı değildir. 

Anlatılan konunun içeriğinin iyi olması nasıl ki geleneksel eğitimde başarıya götüren 

tek unsur değilse, bunun yanında öğretim görevlisinin içeriği sunması, öğrenenler ile 

diyaloğu, dersi anlatma hızı vb. konular başarıyı etkilemekteyse, e-eğitim de başarıyı 

etkileyen birtakım aşamalar, faktörler vardır. Bu aşamalar şunlardır (Capital Dergisi, 

2002, ss.90-92); eğitimin içeriği, içeriğin yayınlanması (Alt Yapı), eğitim yönetim 

sistemi (LMS: Learning Management Systems: Eğitim Yönetim Sistemi). 

 
Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme, öğrenme metodlarında ciddi ve önemli 

değişikliklere sebep olmakta ve öğrenmede kaliteyi etkileyebilmektedir. e-Eğitim 

kişilerin özelliklerine göre şekillenebilmekte (kişiselleştirilebilmekte), böylelikle 

öğrenenler/müşteriler yorulmadan, ezberlemeden, hazmederek öğrenebilme imkanıyla 

öğrenme kalitesini de artırabilmektedirler. Örneğin, IBM sınıf eğitimlerinin % 30'unu  

e-eğitime çevirerek yıllık 120 milyon dolar tasarruf etmiştir. Aynı şekilde, Oracle          

e-eğitim sayesinde yıllık 100 milyon dolar tasarruf etmiştir. Forbes Magazin'de 

yayınlanan bir makalede, Amerika'daki bir sağlık firması olan Aetna'nın yazılım 

maliyetlerindeki yıllık tasarrufu üç milyon dolar olmuştur. e-Eğitim yoluyla eğitilen 

çalışanların sınıf eğitimindekilere göre yüz üzerinden dört puan fazla aldıkları tespit 

edilmiştir. Parça parça alınabilen ve etkileşimli web üzerindeki eğitimler ile çalışanların 

bilgiyi daha iyi kazandıkları ortaya çıkmıştır (Capital Dergisi, 2002, ss.90-92). e-Eğitim 

öğrenmeyi gerçekleştirecek olan bireyi merkeze yerleştirmekte ve klasik sınıf eğitiminin 

ve bilgisayar tabanlı eğitimin avantajlı yanlarını bünyesinde barındırmaktadır. 

 

Eğitimin içeriği, e-eğitim projelerinde, projenin başarısını etkileyen en önemli 

unsurlardan biridir. Öğrenenlerin daha iyi öğrenebilmelerini sağlamak için multimedya 

özelliklerin kullanılması, mesajlaşma, paylaşılan tahtalar ve grafik alanları, sohbet 

odaları gibi özellikler öğrenin daha kolay öğrenmesini sağlayabilmektedir.  
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İçeriğin yayınlanma şekli, e-Çalışan  çözümleri olarak da adlandırılan ve 

kurumların kendi bünyesindeki iç müşteriyi (çalışanını) eğitmek amacıyla kurmuş 

olduğu intranet sayfaları olabileceği gibi, internet üzerinden direkt dış müşteriye 

sunulan eğitim sayfaları da olabilir. İç müşteriye sunulan hizmette, çalışan intranet 

sayesinde kendisine atanan eğitimlere, formlara, duyurulara ve haberlere ulaşabilir. 

Kurumlar bu sayede iş verimliliğini  artırırken, aynı zamanda  kurumsal amaçlarla 

çalışanların amaçlarının aynı doğrultuda gitmesini de sağlarlar. Çalışanlar açısından da 

kariyer kazanılması ve  yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlarına hizmet edilmektedir. Dış 

müşteriye hazırlanan eğitim, internet aracılığıyla müşteriye ulaştırılmaktadır. 

 

LMS sayesinde hangi eğitimi kimler, ne zaman alabilecekler, hangi sırayla 

alabilecekler gibi yönetimsel işler ile, yetkinlik analizleri ve sınavlarda en fazla hangi 

sorulara yanlış cevap verilmiş gibi detaylı sorulara cevaplar alınabilmektedir (Btvizyon 

dergisi, 2002, s.34). LMS ile sayesinde kurumsal firmalar, çalışanlarının kariyer 

planlamaları ile uyumlu olarak zorunlu olarak alacakları eğitimleri belirleyebilirler ve 

bu eğitimlerdeki başarıları da gözlemleyebilirler.  

 

IBM ve ORACLE gibi büyük uluslararası firmalar daha çok LMS ürünleriyle 

Türkiye pazarına girmeye çalışmaktadırlar. Yerli firmalar ise senkron eğitim, içerik 

geliştirme ve içerik yönetimi gibi konular üzerinde odaklanmaktadırlar. Koç Bryce, 

pazarda sistem bütünleştirmesi gibi çalışan firmalardan biri olarak yer almaktadır. İçerik 

geliştirme, kurumsal içerik yönetimi, canlı sınıf simülasyonu platformları, web 

üzerinden test ve ölçümleme sistemleri, broadband (geniş bant) teknolojisi ile 

üniversitelerde kampüsler arası eğitim, Koçnet üzerinden web bazlı eğitimlerin host 

edilmesi (verilecek olan eğitim hizmetin Koçnet üzerinden verilmesi) gibi hizmetler 

Koç Bryce’ ı pazarda güçlü hale getirebilir (e-xpertmag dergisi,  2002, ss.60-61).  
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e-Eğitimde de yukarıda  yer alan üstünlüklerinin dışında bazı zayıflıkları da söz 

konusudur.  (http://www.teknoturk.org, 1/9/2002); 

 

Kuruluş ve sistemle ilgili olarak ; 

 

1. İnternet bant genişliği ve hızının az olması,  

2. Tarayıcı (browser) veya özel yazılımlara gerek olması, 

3. İnternet sunucu bilgisayar (server) ve teknik kapasitelerinin 

gerekliliği, yazılım ve donanım maliyetini artırması,  

4. Teknolojinin sürekli ve çok hızlı gelişiyor olmasına karşın sınırlı 

band aralığı (iletişim linklerinin kapasitesi), ses, video ve grafik 

iletiminde sorun çıkaran yavaş modellerin varlığı    

(http://www.okulsayfasi.com/1024768/pages/guncel/nbd9.htm, 

5/5/2002). 

 

Bireysel olarak; 

 

1. Bağlantı ve erişim problemlerinin yaşanması, (Kırsal bölgelerden 

erişimin sorun olması vb.) 

2. Kullanıcı standartlarının olmaması, (Bilgisayar bilgisi ve teknik 

beceri gerekliliği), Öğrenenin/Müşterinin basit internet, bilgisayar 

ve teknoloji bilgisinin gerekli olması, 

3. Öğrenenin/Müşterinin ve öğretim elemanına daha fazla 

sorumluluk düşmesi,  

4. Öğrenenin/Müşterinin yorumları (feedback) ve online yardım 

konusunun çok önemli olması ve kaliteli destek hizmetinin 

önemi, 

 

 

 

 

http://www.teknoturk.org/
http://www.okulsayfasi.com/1024768/pages/guncel/nbd9.htm
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Bunların dışında (http://www.okulsayfasi.com/1024768/pages/guncel/ 

nbd9.htm, 5/5/2002); 

 

1. İçeriğin sürekli güncelleştirip yenilenmesinde zorluklar 

yaşanabilmesi, 

2. Öğrenenin/Müşterinin insiyatifine bağlı olması nedeniyle daha 

yapılandırılmış ve aşamalı bir düzen isteyenler için uygun 

olmaması, 

3. Aktif öğrenmeyi desteklenmesine karşın, televizyonda olduğu 

gibi pasif olarak izlemeye neden olabilmesi, 

4. Aile yaşantısını olumsuz etkileyebilmesi, 

5. Örgün öğretim sisteminde olduğu gibi öğrenenler/müşteriler 

arasında birliktelik, grup bilinci gelişimi ve kültürel etkileşim gibi 

bazı psikolojik ve sosyolojik unsurları sağlayamaması, 

6. İnternet bağlantısına bağlı olarak sorunların yaşanması (İnternet 

hızına bağlı olarak sayfaların ekrana geç gelmesi,  online sınavda 

sorunların yaşanması, gerekli eğitim dokümanlarının bilgisayara 

indirilememesi, telefon hatlarına bağlı olarak ya da sitede 

meydana gelen bir arızadan dolayı ilgili siteye bağlanamama 

v.b.). İletişim ve bilgi, internet bağlantılara bağımlı 

olunduğundan, ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple 

değişmesi veya internet olanaklarının  iyileştirilememesi  

sonrasında iletişimde etkinsizlik yaşanmasına sebep olması, 

7. Eğitimin düzenlenmesine ve sunumuna yeni bakış açısı getiren 

internet, eğitimcilere birçok olanak sunmaktadır. Web 

sayfalarına, haber ve tartışma gruplarına, telnet sistemine ve diğer 

web sayfalarına kolaylıkla bağlanılabilir. Bu şekilde hazırlanan 

sayfaları her alana genişletmek mümkündür. Fakat bu üstünlük, 

kontrolün azalmasına yol açarak zayıflığa da dönüşebilmektedir. 

Öğrenen/Müşteri  birçok link içerisinde kaybolabilmektedir. Bu 

nedenle geniş bakış açısı oluşturmak amacıyla internet 

kullanılmalı, ama sınırları da iyi şekilde belirlenmelidir. 

http://www.okulsayfasi.com/
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İnternetin getirmiş olduğu bir takım olumsuzluklar e-eğitime de yansımaktadır. 

Bunlar; teknolojik imkansızlıklardan, psikolojik ve sosyolojik olumsuzluklardan 

kaynaklanan sorunlar olarak kısaca ifade edilebilir.  

 

1.4. e-EĞİTİMİN TERCİH SEBEPLERİ  
 

İnsanlar hayat boyunca gerek bireysel gerek kurum içinde pek çok şey 

öğrenirler. Bunların bir kısmı yüzyüze, bazısı okulda, bazısı işyerinde, bazısı da 

yaşamın içinde öğrenilir. Yaşamdan alınan her bir kesit, e-eğitim verebilmek için 

potansiyel oluşturmaktadır. 

 

Günümüzde avantaj olarak nitelendirebilecek küreselleşme, teknolojik 

gelişmeler gibi değişimler aynı zamanda rekabet edebilmek için kişilerin sürekli olarak 

öğrenmelerini gerekli kılmaktadır. Bu durum, bilgiye her zamankinden daha hızlı 

ulaşmayı ve bilgiyi etkin hale getirmeyi gerektirmektedir. Çünkü bilgi asıl iş haline 

dönüşmektedir. Bilgiye değer veren ve etkili bir şekilde kullanabilen lider işletmeler, 

yenilikte zirveyi yakalayabilme şansını elde ederler. Elektronik ortamda varolan bilgiler 

ekonomiye ve iş dünyasına yön verirken, kişiler öğrenmenin önemini kavramış 

bulunmaktadırlar. Rekabet ortamında öğrenmek ve hızlı bir şekilde bilgilere erişmek, 

kişiler için artık çok önemli hale gelmiştir. Aynı şekilde öğrenme işlevini 

gerçekleştiremeyen işletmelerin başarısızlıklardan kurtulmaları çok zor olabilir. Her 

seviyedeki çalışanlarının sürekli öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmelerine olanak 

vererek onların sahip olduğu bilgi birikimini kullanabilen işletmeler rekabette üstünlük 

yakalayan işletmeler olabileceklerdir. 

  

Bireyler vakitlerinin çoğunu işyerlerinde geçirmeye başlamaları sayesinde işyeri 

ile öğrenme ortamı arasındaki sınırlar ortadan kalkmaktadır. Günümüz işletmelerinde 

yer alan bilgi işçileri olarak değerlendirilebilen çalışanlara, genellikle insan kaynakları 

uzmanlarının etkili öğrenme programları düzenlemesi zorunlu hale gelmektedir. 

Yapılan çalışmalar, ortalamanın %10 üstünde eğitim almış bireylerin, çalıştığı 

firmalarda eğitim almayanlara göre üretkenlik açısından, ortalamanın %86 üstüne 
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çıktığını göstermektedir. Örneğin; Motorola firması eğitim adına harcadığı her doların 

üç yıl içerisinde üretkenliğe yansıdığını belirtmiştir (http://www.enocta.com/ 

news.asp?typ2= Articles&url=4, 1/8/2002). Böylelikle kurumlar çalışanlarına eğitim 

vermek amacıyla e-eğitime doğru yönelmektedir. 

 

e-Eğitimin,  zengin, işitsel, görsel malzemelerle donatılması ve interaktif olması 

sayesinde kolay, hızlı ve derin öğrenme gerçekleşir. Böylelikle öğrenenler/müşteriler 

bulundukları ortamda, iş yaşantılarında güncel bilgilerle donatılmış olarak fark 

yaratabilirler. e-Eğitim öğrenenin bireysel verimliliğini olumlu yönde etkilerken aynı 

zamanda bilgisayar bilgisinin de gelişmesine katkılar sağlayabilir 

(http://www.omesis.com, 1/9/2002). e-Eğitim öğrenenin kendi kendine öğrenmesini 

geliştiren üstünlüğünün yanısıra, eğitimi tekli ya da grup halinde almasına da olanak 

sağlar (http://www.teknoturk.org, 1/9/2002).  

 

e-Eğitime eğilimin sebepleri şunlardır (http://www.inet-

tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc, 1/5/2002); 

1. Maliyet, 

2. Zaman, 

3. Küreselleşme, 

4. Kişiselleştirme, 

5. Endüstrileşme, 

6. Geleneksel eğitime katılamayan öğrenenlere/müşterilere hizmet 

verme, 

7. Hareket Kabiliyeti (Mobilite), 

8. Hızlı geri bildirim, 

9. Diğer eğitim sistemlerine göre ucuzluk, 

10. Sosyal fayda olarak e-eğitim 

 

1.4.1. Maliyet 
 

Öğrenenler/Müşteriler açısından, e-eğitimin alınması sırasında ulaşım, 

konaklama gibi geleneksel eğitimde gündeme gelebilen maliyetler söz konusu değildir. 

İşletme açısından ise geleneksel eğitimde gündeme gelen maliyetler ortadan 

http://www.enocta.com/ news.asp?typ2= Articles&url=4
http://www.enocta.com/ news.asp?typ2= Articles&url=4
http://www.omesis.com/
http://www.teknoturk.org/
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc
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kalkmaktadır (Eğitimin verileceği yerin kirası, eğitmen ücreti vb.). Ayrıca e-eğitim iş 

verimliliğin artmasını sağlayarak maliyetleri düşürücü etken olabilmektedir 

(http://www.enocta.com, 1/8/2002). 

 

1.4.2. Zaman 
 

 

e-Eğitim, öğrenenin/müşterinin ihtiyaç duyduğu eğitimi, iş programını, verimini 

ve çalışma düzenini aksatmayacak zaman diliminde almasına olanak tanımaktadır. 

Öğrenen/Müşteri, istediği zaman öğrenmesine ara verebilir ve istediği bölümleri istediği 

kadar tekrarlayabilir, ihtiyaç duyduğu zamanlarda yeniden ulaşabilir, böylelikle kaliteli 

bir öğrenme gerçekleşebilir. Geleneksel eğitimde ise eğitimler belirli dönemler halinde 

haftalık, saatlik  olarak tasarlanmış olup kişiye özel değildir. e-Eğitim için özel bir 

zamanlama yapmaya gerek kalmadan eğitim alınabilmektedir. e-Eğitim yer ve zamana 

bağlı değildir. Böylelikle eğitim almak için zaman sınırlılığı ortadan kalkmaktadır 

(http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc, 1/5/2002). En yeni 

bilgilerin hızlı bir şekilde online ortam ile öğrenenlere ulaşması öğrenenlerin zamanında 

doğru bilgilere ulaşması açısından da önemlidir. e-Eğitim teori, araştırma ve vakaa 

analizleri ile pratik hayat arasında ilişki kurulmasını sağlayarak ve edinilen bilgilerin 

hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olması bakımından da zamandan 

tasarruflar sağlamaktadır. Öğrenenin/Müşterinin, anladığı bölümleri hızlı işleyerek ve 

bildiği bölümleri atlayarak eğitimi öngörülen süreden daha önce bitirebilmesine  olanak 

tanıması sonucunda da zamandan tasarruf edebilir.  

 

1.4.3. Küreselleşme 
 

 

İşletmeler ölçek ekonomilerine (büyümek) ulaşmak istiyorlarsa, teknolojideki en 

son yenilikleri takip ederek, ürünlerini/hizmetlerini dünya pazarlarına sunmalıdırlar. 

Rekabetin hızla arttığı, sınırların kalktığı günümüzde büyümenin tek ve vazgeçilmez 

şartı küreselleşmektir. 

 

http://www.enocta.com/
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc
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e-Eğitim hizmeti veren kurumlar, genel olarak küresel düzeyde eğitim 

verebilecek niteliğe sahiptirler. Çünkü öğrenenler/müşteriler aradıkları bir bilgiyi 

coğrafi sınırlara bağlı kalmaksızın istedikleri bir web sitesinden (yerden) rahatlıkla 

alabilmektedirler. Sanal sınıflar, uydu veya sıkıştırılmış video kodlama ya da geniş 

bandlar kullanılarak birbirlerine bağlanabilmekte ve bu sayede kişiler uzak yerlerde 

olsalar bile yüz yüze eğitim alma imkanına kavuşmaktadırlar. e-Eğitim farklı 

kültürlerden öğrenenlerle, farklı konulara hakim alanlarda, tanışmaya olanak 

yaratmaktadır. Küreselleşme sayesinde e-eğitim hizmeti sunan işletmelerin/ kurumların, 

eğitimin içeriğinin kalitesi, iletimi, sonuçları gibi konular da ön planda yer almaktadır 

(Birinci e-learning zirvesi, 2002). 

1.4.4. Kişiselleştirme 
 

e-Eğitime yönelme ile ilgili olarak teknoloji ve internet kullanımının artışı ile 

birlikte, her öğrenenin/müşterinin zeka, beceri ve deneyimlerine uygun olarak bir eğitim 

sisteminin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. 

 

Geleneksel eğitim sisteminin en belirgin özelliği eğitmen ve 

öğrenenin/müşterinin yüz yüze iletişim kurmasıdır. Bu tip eğitim, genel olarak 

öğrenenlerin değişik zeka ve öğrenme yetenekleri yerine grubun genel seviyesine göre 

düzenlenmektedir. Ancak ideal olan, her öğrenenin/müşterinin kişisel özellikleri dikkate 

alınarak hazırlanmış ders içerikli eğitim sistemidir. Geleneksel eğitim anlayışı ile 

gerçekleştirilmesi çok zor olan bu sistem, e-eğitim sayesinde hayata geçirilmeye 

başlanmıştır. Kişiler kendi bilgi birikim ve deneyimlerine göre, e-eğitimlerini 

kişiselleştirerek zamandan tasarruf sağlarlar. Öğrenenlerin/Müşterilerin bildiği konular 

üzerinde takılıp boşu boşuna zaman harcaması engellenir. Öğrenenin/Müşterinin, 

bilgisinin yetersiz olması durumunda ise herkesin gözü önünde seviyesini tespit 

ettirmek yerine bilgisayara bilgisini utanmadan ve çekinmeden test ettirebilmesi söz 

konusudur. Öğrenen/Müşteri ders materyalini kendi istediği zamanda ve mekanda 

istediği süre ve tekrarlar şeklinde alabilir. Tekrarlar sonucunda bilgisinde eksiklik 

olduğunu hissederse interaktif ortam sayesinde diğer öğrenenler ile temasa geçebilir. 

Eğer eğitim CD’de verilen eğitim ise, bir önceki seviyedeki eğitim CD’ si varsa onu 

temin edebilir. Öğrenenler/Müşteriler, e-eğitimi satın alırken bildikleri modülleri 
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almayarak aynı zamanda paradan da tasarruf edebilirler (http://www.inet-tr.org.tr 

/inetconf5/tammetin /gencel-egit.doc, 1/5/2002). 

 

e-Eğitim sistemi, öğreneni sınıf, seminer gibi ortamlardan alarak bireysel olarak 

eğitilebileceği bir konuma taşır. Bu sistemde, kurumsal öğrenmenin yerini bireylere 

göre özelleştirilmiş öğrenme alır. Bu durumun sağlayacağı avantajların yanı sıra 

getireceği sosyolojik ve psikolojik dezavantajlar halen tartışılmaktadır. 

Öğrenen/Müşteri açısından anti sosyalleşmeye neden olabileceği gibi, bazı kişiler için 

ise öğrenmenin verimliliğini artırıcı faktör olarak düşünülmektedir. 

 

1.4.5. Endüstrileşme 
 

Büyük bir kitlenin bir ürüne olan artan ihtiyacını karşılayabilmek için ilgili 

endüstrilerin kurulmasına benzer bir şekilde, insanların artan ve farklılaşan eğitim 

taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için e-eğitim kaçınılmaz duruma 

gelmiştir. Bu sayede geniş bir öğrenen kitlesine ulaşılabilmektedir. 

 

1.4.6. Geleneksel Eğitime Katılamayan Öğrenenlere/Müşterilere Hizmet Verme 
 

e-Eğitim, dünya çapında tercih edilmeye başlanan bir eğitim sistemi haline 

gelmektedir. Bununla beraber ilgili eğitim kurumundaki ders saatlerine yer/zaman 

açısından katılma imkanı olmayanlar (şehirlere ve ülkelere yayılmış işletmelerdeki 

eğitimlere katılamayan tam zamanlı olarak çalışanlar-memurlar, askerler, farklı 

şehir/ülkede yaşayanlar, öğrenciler, ikinci bir branşta eğitim almak isteyenler) için 

tercih edilen bir seçimdir (http://www.enocta.com/ news.asp?typ2= Articles&url=4, 

1/8/2002). Bu eğitim sistemi aynı zamanda hasta, özürlü ve suçlu insanlar için ise 

üzerinde önemle durulması gereken bir seçenek haline gelmektedir. 

1.4.7. Hareket Kabiliyeti (Mobilite) 
 

1980'li yıllarda, uzak mesafeler arasında iletişim kurmak amacıyla sabit 

bilgisayar konferans sistemleri ve iki yönlü video konferans sistemleri kullanılmakta 

iken, günümüzde bunlara ilave olarak dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi 

http://www.inet-tr.org.tr /inetconf5/tammetin /gencel-egit.doc
http://www.inet-tr.org.tr /inetconf5/tammetin /gencel-egit.doc
http://www.enocta.com/ news.asp?typ2= Articles&url=4
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taşınabilir araçlar ve GPRS gibi sistemler sayesinde önemli düzeyde kullanılmaya 

başlanmıştır. Yer ve zamandan bağımsız e-eğitim sistemi, kablosuz iletişim imkanı 

sayesinde kişilere eğitim sırasında hareket özgürlüğü de sağlamaktadır. 

1.4.8. Hızlı Geri Bildirim 
 

Günümüzde e-eğitim sayesinde öğrenenler/müşteriler, e-posta yolu ile dünyanın 

herhangi bir yerinden günün herhangi bir saatinde çalışmalarını, sorularını, ödevlerini 

gönderebilmekte, konu üzerinde tartışabilmekte ve bu çalışmalarının değerlendirme 

sonuçlarını hemen aynı şekilde  e-posta üzerinden alabilmektedirler. Aynı zamanda 

yerden bağımsız olarak chat gibi unsurlar sayesinde cevaplara kolayca 

ulaşabilmektedirler. 

1.4.9. Diğer Eğitim Sistemlerine Göre Ucuz Olması 
 

Altyapıya yönelik yatırımın çok yüksek düzeyde olmasına karşılık, işletme 

giderlerinde meydana gelen azalma ve e-eğitime katılan kişi sayısının geleneksel 

eğitime katılan kişi sayısına göre daha fazla olması sebebiyle genel anlamda e-eğitim, 

eğitim sistemleri arasında en ucuz olanıdır. 

1.4.10. Sosyal Fayda Olarak e-Eğitim 
 

e-Eğitim, interaktif bir ortam sayesinde eğitime katılanlar arasındaki etkileşimi 

artırarak bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına olanak verir. İnternet üzerinde yayınlanan 

eğitimin toplumsal boyutu ve sosyal fayda yaratması da söz konusudur. Örneğin; ABD’ 

da çocukların suyu tassaruflu kullanmalarını sağlamak amacıyla, Sacramento kenti su 

işleri web sitesinde (http://www.sawwa.org/, 1/4/2003). oyunlar halinde çocuğa bilgi 

aktarımı da bulunmakta suyun israf olacağı noktaları öğretmekte en son aşamasında ise 

çocuk bilgi sahibi olduğunda da sertifika vermektedir. Web sayfasından alınan örnek 

görüntüler EK 2’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

http://www.sawwa.org/
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1.5. e -EĞİTİMİN TÜRLERİ 
 

1.5.1. İnternet Ortamında Eğitim 
 

İnternet tabanlı eğitim, öğrenen/müşteri ve eğitmenin zaman ve mekan olarak 

birbirlerinden farklı durumlarda bulunduğu, altyapı olarak internet tabanlı ortamların 

kullanıldığı gerçek zamanlı davranışlar geliştirme sürecidir. Çağımızın en yaygın aracı 

olarak kullanılmakta olan internet, eğitimde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

  

1.5.2. Web Tabanlı Eğitim 
 

İnternet’e girip web sitelerine bağlanan kişilerin dolayısıyla, web sayfalarının 

kullanımı her geçen gün belirli oranlarda artmaktadır. 1995 yılında tahminlere göre, bu 

oran %6’dan %20’ye periyodik oranlarda artmıştır. 1995’li yıllardan sonra bu oran 

%100’lere varan bir artış göstermekte, bu da insanoğlunun internete olan ihtiyacını 

göstermektedir (http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningtree/dcd/wwwinstrdesign/ 

wwwinstrdesign.html, 1/6/2002).   

                                                                                                                                                          

Dünyada çeşitli ülkelerde uygulanan uzaktan eğitim modeli içerisinde web 

tabanlı eğitim üniversitelerde uygulanabilmektedir. Bu tür eğitim Türkiye’de Sakarya 

Üniversitesinde başarı ile uygulanmaktadır (http://www.ido.sakarya.edu.tr, 8/7/2002). 

Yüz yüze verilen her dersin bir de Web’e dayalı elektronik ortamda sunulan, uzaktan 

eğitim aracılığıyla yüz yüze eğitim gören öğrenenlere yönelik şekli bulunmaktadır.   

 

Bir ders için hazırlanan Web sayfasının, dersin basılı materyaline bir ek olduğu 

gözardı edilmemesi gerekmektedir. Sakarya Üniversitesindeki bu on-line yaklaşımdaki 

amaç aşağıda belirtilen yeni iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıdır (http://inet-

tr.org.tr/inetconf5/tammetin/yazici-altas-tam.doc, 5/5/2002). Web tabanlı eğitim 

üniversiteler, özel danışmanlık kurumları, insan kaynakları şirketleri gibi çeşitli 

kurumlarca sunulmaktadır. Üniversiteler tarafından sunulan web tabanlı eğitim ile, 

 

1. Dünya çapındaki öğrenciler tarafından gelişmiş iletişim 

yöntemlerinin yararlanması hedeflenebilir. Özellikle, öğrenci-

http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningtree/dcd/wwwinstrdesign/ wwwinstrdesign.html
http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningtree/dcd/wwwinstrdesign/ wwwinstrdesign.html
http://www.ido.sakarya.edu.tr/
http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/yazici-altas-tam.doc
http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/yazici-altas-tam.doc
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öğrenci ve öğrenci-eğitici arasında daha iyi bir iletişimin 

kurulması amaçlanabilir. 

2. Öğrenci kayıtları, kütüphane  ve öğrenci servislerine erişim 

artırılabilir ve kolaylaştırılabilir. 

3. Öğrencilerin bilgi kaynaklarına erişimi artırılabilir. 

 

Böylelikle öğrenciler, istedikleri bilgiye istedikleri zamanda ve yerde ulaşabilme 

imkanına sahip olabilmektedirler. Öğrencilerin birbirleriyle ve eğiticileri ile arasında iyi 

bir iletişim kurulması sağlanabilmektedir.  

 

Üniversitelerde bu sayede, eğitim maliyetlerini en aza indirgeyebilir ve derslere 

devam edemeyen ve özürü bulunan öğrenenlere ulaşabilirler. Coğrafi sınırlara bağlı 

kalmaksızın, farklı kültürlerdeki öğrencilerin üniversitelerinde okumalarına olanak 

sağlayabilmektedirler. 

 

Kısacası, öğrenci ile eğitici arasındaki mesafe engel olmaktan çıkabilir ve 

öğrenenler/müşteriler her türlü bilgiye coğrafi sınırlara bağımlı kalmadan ulaşabilme 

imkanına kavuşabilirler. Farklı kültürlerden öğrenciler ile internet üzerinde tanışma ve 

onları tanıma imkanını elde edilebilir. 

 

Web tabanlı eğitimi uygulayan üniversitelerin yanında, eğitim şirketleri (Oracle 

Education, Cisco Systems vb.) eğitim almak isteyenlere, kurumlar ise çalışanlarına 

internet üzerinden eğitim alma imkanı tanımaktadırlar. Örneğin; Başak Emeklilik A.Ş., 

intranet ve internette web sayfaları yardımı ile çalışanlarına ve acentelerine dış 

kaynaklardan yararlanarak elde ettiği e-eğitimleri gerçekleştirmektedir. 

 

1.5.3. e-Posta Yoluyla Eğitim 
 

İnternet kanalıyla gerek yurtdışı, gerek yurtiçinde çeşitli yaş gruplarında e-posta 

grubu oluşturulabilir. Öğrenenler/Müşteriler derslerini, deneyimlerini ve becerilerini 

birbirleriyle paylaşarak çalışabilir ve eksiklerini tamamlayabilirler 

(http://www.okulsayfasi.com/024768/pages/guncel/nbd9.htm, 5/5/2002). e-Posta 

yoluyla eğitimde, web tabanlı eğitimde olduğu gibi işitsel ve görsel olanaklardan değil, 

http://www.okulsayfasi.com/024768/pages/guncel/nbd9.htm
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karakter tabanlı yazı ile etkileşim ortamlarından yararlanılmaktadır. e-Posta yoluyla 

eğitim tek başına bir eğitim türü olarak kullanılmamakta, ancak diğer e-eğitim türlerine 

destek sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. e-Posta yöntemi ile öğrenciler kısa zaman 

içerisinde uzman kişiler tarafından sorularına yanıt alabilirler. e-Posta yoluyla, eğitim 

veren bir kurum, öğrenciler tarafından  bir çok soru ile karşı karşıya kalacağından 

soruları depoladığı bir bilgi bankasına ihtiyaç duyabilir. e-Posta yoluyla öğrenme 

yöntemini, üniversite ve öğretim kurumları rahatlıkla bir eğitim türüne destek amacı ile 

uygulayabilirler. Böylelikle öğrenenler/müşteriler akıllarına takılan soruları diğer 

öğrenenler/müşteriler ve öğretim görevlileri ile rahatlıkla paylaşabilirler. 

 

1.5.4. CD Yoluyla Eğitim 
 

CD yoluyla eğitim, eğitim almak isteyen kişilerin istedikleri konulardaki eğitim 

CD‘lerini satın alarak ya da internet ortamında ilgili eğitimi içeren dosyaları 

bilgisayarlarına indirerek aldıkları eğitim türüdür.  

 

Türkiye’ de e-eğitimin temellerini, CD yoluyla eğitim atmıştır. Çünkü  bir çok 

şirket başta Bilden Bilgisayar olmak üzere Akademedia,Vitamin, 3.Boyut, LogoMotif 

v.b. henüz internet Türkiye’de yaygın değil iken, bilgisayarla eğitimi öğrencilere CD 

yoluyla ulaştırmışlardır. İnterneti olmayan öğrenenlere/müşterilere eğitim ancak CD’ 

deki eğitimler ile ulaşabilir. İnterneti olmayan yerlerde e-eğitim yerine CD ile eğitim 

kullanılmaktadır. CD yoluyla eğitimde internet, CD’nin siparişi ya da eğitim CD’sinin 

üst versiyonu çıktığı zaman ücretsiz olarak bilgisayara indirilmesi noktasında gerekli 

olabilir. 

 

Öğrenen/Müşteri, istediği yerde ve öğrenmek istediği bilgiye tekrar tekrar ulaşıp 

okuyabilir/dinleyebilir/izleyebilir. Görsel, işitsel malzeme kolaylıkla kullanılabilir. Bu 

eğitim türünde, öğrenenin/müşterinin fax modem kartı olmaması ya da internet servis 

sağlayıcısında internet paketinin süresi dolmuş olması gibi bilgisayarının her zaman 

internete bağlı olması da gerekmemektedir  
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1.6. e-EĞİTİM MODELLERİ 
 

İnternet tabanlı e-eğitim modelleri, son beş yıl içerisinde sürekli değişim 

göstererek uygulamaya konulan modellerle oluşmaktadır. Bu modeller, internet 

aracılığıyla oluşturulan web tabanlı senkron, asenkron ve karma eğitim modelleri olarak 

uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu tür eğitim modelleri; 

 

1. Asenkron (Eş zamanlı olmayan) Eğitim  Modeli, eğitim verme ve 

almanın farklı zamanlarda gerçekleştiği 

2. Senkron (Eş zamanlı) Eğitim Modeli, eğitim verme ve almanın aynı 

zamanda gerçekleştiği 

3. Karma Eğitim Modeli (Her ikisi birlikte), asenkron ve senkron 

modellerin birlikte kullanıldığı modellerdir. 

Tablo 1‘deki örnek açıklamalar e-eğitim modellerini açıkça ortaya koymaktadır 

(http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc, 1/5/2002). 

 

TABLO 1 

UZAKTAN EĞİTİM TÜRLERİ 

  EĞİTMEN / ÖĞRENCİ 

 

 Aynı mekanda Bir kısmı aynı 
bir kısmı farklı 
mekanda 

Tamamen farklı 
bir mekanda 

Zamandan 
bağımsız 

  A 

Zamandan yarı 
bağımsız D E B 

ZA
M

A
N

 

Zaman bağımlı 
   C 

http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc 
 
Tablo 1’e göre "A", eğitmen ve öğrencinin hiçbir şekilde karşılaşmadığı, bir başka 

deyişle eğitimin yer ve zamandan bağımsız olarak  yürütüldüğü durumdur. Bu tür 

uzaktan eğitimde ders içeriğinin dağıtılması için Dünya Çapında Ağ (World Wide Web 

- WWW), iletişim için ise e-posta kullanılabilir (Asenkron eğitim Türü). 

 

http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc
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"B", eğitimin tamamen yerden bağımsız, fakat zamana ise yarı bağımlı olarak 

yürütüldüğü durumdur.  Bu tür uzaktan eğitimde, karşılaşılan özel bir problemi çözmek 

ya da ders kapsamında yer alan bir soruyu cevaplandırmak için  İnternet Bağlantılı 

Sohbet (Internet Relay Chat -IRC) gibi etkileşimli Web araçları kullanılabilir (Asenkron 

eğitim Türü). 

 

"C", eğitimin tamamen yerden bağımsız, ancak zamana tam bağımlı olarak yürütüldüğü 

durumdur. Karşılıklı olarak soruların sorulduğu ve cevaplandığı video konferans sistemi 

bu tür uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılabilir (Senkron Eğitim Türü). 

 

"D", eğitimin bir kampüs içinde elektronik tartışma destekli olarak  yüzyüze sınıf 

ortamında yürütüldüğü durumdur (Senkron Eğitim Türü). 

 

"E", eğitimin bir kısmının yüzyüze gerçekleştirildiği (yer/zaman tam bağımlı), bir 

kısmının ise tamamen uzaktan verildiği (yer/zaman bağımsız) durumdur. Genel olarak, 

programın başlangıç kısmı ve sonunda yer alan sınav aşamaları yüz yüze 

gerçekleştirilirken, ara aşamalar "A" durumundaki gibi yürütülmektedir.  

 

1.6.1. Asenkron Eğitim 
 

Asenkron eğitim, zamandan ve mekandan bağımsız olarak verilen eğitimdir. Bu 

tip eğitim tam olarak zaman ve mekandan bağımsız olarak verileceği gibi, istenildiği 

takdirde belirli zamanlarda zamana ve mekana bağımlı olarak da verilebilir.  

 

İnternet üzerinden verilen eğitim zamandan ve mekandan bağımsız eğitimdir. 

Ancak belirli zamanlarda eğitimi alan kişiler, yüzyüze eğitime ve sınavlara alınıyorsa 

bu tip eğitim zamandan yarı bağımsız eğitim olarak adlandırılır. Hedef kitle göz önüne 

alındığında eğitim, okul merkezli eğitim, üniversite merkezli eğitim, iş/ticari merkezli 

eğitim olarak üç grupta toplanabilir. Okul ve üniversite merkezli eğitimde eğitim çağı 

olarak insanların üniversite öncesi ve sonrası eğitim, iş/ticari merkezli eğitimde ise iş ve 

ticarete yönelik insanların ihtiyaç duyabileceği eğitimler kastedilmektedir. İlk-orta-lise 

düzeyindeki eğitimler okul merkezli, üniversite düzeyindeki eğitimler üniversite 
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merkezli, iş dünyasına yönelik (muhasebe kursu, yazılım geliştirmeye yönelik eğitimler 

vb.) eğitimler iş/ticari merkezli eğitimlerdir (http://www.teknoturk.org, 1/9/2002). 

 

En güncel asenkron sunum yöntemi web tabanlı eğitimdir. Web tabanlı asenkron 

derslerde, ders malzemesi büyük ölçüde web üzerinden sunulur. Kurumlar, öğrenci 

destek hizmetlerini, iletişim, etkileşim ve ölçme-değerlendirme aktivitelerini de 

genellikle web üzerinden gerçekleştirir. Video kaset gibi yardımcı malzeme de 

kullanılabilir. Öğrenen ile öğretim üyesinin fiziksel olarak yüzyüze gelmemesi 

nedeniyle ders malzemesi, iletişim ve diğer destek sayfalarının eğitsel açıdan öğrencinin 

ilgisini ekranda tutacak şekilde tasarlanması gerekebilir 

(http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/ilkeler.htm, 8/10/2002).  

 

Asenkron Eğitim Ağları (AEA): Büyük bir çoğunluğu eş-zamanlı olmayan, 

insan ağlarından oluşmaktadır ve bireysel çalışmayı sağlam, hızlı ve diğer bireylerle 

asenkron etkileşimli olarak birleştirmektedir. Diğer bir deyişle, kara tahta yöntemi ile 

yanıbaşımdaki rehber anlayışını karşı karşıya getirmektedir. Bu yeni anlayışın ortaya 

çıkışında yatan sebepler çeşitlidir. Geleneksel eğitim anlayışının bir eğitim kurumuna 

maliyetinin oldukça yüksek olması ve çoğu zaman öğrenenler/müşteriler için sıkıcı ve 

yetersiz olması bu sebepler arasında sayılabilir. Geleneksel eğitim anlayışının 

merkezinde eğitmen vardır ve ders sırasında eğitmenin yaptığı bilgi aktarımından 

faydalanılır. Ders dışında yardım alabilmek için eğitmene ulaşabilmek ve soruları  

iletebilmek gerekmektedir. Oysa ki AEA ile eğitim anlayışında bir farklılık vardır. 

Buradaki eğitim anlayışı kara tahta yönteminden (öğreten odaklı eğitim), yanıbaşımdaki 

rehber anlayışına dönüşmüş ve öğrenen/müşteri odaklı bir hal almıştır. AEA kullanan 

eğitim kurumlarının üstlendiği roller ise, online (çevrimiçi) dersleri kolaylaştırmak, yeni 

ders materyalleri yaratmak, uzaktan eğitilen, öğrenen/müşteri kitle potansiyelini 

yükseltmek ve maliyeti azaltmaktır (http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/ 

basaran-sunum.doc, 29/8/2002). 

 

Asenkron iletişim için  www, e-posta, forum, belge transferi örnek gösterilebilir 

(Fluckiger, Çev: Telli Yamamoto, 2002, s.105). Web tabanlı eğitim, e-posta yoluyla 

eğitim  ve CD yoluyla eğitim asenkron eğitim şekillerindendir. Kişinin kendi kendine 

http://www.teknoturk.org/
http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/ilkeler.htm
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/ basaran-sunum.doc
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/ basaran-sunum.doc
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internet ve CD-ROM vasıtasıyla eğitimler alması, videoya çekilen dersler, işitsel/görsel 

olarak web üzerinde yapılan sunumlar (powerpoint sunuları vb.), online tartışma 

grupları  da asenkron eğitim çeşitlerindendir. Asenkron eğitimle (Fluckiger, Çev: Telli 

Yamamoto,  2002, s.105), 

1. Duyurular yapılabilir, mesajlar iletilebilir, 

2. Test yapılabilir, 

3. Video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilir,   

4. Sunum yapılabilir, 

5. Zamandan bağımsız hareket edilebilir,   

6. Eğitimciye içeriğin hazırlanması ve soru cevaplama dışında fazla 

ihtiyaç  olmayabilir, 

7. Farklı yerlerden ulaşılabilir. 

 

Kısacası, Asenkron eğitim ile herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden 

önceden hazırlanmış olan eğitim ile ilgili dokümanlara (sunumlara, video görüntülerine 

vb.) ulaşılabilir ve eşzamanlılık söz konusu olmadığından eğitimleri tekrar tekrar almak 

mümkündür. 

 
 

1.6.2. Senkron Eğitim 
 

Senkron eğitim denildiğinde zamana bağımlı,  genelde aynı mekanda ve yüzyüze 

verilen eğitim kastedilir. Bu eğitim modeli, geleneksel eğitim modelinin bir başka 

adıdır. Okullarda görülen eğitim senkron eğitimdir. Bu tip eğitim modeline video 

konferans sistemi de dahil edilebilir.  İnternet ortamında verilen video konferanslar da 

senkron eğitimdir. Senkron eğitimle (http://www.enocta.com/news.asp?typ2= 

Articles&url=5, 1/8/2002), 

1. Tartışma ortamları yaratılabilir, 

2. Soru sorup anında cevap alınabilir, 

3. Anında test/sınav yapılabilir, 

4. Video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilir, 

5. Sunum yapılabilir, 

6. Duyurular yapılabilir, mesajlar iletilebilir, 

http://www.enocta.com/news.asp?typ2=Articles&url=4
http://www.enocta.com/news.asp?typ2=Articles&url=4
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7. Birçok öğrenci ile aynı anda iletişim kurulabilir, 

8. Farklı yerlerden eğitim alınabilir. 

 

1.6.3. Karma Eğitim 
 

Senkron ve Asenkron eğitimin zaman zaman birlikte kullanılması anlamına 

gelmektedir. Genel olarak, programın anlatım kısımlarının uzaktan erişim ile yapıldığı 

ve sonunda yer alan sınav aşamalarının ise  yüz yüze gerçekleştirildiği eğitimdir. 

 

1.7. GELENEKSEL UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİ İLE                  

e-EĞİTİM ARASINDAKİ FARKLAR 

 
Geleneksel uzaktan eğitim sistemi ile e-eğitim arasında belirgin farklar söz 

konusudur. En önemli fark zamandan ve yerden bağımsızlığı sağlamasıdır. Ayrıca 

ölçek/alan, maliyet, güncellik, karşılıklı etkileşim  olarak farklar belirtilebilir. 

(http://www.teknoturk.org, 1/9/2002). 

 

1.7.1. Ölçek/Alan 
 

Geleneksel uzaktan eğitimde klasik eğitime göre büyük ölçeklidir. İnternet 

aracılığıyla eğitim merkezleri ve üniversiteler bilgiyi geniş bir ölçeğe (tüm dünyaya) 

yaymaktadırlar. Öğrenenler/Müşteriler, çok uzak bir coğrafyadan istedikleri zaman ders 

alabilmekte, kendilerine gelen e-postalara ulaşabilmekte, öğretim üyeleri ve diğer 

öğrenenlerle iletişimi gerçekleştiren ve teşvik eden sohbetler edebilmektedirler 

(http:// ,www.teknoturk.org  1/9/2002). 

 

1.7.2. Maliyet 
 

İnternet, posta masraflarını azaltmaktadır. Baskı ya da ulaştırma ücreti 

ödemeksizin sayfaların dağıtımına olanak sağlamaktadır. Geleneksel uzaktan eğitim 

eğer internet üzerinde gerçekleşmiyorsa posta maliyetleri artar, zaman sıkıntısı yaşanır. 

http://www.teknoturk.org/
http://www.teknoturk.org/
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Geleneksel eğitimde gündeme gelen yol ve konaklama ücretleri, e-eğitimde eğitim 

dünyanın neresinden alınırsa alınsın söz konusu değildir.  

 

1.7.3. Güncellik 
 

Geleneksel uzaktan eğitimde hazırlanan materyalin bir dönem/yıl boyunca 

uygulanması söz konusu olmamaktadır. Hatta ülkemizde Anadolu Üniversitesi, 

Açıköğretim fakültesi örneğinde olduğu gibi yaklaşık 10-15 yıl önceki çekimler TV’ de 

tekrar tekrar yenilenmektedir. Oysaki tüm öğrenenlerin yararlandığı internet üzerinde 

yayınlanan materyali (dosya, ses, görüntü vb.) zamanında ve kolayca düzeltmek ya da 

güncellemek mümkündür. Yeni materyal ya da bilgiler istenildiği zaman eklenebilir ve 

öğrenenler/müşteriler bu değişiklikleri anında görebilirler 

(http://www.bilisimsurasi.org.tr, 7/8/2002). 

 

1.7.4. Karşılıklı Etkileşim 
 

Geleneksel uzaktan eğitimi e-eğitimden ayıran önemli farklardan biri karşılıklı 

etkileşimin sağlanmasıdır. İnternet, metin, resim ve video gibi öğrenmeyi zenginleştiren 

ve eğlenceli yaşantılar sağlayan öğretme ve öğrenme araçları ile etkileşim olanağı 

sağlamaktadır. Ayrıca internet, karşılıklı yazışma olanağı sağlamaktadır. 

Öğrenenler/Müşteriler projelerini paylaşarak, ödevlerini hazırlayabilir, mesaj ve 

düşüncelerini postalayabilir ve yaşantılarını bir ders saatinden daha uzun süreliğine 

paylaşabilirler.Geleneksel uzaktan eğitim modelinde ise, online uydu üzerinden 

konferans bile verilse etkileşim söz konusu değildir.  

 

1.8. TÜRKİYE’DE e-EĞİTİMİN YAYGINLAŞMASINDA 

YAŞANAN ZORLUKLAR 
 

e-Eğitimin kullanılabilmesi ve bundan yararlanılabilmesi için belirli bir 

bilgisayar bilgisine ve bilgisayara sahip olan nitelikli bir kitleye ve altyapıya ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

http://www.bilisimsurasi.org.tr/
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Şekil 1- Evde İnternet Bağlantısı Var mı? 

 
e-Türkiye Raporu, Teknoloji ve Kalite Yönetimi Komisyonu, Ağustos 2001 

 
Şekil 1‘e bakıldığında Türkiye’de evinde internet bağlantısına sahip olan 

kesimin %7 olduğu görülmektedir. Evlerdeki internet bağlantısının artması e-eğitimin 

yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörler arasında sayılabilir. 

 

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerdeki Bilişim Teknolojileri kullanım düzeyine 

erişebilmesi için bazı olumsuzlukları aşması gerekmektedir. Bunların başında eğitim 

giderleri için gerekli altyapıya ayrılan bütçenin yetersizliği gelmektedir. Bununla 

bağlantılı olarak ülkemizdeki nüfusun büyük bir çoğunluğunun okul çağında olması da 

bir diğer olumsuzluk olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bu öğrenciler gelecekte 

e-eğitim için büyük bir potansiyel oluşturmaktadırlar. 

 

Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarının üç ana sorunu bulunmaktadır. Bu 

sorunlar, Kalite ve Standardizasyon Yetersizliği, Kurumsallaşamama ve Marka 

Olamama, Yaygınlaşamama olarak sayılabilir (http://www.bilisimsurasi.org.tr, 

7/8/2002). Eğitim alanlarının sayıca yüksek olmasına rağmen, verilen eğitimin dünya 

standartlarıyla uygunluğu tartışılabilir. Genel olarak, son teknolojilerin yeterince 

kullanılmaması, öğrenci başına düşen eğitmen sayısının düşüklüğü ve etkileşim 

kanallarının azlığı gibi nedenlerden dolayı, verilen eğitimin kalitesi istenen seviyeye 

ulaşamamıştır. Burada tartışılması gereken nokta bu tür eğitimlerin güven duyulan bir 

eğitime dönüştürülmesi gerekliliğidir.  

 

http://www.bilisimsurasi.org.tr/
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e-Eğitimin yaygınlaşamamasının temelinde henüz dünyada bile yeni bir 

teknoloji olması, bu yüzden internet altyapısında eksikliklerin olması, mevzuatın 

yetersiz olması, e-eğitim alanına özgü teşviklerin olmaması, ar-ge yatırımının az olması 

gibi etmenler yatmaktadır. e-Eğitimin ihtiyaçlar doğrultusunda kurumsal ve mali 

yönlerden desteklenmesi gereksinimi vardır. Etkin bir biçimde uygulandığında, 

özellikle mesleki ve teknik eğitim alanındaki sorunların çözümüne önemli katkıda 

bulunacağı açıktır. Çünkü ülkemizde işsizlik oranlarının artmasına karşın nitelikli 

işgücü yetersizdir. 

 
1.9. İNTERNET ÜZERİNDE PAZARLAMANIN ORTAYA 

ÇIKIŞI 

 
 Elektronik toplulukların sayısının ve türünün giderek artması, işletmelerin ticari 

faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye başlamaları sonucunda birçok işletme 

pazarlama faaliyetlerini internet üzerinde yapmaya başlamıştır. Artık insanlar 

evlerinden dışarı çıkmadan internet sayesinde, satın almak istedikleri ürün ya da 

hizmetlerin tüm özelliklerini, fiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve satın 

alabilirler. Bunun sonucunda elektronik pazar adını verebileceğimiz bir kavram 

gündeme gelmektedir.  

 

İnternet üzerinde ortaya çıkan elektronik pazarla ilgili olarak beş farklı alandan söz 

etmek mümkündür (Kırcova, 2002, ss.31-32); 

 

1. İşletmelerden tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetleri (B2C) 

2. İşletmeler arasında meydana gelen pazarlama faaliyetleri(B2B) 

3. Tüketiciler arasında meydana gelen pazarlama faaliyetleri(C2C) 

4. İşletmelerden hükümetlere yönelik pazarlama faaliyetleri (B2G) 

5. Hükümetlerden işletmelere yönelik pazarlama faaliyetleri (G2B) 

 

e-Eğitimin internette pazarlanması ile ilgili olarak hazırlanan bu tezde B2C 

yöntemi izlenmektedir.  
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1.10. İNTERNETTE PAZARLAMANIN TANIMI 
 

İnternet üzerinde pazarlama, internetin kar yaratmak ya da kar amacı gütmeyen 

dernek ya da işletmelerin yaptıkları faaliyetleri duyurmak ve fayda oluşturmak amacıyla 

kullanılması şeklinde genel olarak ifade edilebilir. İnternet geleneksel pazarlama 

işlevlerinin tüm faaliyetlerine sahip olmasının yanında çeşitli faaliyetleriyle farklı 

boyutlara yönelmektedir. Başlangıçta internet kullanıcılarının e-posta adreslerine 

bırakılan mesajlardan ibaret olan pazarlama faaliyetleri internetin üzerinde ticari 

işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan yazılımların yazılması ile çok farklı bir boyut 

almıştır (Kırcova, 2002, s.36).  

 

İnternette pazarlama, kişilerin evlerinden, çalışan bireylerin işyerlerinden hizmet 

ya da ürün almalarına olanak sağlayan ve kişilerin kolaylıkla rakip firmaların 

ürünlerini/hizmetlerini değişik kriterlere göre kıyaslayabilmelerini sağlayan bir 

pazarlama yöntemi olarak belirtilebilir. 

 

Kısaca e-pazarlama olarak da ifade edilebilen internette pazarlama, bilgisayar, 

digital TV, cep telefonu v.b. gibi teknolojik ürünleri kullanarak işletmelerin potansiyel 

müşteriyi bulmak, çekmek, kazanmak ve korumak için yaptığı her türlü faaliyet olarak 

tanımlanabilir. İnternette pazarlamanın işletmeler ve kurumlar için pek çok avantajı 

vardır. Bir ürünü/hizmeti pazarlamak için harcanan emek (tanıtım, imaj yaratma, 

müşterilerin  erişimi, ürün ve hizmetler ile ilgili tanıtım, kataloglar v.b. ) ve harcanan 

para  internet sayesinde çok daha az emek ve para ile halledilmektedir.  

 

İnternet üzerinden pazarlamanın sağladığı yararlar (http://www.yucebs.com/ 

danismanlik/epazarlama.htm, 5/12/2002); 

 

1.  Firmaların dünya pazarlarına ulaşabilmesine olanak tanıması, 

2.  Geleneksel pazarlamadan daha az masraf gerektirmesi, 

3.  Müşterilerin kişisel ihtiyaç ve zevkleri doğrultusunda hizmet 

sunulmasına olanak tanıması, 

http://www.yucebs.com/ danismanlik/epazarlama.htm
http://www.yucebs.com/ danismanlik/epazarlama.htm
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4.  Otomasyonla, gerçek yaşamda vakit kaybına sebep olan 

haberleşme ve bilgilendirme işlemlerini kolaylaştırması,  

5.  Hergün, kesintisiz 24 saat hizmet sunmaya olanak tanıması 

olarak ifade edilebilir. 

 

Eğitim sektöründe yer alan  işletmeler/kurumlar, kişilerin, kurumların istedikleri 

yerlerden erişebileceği e-eğitim hizmetini almalarını sağlarlar. Bu hizmeti internet gibi 

araçlar ve e-pazarlama sayesinde ortaya koyabilirler. Böylelikle kendilerinden büyük 

rakipleriyle yarışabilir, büyük pazarlarda yerlerini alabilir ve büyük karlar elde 

edebilirler. Rekabet avantajı sağlaması gibi nedenlerden dolayı internet, işletmeler 

tarafından önemsenmektedir. Özellikle e-eğitim gibi yeni teknolojik bir eğitim ürünü de 

önemli hale gelmektedir. Her ölçekteki işletmelerin/kurumların e-pazarlama 

yönetmelerini kullanması söz konusu olabilir. 

  

 

1.11. GELENEKSEL PAZARLAMADAN İNTERNETTE 

PAZARLAMAYA GEÇİŞ 

 
 Teknolojik ilerlemenin sonucunda kullanıcı sayısının artması gibi unsurların 

etkisiyle işletmeler/kurumlar, internet üzerinde yapılan pazarlamada geleneksel 

pazarlamadan farklı yöntem ve araçlar kullanabilmektedirler. İnternette pazarlama 

nitelik açısından doğrudan pazarlamaya, telefonla ya da katalog ile pazarlamaya 

benzetilmesine rağmen daha geniş kapsamlıdır. Aşağıdaki Tablo 2 internette pazarlama 

ile telefon ile pazarlama arasındaki farklılıkları gözler önüne sermektedir (Kırcova,  

2002, ss.33-34). 
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TABLO 2 

TELEFONLA PAZARLAMA VE İNTERNET ÜZERINDE PAZARLAMANIN  

KARŞILAŞTIRILMASI 

Telefonda Pazarlama 

(Telemarketing) 

İnternette Pazarlama 

(Online Marketing) 

Kısa süreli iki yönlü iletişim Sürekli iki yönlü iletişim 

Maliyeti düşük Maliyeti çok düşük 

Telefon görüşmesi için önemli zaman 

kullanımı 

Sürekli zaman kullanımı söz konusu değil, 

zaman kaybı en alt düzeyde 

Hedef kitlesi belli ve sınırlı Çok geniş bir kitleye yönelik 

Ağırlıklı olarak satışa yönelik Ağırlıklı olarak bilgi verme ve tanıtıma 

yönelik 

Büyük kampanyalar için kullanımının 

zorluğu 

Büyük kampanyalar için kullanımının 

kolaylığı 
    Doç.Dr.İbrahim KIRCOVA, İnternette Pazarlama,s.33-34, İstanbul Mart 2002 dan adapte edilmiştir. 

 

Tablo 2’de, internette pazarlama ile telefonda pazarlama karşılaştırılmıştır. 

İntenette pazarlamada sürekli iletişim halinde bulunulması, telefon ile iletişimdeki 

maliyete oranla internet ile pazarlamada maliyetin düşük olması ve geniş kitlelere 

kolaylıkla ulaşabilme ve büyük kampanyalar düzenleyebilme özellikleri telefon ile 

pazarlamaya göre internet ile pazarlamayı daha avantajlı hale getirmektedir.  

  

İnternet üzerinde pazarlama, geleneksel araçları da kullanan ancak, daha çok 

yüksek teknoloiye dayalı, hızlı ve sürekli gelişim gösteren bir teknik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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1.12. e-EĞİTİM PAZARI 
 

e-Eğitim pazarı denildiğinde, e-eğitimin sunulduğu alıcılarında eğitimi almaya 

hazır olduğu yer akla gelmektedir. e-Eğitim pazarı iki türlü ele alınabilir; 

 

1. Bireysel e-Eğitim Pazarı 

2. Kurumsal e-Eğitim Pazarı  

Ayrıca , 

1. Zorunlu e-Eğitim Pazarı 

2. Zorunlu Olmayan e-Eğitim Pazarı 

olarak da bölümlendirilebilir. 

 

Bireysel e-Eğitim;  Kişilerin ihtiyacı olan eğitimlerin internet ortamında ya da 

CD’ lerde kişilere yönelik olarak hazırlanmış şeklidir. 

 

Kurumsal e-Eğitim ise;  Kurumlara yönelik olarak kurum çalışanlarının eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış internet, intranet ya da CD’lerde hazırlanmış 

eğitimlerdir.  

 

Zorunlu e-Eğitim pazarı denildiğinde, öğrenenlerin alacakları eğitimin belirli 

hedeflere ulaşabilmeleri açısından şart koşulduğu eğitim akla gelmektedir. Bu hedefler 

bireysel olabileceği gibi kurumsal da olabilir. Öğrenenler/Müşteriler eğer  çalışanlar ise 

alacakları eğitim sayesinde terfi edebilirler, eğer öğrenenler/müşteriler öğrenciler ise 

alacakları eğitim dersleri açısından takviye olarak değerlendirilebilir. 

 

Zorunlu Olmayan e-Eğitim pazarı, Bir başka deyişle entelektüel e-eğitim pazarı 

olarak da adlandırılabilir. Bu pazarda, öğrenenlerin kendi işleri ile ya da işlerinin 

dışında uğraştıkları hobiler ile ilgili bir zorunluluk olmadan aldıkları eğitimler akla 

gelebilir. Öğrenen/Müşteri kendi mesleği ile ilgili bir eğitimi hiçbir zorlayıcı faktör 

olmadan sadece  bilgi birikimini artırmak amacıyla alıyor olabilir ya da öğrenen/müşteri 

mesleği dışında yapmaktan hoşlandığı bir konu hakkında eğitim almak isteyebilir. 
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e-Eğitimin çok geniş alanda sunulması mümkündür ve bu pazarda büyük gelir 

kazanma imkanları artmıştır. Frost & Sullivan araştırma şirketinin açıkladığı rapora 

göre ise (http://www.activefinans.com/activeline/sayi21/elearning.html, 5/6/2002), 

Kuzey Amerika bilgisayar tabanlı eğitim ve e-eğitim pazarında 2000 yılında 706 milyon 

dolar gelir sağlamıştır. 2007 yılında ise bu rakamın 12 milyar doları aşması 

beklenmektedir. 

 

Frost & Sullivan’ın baş analisti Jerry Weltsch, başarının şartının güvenilir 

ürünler olduğunu, ama güvenilir ürünlerin her zaman başarı getireceğinin garantisini 

vermediğinin altını çizmektedir. Müşteriyle diyalog kurmaktan daha ucuz bir pazarlama 

aracı olmadığını, başarılı olarak nitelendirilen firmaların başarılarının memnun 

müşterileri ile defalarca iş yapmaktan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bu 

açıklamaların da gösterdiği gibi, sektör liderleri hızla gelişen bu pazarda sadık ve tatmin 

edilmiş müşteri tabanı için uygun teknik destek koşulunun gerekliliği konusunda görüş 

birliğindedirler. Son kullanıcılarla sağlıklı bir ilişkinin devam etmesi öncelikle teknik 

desteğe bağlı bulunmaktadır. Sistem ile ilgili problemleri olan öğrenenler/müşteriler, 

sorunlarına hemen çözüm bulunacağından ve bilgisayar tabanlı eğitimde, programın 

fonksiyonunu yerine getirememesinin kendilerine ekstra maliyet yüklemeyeceğinden 

emin olmak isteyebilirler. Müşteri sadakati ve marka bağımlılığı yaratmak için ise, 

kapsamlı son kullanıcı desteği şarttır. Sektöre yeni girenler hızlı ve kullanışlı teknik 

destek sunarak pazarda kendilerini lider olarak konumlandırabilirler. Böylelikle 

kredibilitelerini arttırıp, kaliteli ürünler ile yeni öğrenenleri çekebilirler. Pazar gelişme 

aşamasındayken marka farkındalığı yaratmak e-eğitim için uzun süreli başarının en 

önemli şartları arasında yer almaktadır. 
 

 İlkokul öncesi eğitimden, yaşam boyu eğitime kadar pek çok konu ve alanda 

eğitim verilebilir. Türkiye’de bireysel eğitimde kişilere yönelik pazara hizmet veren 

şirketlerin başında Bilden Bilgisayar gelmektedir. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik 

olarak eğitim hizmeti pazarlayan Bilden Bilgisayar eğitim konularını içeren CD-

ROM’lar ile hizmet sunmaktadır. Kurumlara yönelik olarak çalışan şirketlerin başında 

ise Oracle, Koç Bryce ve Enocta’nın geldiği söylenebilir. Özellikle Bilgi Teknolojileri 

(IT) sektörüne yönelik olarak faaliyet göstermektedirler. Kurumsal şirketler ve bireylere 

http://www.activefinans.com/activeline/sayi21/elearning.html
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de eğitim imkanı tanımaktadırlar. Pazarı aynı zamanda sektörel eğitim veren, 

çocuklara/gençlere eğitim veren vb. şekilde bölümlendirmek de mümkündür.  

 

1.13. e-EĞİTİM PAZARININ GELİŞİMİ 
 

1.13.1. e-Eğitimin Gelişimi 
 

İnternetin gelişmesi, internet teknolojisinin eğitim alanında nasıl 

kullanılabileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bunun sonucunda da, e-posta yoluyla 

eğitimciye ulaşım, basit grafik ve metinlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı eğitim 

gündeme gelmiştir. İlerleyen zamanlarda da internet üzerinde ses ve görüntünün, 

parçalar halinde aktarıldığı internet tabanlı eğitim ortaya çıkmıştır. 

 

Günümüzde web aracılığıyla, sınıf eğitimi, eş zamanlı danışmanlık, geliştirilmiş 

eğitim hizmetleri ve güncel içerik birleştirilerek, etkili ve çok boyutlu bir öğrenme 

ortamı yaratılmaktadır. On-line eğitim, kurumların hızla ve düşük maliyetle, kişilerin 

takvimine uygun özel eğitimler vermesine imkan sağlamaktadır. Dersler, işin veya 

öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir ve her öğrenene farklı tempoda eğitim de 

verilebilir. İngiltere’de bilgisayar tabanlı eğitim kullanma oranı %80’e ulaştığı halde 

Türkiye’de halen maliyet avantajı ve yüksek kalitede öğrenme imkanı sağlayan bu 

sistem yerine, geleneksel yöntemler kullanılmaktadır (IT-Business Weekly dergisi, 

2002, ss.12-15). 

 
 Bu alanda Türkiye pazarındaki en önemli ihtiyacın ise, öğrenim ihtiyaçlarına 

yönelik  entegre yazılımların hazırlanması gerektiğidir.  

 

1.13.2. e-Eğitim Pazarının Gelişimi ve Güçlü Uluslararası Kurumlar ve İşbirlikleri 
 

e-Eğitim   pazarının gelişimine devlet desteği alabilen üniversiteler ön ayak 

olmaktadır. Bu nokta da Türkiye için Sakarya Üniversitesi örnek gösterilebilir. Sakarya 

Üniversitesinde IBM danışmanlığında başlayan uzaktan eğitim projesinde, Lotus 
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LearningSphere kullanılmaktadır. Uzaktan eğitimin açık öğretimden en önemli farkı, 

eğitim sonrasındaki ölçümlerin titizlikle yapılabilmesidir. IBM’ in çözümünde, kişilerin 

hangi sayfalarda daha fazla vakit ayırdığı raporlanarak, sürekli güncelleme ve 

verimliliği artırma seçenekleri bulunmaktadır. e-Eğitim sayesinde Sakarya 

üniversitesinde, öğrenme düzeyinde %5 artış sağlanmış bulunmaktadır (IT-Business 

Weekly dergisi, 2002, s.32). Bu konuda IBM dışında Oracle, John Bryce gibi güçlü 

uluslararası kurumlar e-eğitim konusunda ciddi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu 

faaliyetlerin bir kısmı hizmet verilen ülkelerde işbirlikleri şeklindedir. 
 

Sakarya üniversitesi örneğinden devam edilecek olursa, 2000-2001 öğretim yılı 

bahar döneminde üç dersin açılmasına karar verilmiştir. Bu dersler Temel Bilgisayar 

Bilimleri, Temel Bilgi Teknolojisi Programlama Dilleri ve Enstrümantal Analizdir. 

Temel Bilgi Teknolojisi dersi iki farklı içerikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve 

Mühendislik  fakültesi öğrencilerine ve Enstrümantal Analiz dersi de Kimya Bölümü 

öğrencilerine verilmiştir. Derslere kayıt edilen öğrencilerin sayısı 1286 ve ziyaretçi 

öğrencilerin sayısı da 450 olmuştur. Bunların kısa sınavları ve vize sınavları internet 

üzerinden yapılmış, ödevleri de elektronik posta ile alınmıştır. Final sınavları ile 

YÖK’ün yönetmeliğine uygun olarak gözetmen nezaretinde yapılmıştır. Başarıyı 

ölçmede kriterlerden biri olan öğrenci notlarının aritmetik ortalamasını hesaplayarak bir 

önceki sene aynı dersi yüz yüze alan aynı bölümdeki öğrencilerin not ortalaması ile 

karşılaştırıldığında, dersleri İnternet Destekli Öğretim ile alan öğrenciler  geleneksel 

eğitime tabi tutulan öğrencilere oranlara %5-10 daha başarılı olduğu görülmüştür. 

 

Öğrencilerin internet destekli öğretimde karşılaştığı sorunlara yönelik yapılan 

çalışmada en önemli sorunun internet bağlantı hızı olduğunun, görülmesi üzerine 

üniversitenin internet çıkış hızının iki katına çıkarıldığı ve hızın daha da artırılması için 

çabalarda bulunulduğu belrtilmektedir. İçeriklere ulaşma hızını daha da arttırmak ve 

öğretim tasarımını iyileştirmek için yeniden tasarlanmış ders içeriklerinin dosya 

boyutlarını düşürmek gerekmiştir. 

 

Öğrenciler ile iletişimi arttırmak için ders sorumlusu öğretim üyelerine dersleri 

için birer tane e-posta adresi alınmış, her ders için sanal sınıflara ayrı ayrı forumlar 



49  

oluşturulmuştur. Öğretim üyelerine, en az dersin haftalık kredi sayısı kadar online olma 

şartı getirilmiştir (http://www.ef.sakarya.edu.tr/sayfa/bildiri/sayi_3/34.doc, 3/4/2002). 

 

TABLO 3 

ÖĞRENCİLERİN İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİMDE KARŞILAŞTIĞI 

SORUNLAR 

 

A) Bağlantı Hızı %45,30  

B) Öğretim Üyeleri İle İletişim %17,66  

C) Sınavlar %13,11  

D) Ders İçerikleri %12,25  

E) Diğer %11,68  

TOPLAM %100    

 
Bu girşimin başlangıç aşamasında dahi öğrenciler tarafından önemli ve kabul 

edilebilir olduğu anlaşılmaktadır. Sorunların ağırlıklı olarak altyapı iletişim ve içeriğe 

yönelik olması da doğal olarak yorumlanabilir. Üniversitelerin dışında e-eğitimle ilgili 

olarak Türkiye’de faaliyetler beş yıldır artmaktadır. 

 
 

1.14. e-EĞİTİM PAZARINA YÖNELİK    ÇALIŞMA 

MODELLERİ 
 
 
 e-Eğitim hizmeti veren işletmelerin/kurumların bir çalışma modeli oluşturmaları 

gerekebilir. e-Eğitimde, eğitimin internette verilmesi için gerekli altyapının 

hazırlanması, e-eğitimin internette pazarlanması, e-eğitimin hizmet bedelinin ödenmesi 

gibi ana ve yardımcı faaliyetler için çalışma modelleri oluşturulabilir. Oluşturulması 

mümkün olan modeller şunlardır (Dolanbay, 2000, ss.61-63); 

1. e-Eğitim Kurumu 

2. Dış Kaynak Kullanımı 

3. Sanal Topluluklar 

http://www.ef.sakarya.edu.tr/sayfa/bildiri/sayi_3/34.doc
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4. Bütünleşme 

5. e-Eğitim Merkezi/e-Eğitim Portalı 

 

1.14.1.e-Eğitim Kurumu 
 

Bu modelde, eğitim kurumu/işletme eğitim hizmetini internet aracılığı ile 

sunmaktadır. Son zamanlarda bir çok işletme/kurum eğitim hizmetini, geleneksel 

pazarlama ve eğitim yöntemlerine yeni yöntemler ve pazarlama kanalları ekleyerek, 

internet alanında da hizmet vererek avantaj yakalamaya çalışmaktadır. 

İşletmeler/kurumlar için en büyük avantaj, bütün dünyaya erişmekte sağlanan düşük 

maliyettir. Eğitimi almak isteyenler açısından ise, geleneksel yöntemlere oranla daha 

ucuz olması, zamandan, yerden bağımsız, esnek eğitim olanağı sunması ve farklı eğitim 

kurumlarının hizmet kalitesinin karşılaştırılmasındaki kolaylıktır. Koçbryce ve Enocta 

Türkiye için iyi bir örnektir.  

1.14.2. Dış Kaynak Kullanımı 

 

Dış kaynak kullanımı web ortamında (www) yer alan şirketlerin internet 

ortamında birbirlerine destek olması konusunda çalışmaların yürütülmesi amacı ile 

kurulan çalışma modelidir. Eğitim kurumları arasında birbirlerine desteğin sağlanması 

(Lise ya da üniversitelerin web sayfalarında diğer eğitim kurumlarına linklerin olması 

v.b.), başka işletmeler tarafından pazarlama çalışmalarının sürdürülmesi, ödeme 

sistemlerinin oluşturulması, güvenlik ya da sipariş sisteminin kontrol altında tutulması 

gibi faaliyetler dış kaynak kullanımının temelini oluşturmaktadır. Bu modele sahip 

işletmeler/kurumlar gelirlerini, yapılan işlemlerden alınan komisyonlar veya periyodik 

ödemelerden elde edebilirler. Örneğin; Oracle platformu üzerinde yazılım geliştiren bir 

yazılım şirketi, işe yeni alınan elemanları eğitmek için yeterli zamana ya da eğitim 

verecek insan kaynaklarına sahip olmayabilir. İşyerinde farklı bir standarda geçerken 

kısa süre içinde büyük kitleleri eğitme konusunda sorunlar olabilir ve  yazılım şirketi, 

çalışanlarına Oracle ile ilgili bir eğitim sunmak isterse OLN (Oracle Learning Network) 

sayesinde internet üzerinden Oracle firmasından yıllık belirli bir ücret karşılığında bu 

eğitimi çalışanlarına aldırabilmektedir. Böylelikle şirket bir başka şirketin vermiş 

olduğu eğitim hizmetini alarak dış kaynak kullanım işlemini gerçekleştirmiş olur.  
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Bu model üniversiteler için incelendiğinde ise Enformatik Milli Komitesi 

Yönetmeliğinde yer alan istemci üniversite dış kaynak kullanan üniversite olarak iyi bir 

örnektir. Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim çalışmalarını yürütmek amacıyla 1 Mart 2000 tarih ve 23980 Sayılı 

Resmi Gazetede (2000) “Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 

Enformatik Milli Komitesi’nin amacı, yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi 

teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, Eğitim-öğretim 

olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin artırılması, üniversitelerle işbirliği 

içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yükseköğretim Kuruluna 

önerilerde bulunmaktır (Resmi Gazete, 2000). 

 

Uzaktan eğitim amaçlı olarak ilgili yönetmelik kapsamında  ders ya da program 

açmak isteyen üniversite sunumcu olarak adlandırılmaktadır. Sunumcu üniversite, 

uzaktan eğitim kapsamında açılan derslerin ve programların akademik standartlarını 

sağlayacak  şekilde tasarlanmasını ve sunulmasını sağlamak zorundadır. Ders ya da 

program talep eden/alan üniversite istemci (alıcı) olarak adlandırılmaktadır. İstemci 

üniversitelerde uzaktan eğitim kapsamında açılan dersleri ve programları alabilmek için 

sunumcunun öngördüğü teknik altyapıyı ve idari organizasyonu kurmak zorundadır         

(IT-Business Weekly, 2002, s.15). Bu durumda istemci üniversite dış kaynak olarak 

sunumcu üniversiteyi kullanmaktadır. 

1.14.3. Sanal Topluluklar 
 

Sanal topluluklar oluşturan ve destekleyen işletmeler/kurumlar için bilgi 

vazgeçilmez bir kaynaktır. İnternet üzerinde belirli bir konuda görüş alış verişinde 

bulunmak için kurulan topluluklara sanal topluluk adı verilmektedir. Bu tür hizmet 

sunan sitelerin gelirlerini, eğer varsa üyelerinin ödentileri ve reklamlar oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu tür siteler, elde ettikleri bilgiler ile oluşturdukları pazar araştırmaları, müşteri 

tutumları ve alışkanlıkları gibi  raporlar ile  gelirlerini temin edebilirler. Bu tür bilgilerin 

kullanılmasında çeşitli yasal kısıtların olmasının yanında, üyelerinin bu konuda 

bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Örneğin; Nasıl ki Kitaplar için amazon.com 

sitesi söz konusu ise eğitim ile ilgili olarak da bir sanal topluluklar oluşturulabilir. 

Superonline veya Turk.net gibi servis sağlayıcıların sayfalarında oluşturdukları eğitim 
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toplulukları da örnek olarak verilebilir. Sanal toplulukların oluşturulması, bilgi toplumu 

olmamızda önemli katkısı olabileceğinden e-eğitimin hızla gelişmesine de yardımcı 

olabilir. 

1.14.4. Bütünleşme 
 

Farklı eğitim kurumları/işletmeler tarafından sunulan ürün ya da hizmetlerin bir 

araya toplanarak tek bir ortamda sunulması esasına dayanan çalışma modelidir. Tek bir 

konuya kanalize olan bu tür modellerin gelirini üyelik/kullanım ödentileri ile yapılan 

satışlardan alınan komisyonlar oluşturmaktadır.  

 

Bu modele örnek olarak CLASROOM2000 projesi gösterilebilir. 

CLASROOM2000 araştırma ve geliştirme projesi Kasım 1997’de İsviçre’de 

başlamıştır. Bu proje yeni öğrenme teknolojilerini mühendis ve teknisyenlere modüler 

kurslar halinde sunan yapısal ve teknolojik yapıyı ifade etmektedir. Proje NDIT/FPIT 

(Bilgisayar bilimleri ve telekomünikasyon konusunda lisanüstü eğitim gerçekleştiren 

kurum) ile koordineli olarak İsviçre Üniversiteleri, Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri 

ve Şirketlerin biraraya geldiği bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmektedir.             

(Fluckiger, Çev: Telli Yamamoto, 2002, s.105).  

1.14.5. e-Eğitim Merkezi/e-Eğitim Portalı 
 

Birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu eğitim merkezlerinin 

elektronik versiyonu olarak değerlendirilebilir.  ODTÜ IDEA programı Türkiye için iyi 

bir örnektir. Çünkü IDEA ODTÜ’nün e-eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. 

 

e-Eğitim merkezine dahil olan e-eğitim kurumlarının elde edecekleri yararlar,  

 

1. Düşük maliyet ile e-eğitim merkezine/e-eğitim portaline dahil 

olabilmesi, 

2. İnternetin gerektireceği güvenlik ve  ödeme sistemlerini tek 

başlarına düşünmek zorunda kalmaması, 

3. Marka olarak kendini duyuramamış küçük ve orta boy 

işletmelerin kitlelere erişim konusunda internet üzerindeki e-
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eğitim merkezleri/e-eğitim portalleri küçük işletmeler için bir 

fırsat yaratması, 

4. İşletmelerin internet ortamına geçmek isterken bir yandan da 

internet ortamına yapılacak yatırım ve yönetimden çekinmeleri 

olarak sayılabilir. 

 

Öğrenenler/Müşteriler açısından e-eğitim merkezi/e-eğitim portalinin yararları, 

 

1. Farklı eğitim kurumlarının ortak güvenlik sistemleri, ortak 

arabirim ve kullanım kolaylığı ile sunuluyor olması, 

2.  Büyük e-eğitim merkezi/e-eğitim portali tarafından sunulan ve 

sektöründe isim yapmış eğitim kurumlarının  bir arada bulunması,  
3. e-Eğitim kurumlarının bir tıklama uzaklığında bile olsa tek bir 

adreste toplanması olarak sayılabilir. 
 

1.15. HİZMET OLARAK e-EĞİTİM’DE BULUNAN 

ÖZELLİKLER  
 

e-Eğitim bir hizmet olduğuna göre hizmetlerde varolan özelliklerin bazıları  e-

eğitim için de geçerlidir. e-Eğitim hizmet olarak incelendiğinde eğitimin soyut olması, 

heterojen olması, üretim ve tüketimin eşzamanlı olması, stoklanamaması gibi 

özelliklerinin varolduğu söylenebilir (Üner, 1994, ss.3-5). 

1.15.1. Hizmetin Özellikleri 
 

1.15.1.1. Soyut Olmaları 

 

 Ürün bir nesne, bir obje, bir şeydir. Hizmet bir hareket, bir performans, bir 

çabadır. Herhangi bir ürün alışverişi yaparken dokunmak, koklamak ve giymek vb. söz 

konusu iken eğitim hizmetinde gösterilebilecek elle tutulur bir şey yoktur (Telli 

Yamamoto, 1997, ss.17-18). Pazarlama açısından pazarlanan ürün somut olma 

özelliğine sahip olduğunda, o ürüne sahip olmuş olunur. Oysa daha önce özelliklerinin 



54  

belirtildiği senkron eğitimde e-eğitim satın alındığında, alınan eğitim tüketilmiş olur. 

Tüketilen bu e-eğitim, artık eğitimi alan kişinin bilgi dağarcığında yer alacaktır. e-

Eğitimin soyut olması, e-eğitimin belirli bir zaman aralığında üretilip ve anında 

bitmesinden senkron eğitimde- kaynaklanmaktadır. Senkron üretilen e-eğitim diğer 

somut ürünler gibi depolanamayabilir. Asenkron eğitim, depolanabileceği için (Eğitim 

setleri halinde satılan eğitim CD-ROM’ları, internette yayınlanan eğitimlerin dosyalar 

halinde bilgisayara yüklenmesi vb.) öğrenen/müşteri istediği zamanlarda eğitimi 

tüketebilir. Ancak senkron ve asenkron eğitimlerin sonucunda yapılan eğitim ölçme ve 

değerlendirmeler, veriler, kayıtlar somut özelliğe sahiptir, raporlanabilir. 

 

1.15.1.2. Heterojen Olmaları 

 

  Hizmet üreten işletmelerde emek yoğunluklu bir üretim söz konusu olduğu 

düşünülürse, üretilen hizmetin hep aynı standartda olması beklenemez. Hizmetlerin, o 

işletmelere özgü olarak üretildiği düşünülürse standart bir hizmet beklentisi söz konusu 

olmamaktadır. Bu yüzden e-eğitimin içeriğinin kalitesi, e-eğitimin sunulduğu sitenin 

kolay kullanılabilirliği ya da e-eğitimin sunulduğu yazılımın kolay kullanılabilirliği gibi 

özellikler işletmeden işletmeye değişiklik gösterebilir. Sonuç olarak, e-eğitimin içeriği 

ve kalitesi işletmeden işletmeye değişiklik göstereceğinden e-eğitim heterojendir 

denebilir. 

 

1.15.1.3. Üretim ve Tüketimin Eşzamanlılığı 

 

Hizmet işletmelerinde genelde hizmetin sunulduğu anda tüketim ve üretim 

işlemleri gerçekleşir. Senkron eğitimde üretim ve tüketimin aynı anda gerçekleşmesi, 

hizmet dağıtımının tek kanal alternatifinin doğrudan satış olduğunu ortaya koyar. Ancak 

bazı kuruluşlar hizmet üreten kuruluşlar adına işletmeyi tanıtırlar ki, bu durumda 

dağıtım kanallarından bahsedilebilir.  

 

1.15.1.4. Stoklanamama 

 

e-Eğitim modellerinden gerek senkron e-eğitim gerekse asenkron eğitimler, 

başka bir zaman aralığında kullanılmak üzere kayda alınıp saklanabilir. Ayrıca senkron 
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eğitim sonucunda öğrenenin/müşterinin eğitimdeki başarısının ölçüm değerleri 

stoklanabilir. Bu yüzden hizmetin genel karakteristiklerinden olan stoklanamama e-

eğitim için geçerli olmamaktadır. 
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BÖLÜM  2 
 

e-EĞİTİMİN İNTERNETTE PAZARLANMASI 
 
 

e-Eğitimi intenette pazarlamanın avantajları bulunmaktadır. e-Eğitim internet 

üzerinde verilen bir eğitim olduğundan, pazarlamasının internet aracılığı ile yapılması 

da doğaldır. İnternetin sunduğu geniş imkanlar ile pazarlama yöntemlerinin 

birleştirilmesi e-eğitimi internette pazarlarken önemli ölçüde avantaj sağlayabilir. 

İnternette pazarlama öncelikle işletmenin/kurumun internette web sitesi kurmasıyla 

başlar. Web sitelerinde yer alan web sayfaları öğrenenlere satın almak istedikleri e-

eğitim hizmeti hakkında bilgilendirici bilgiler verebilen, işletme hakkında bilgi sahibi 

olunmasına olanak tanıyan (işletmenin iletişim bilgileri, işletmenin hangi alanlarda e-

eğitim hizmeti verdiği vb.),  satın alınmak istenen hizmetin teknik kullanma kılavuzu ve 

kullanma önerilerini barındıran bir araç olarak değerlendirilebilir. İşletme web sitesine 

e-eğitimi tanıtan web sayfalarını yerleştirerek, hizmetini sunduğu e-eğitimin 

tanınmasına katkıda bulunabilir. e-Eğitim hizmetlerinin tanıtımını kataloglar halinde 

sunabilmek için, web sayfalarında oldukça pratik bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. 

Maliyetleri gerek basım, gerek dağıtım aşamalarında bir hayli yüksek olan eğitimle 

ilgili katalogların, web sayfaları halinde gerçekleştirilmesiyle maliyetler 

düşürülebilmektedir. Bu şekilde hazırlanan web katalog sayfaları öğrenenlere, hem 

katalogun sadece kendilerine gerekli olan kısmına erişebilmelerine ve kendileri için bir 

kopya bulundurabilmelerine, hem de işletme ile anında iletişim kurarak daha fazla bilgi 

alabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bunlara ek olarak web sayfaları, çevreciliği ve 

doğa koruması çalışmalarını desteklemekte, iletişim için elektronik bağlantıları 

kullandığından gereksiz kağıt israfını azaltmaktadır. 
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2.1. e-EĞİTİMİN  PAZARLANMASINA İLİŞKİN  GENEL  

ÖZELLİKLER 
 

e-Eğitimin pazarlamasında genellikle pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini 

ölçmek zordur. Aynı şekilde rakip firmaların pazar etkinlikleri hakkında sağlıklı veri 

elde etmek de bir hayli güçtür. Bu yüzden öğrenenlerin değeri anlaşılmalı ve 

öğrenenlerin aldıkları hizmetin kalitesi ile ilgili görüşleri, eğitim hizmetinin kalitesini 

artırıcı yönde değerlendirilmelidir. 

 

e-Eğitimin soyutluk, heterojenlik, üretim ve tüketimin eş zamanlılığı gibi hizmet 

özelliklerinin yanında pazarlama faaliyetlerinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır 

(http://www.sbe.deu.edu.tr/sbeweb/dergi/dergi03/hizmet.htm, 10/7/2002). 

1. Öğrenenlerin/Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

bunların karşılanmasına yönelik eğitim içeriğinin düzenlenip 

sunulması, 

2. Pazarlamanın devamlılık gösteren yapısı, yani faaliyetlerin 

süreklilik arz etmesi, 

3. e-Eğitimin soyut olması ve tüketim ile üretimin genellikle aynı 

zamanda, yerde gerçekleşmesi nedeni ile öğrenen/müşteri 

memnuniyetinin sağlanmasında kalitenin öneminin anlaşılması ve 

öğrenen/müşteri değerinin ön plana çıkması, 

4. Eğitime katılan katılımcıların doldurdukları formlar sayesinde 

eğitimdeki memnuniyetin ölçümünün sağlanması 

olarak sayılabilir. 

 

e-Eğitim hizmetinde gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinde içeriğin edinilen 

bilgiye göre müşteri yönlü bir yapıda oluşturma olanağı, pazarlama faaliyetlerinin 

sürekli kılınması, müşteri değeri ve kalite ölçütlerinin ön plana çıkması ve müşteri 

memnuniyeti konuları e-eğitim hizmetinin pazarlanmasında gözönünde tutulması 

gereken özelliklerdendir. 

 

http://www.sbe.deu.edu.tr/SBEWEB/dergi/dergi03/hizmet.htm
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2.2. e-EĞİTİMİN PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI 
  

Pazarlama karması, hedef pazarı tatmin edebilmek amacıyla işletme örgütlerinin 

anlamlı bir şekilde biraraya gelmesidir. Pazarlama literatürüne kazandırılan 4P olarak 

adlandırılan Ürün (Product), Fiyat (Price), Tutundurma (Promotion)  ve Dağıtım (Place) 

pazarlama karmasıdır. Pazarlama karmasında ürüne verilen değer zamanla müşteriye 

verilmeye başlanmıştır. 

 

2.2.1. Ürün 
  

Pazarlama ve hizmetin verildiği ortamın internet (sanal) olmasından dolayı, 

tüketicinin ürünün kalitesi ve sağlayacağı faydalar konusunda geliştirilen standartlara 

güveninin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’ de bir çok ürünün standardının olmaması 

ve kültürel faktörlerden dolayı, tüketiciler ürünü önce test etme eğilimindedirler. Bu 

açıdan, pazarlama etkileşimlerinde bulunan tüketicileri koruyacak gerekli 

düzenlemelerin güçlendirilmesi, internet ortamında pazarlama faaliyetlerini de 

güçlendirecektir (Küçük, 1998, ss.44-45).  

 

İnternet üzerinde pazarlanan ürün ya da hizmetin bazı özellikleri olmalıdır. 

Bunların başında farklılık, hızlı ulaşım, ucuzluk, ürünün teknik özelliklerindeki 

üstünlük, kullanım kolaylığı, kalite ve uygulamaya yönelik olması gelmektedir. Eğer 

tüketici internet üzerinde satın alacağı hizmeti oturduğu yerden satın almadan 

deneyebiliyorsa bu büyük bir avantajdır. e-Eğitimin kısıtlı kullanımlarına (demo) imkan 

verilerek tüketicinin hizmeti satın almadan hizmeti tanımasına olanak verilebilir. 

Geleneksel pazarlamada kalite ön plana çıksa bile, internette ön plana çıkan farklılıktır. 

Tüketicinin ilgisini çeken herşey aslında farklılık olarak nitelendirileceğinden web 

sitesinin tasarımı, eğitimin içeriği, eğitim içeriğinde kullanılan görsel efektler, ulaşım 

imkanı, pazarlama stratejisi gibi etkenler farklılık oluşturmada kullanılabilmektedir. 

 

e-Eğitimin önemli özelliklerinden biri olan kişiselleştirme özelliği sayesinde 

işletmeler/kurumlar benzer tarz talepleri gruplandırarak kitlesel kişiselleştirme (mass 

customization) yaparak ürünü pazara sunabilirler. Böylelikle hem kişiye özel bir hizmet 
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elde edilmiş olurken aynı zamanda kitlesel bir üretim söz konusu olabilir. e-Eğitimin bir 

başka özelliği ise zaman kavramından bağımsız olarak eğitime ulaşabilme ve alabilme 

imkanıdır.              

 

İnternetin olmadığı yerlerde e-eğitim ürünü olarak CD’ deki eğitimlerden 

bahsedilebilir. Bu noktada eğitim CD’lerinin dikkat çekici olması için öncelikle CD’ nin 

yer alacağı kutunun görüntüsünün hedef kitleyi cezbedecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Ayrıca kutunun üzerinde yer alan bilgilerde e-eğitimin teknik 

özelliklerinden, kullanım kolaylığından ve kolay anlaşılır olup uygulamaya yönelik 

olduğundan bahsedilmelidir.  Hatta satılan yerde bir bilgisayara CD’ deki eğitim 

yüklenerek öğrenenlerin eğitimi incelemesine olanak sağlanabilir. 

 

e-Eğitim ister internette ister CD’de olsun zamandan bağımsız olarak                

e-eğitimden yararlanılabilir. 

2.2.2. Fiyat 
 

 Fiyat e-eğitim hizmetinin parayla ifadesidir. Burada ağırlıklı düşünülebilecek 

fiyat teslim fiyatı olarak değerlendirilebilir. Fiyatı maliyete göre, rekabete göre ve 

pazara göre belirlemek söz konusu olmaktadır. Kurumsal ve bireysel olarak 

değerlendirilebilecek fiyat belirlemelerine gitmek de mümkündür. e-Eğitim sektörünün 

yeni bir sektör olması nedeniyle fiyatlandırmada bir takım sıkıntılar yaşansa da e-eğitim 

hizmetini satın alan öğrenenlerin fiyatlara gösterecekleri tepkiler ile zaman içerisinde 

uygun bir fiyat stratejisi uygulanabilir. Fiyatı belirlerken, e-eğitimin maliyeti, rakip 

işletmelerin benzer kategorideki e-eğitim hizmetleri ve hedef kitle de göz önünde 

bulundurulabilir. Fiyatın belirlenmesinde e-eğitimi satın alacak olan öğrenenin kişisel 

ya da kurumsal olmasına bağlı olarak fiyatlandırmalar yapılabilir. Kişisel alımlarda 

öğrenen bazında fiyatlandırma yapılabileceği gibi, kurumsal alımlarda alınan e-eğitimin 

ne kadar süre ile alınacağı ya da öğrenen başına da fiyatlandırma yapılabilir. Çok sayıda 

öğrenen için e-eğitimin alınması durumunda indirimler yapılabilir. Kurumsal satışlarda 

kurum ile yapılan sürekli işler gözönüne alınarak indirimler de yapılabilir. e-Eğitimde 

indirim yerine promosyonların düzenlenmesi ya da 2 ürün fiyatına farklı 3 ürün 

sunulması satın almayı daha cazip hale getirebilir. 
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Rekabetin artması ve ürün standardizasyonunun artık zorunluluk haline 

gelmesinden dolayı, ürünün kalitesi artmak zorundadır. Tüketicilerden gelen 

geribildirimlerin artması, AR-GE, tutundurma ve dağıtım kanallarının güçlendirilmesi 

maliyetlerin düşmesine neden olacağından fiyatların da makul düzeyde seyretmesi 

mümkün olabilir (Küçük, 1998, s.45). e-Eğitimin internet üzerinde pazarlanması 

noktasında toptancılar, dağıtıcılar, perakendeciler olmayacağı için öğrenenin 

işletme/kurum tarafından belirlenen fiyatı uygun bulması söz konusudur.  

 

 e-Eğitim hizmetinin karşılığında ödenecek olan meblağın müşteriyi memnun 

etmesi açısından taksit ile ödeme, kredi kart ile ödeme, çek ile ödeme vb. gibi 

seçeneklerinin de yer alması gerekebilir. Taksit ile ödemelerde zamanından önce 

yapılan ödemelere indirimler yapılabilir. 

2.2.3.Tutundurma 
 

İnternet ortamında gösterişli vitrinlerin yerini web sayfaları almaktadır. 

Dolayısıyla işletmenin ölçek olarak büyüklüğüne bakılmaksızın herkes eşit imkana 

sahiptir. Yüzyüze iletişimin esnekliğine ve etkinliğine rağmen, maliyetlerin yükselmesi 

işletmeleri kitle iletişim araçlarını kullanmaya yöneltmiştir. Geleneksel iletişim 

araçlarında geribildirimin uzun zamanda gelmesi ve doğruluk payının düşük olması 

işletmelere dezavantaj sağlamaktadır. İnternet ortamında iletişim araçlarının çok kısa 

zamanda geri bildirime imkan tanıması ve tüketicinin web sitesini dolaşırken bıraktığı 

izlerin (ilgilendiği objelere tıklaması, anketlere cevap vermesi ve hangi sayfalar 

üzerinde dolaştığı gibi bilgiler) doğruluğunun güvenilir olması dolayısıyla avantajlar 

sağlamaktadır (Küçük, 1998, s.45). e-Eğitimi internette pazarlayabilmek ve satışları 

artırmanın yollarından biri, web sitesinin ilgi çekici olmasını sağlamak ve marka 

yaratabilmektir. Bunu sağlarken sayfanın hızlı yüklenmesi de sağlanmalıdır. Web sitesi 

hedef kitleyi çekebilecek nitelikte dizayn edilmelidir. Web sitesini çekici kılan en büyük 

özellik ise değer yaratabilmesidir. Bu değer, web sitesini ziyaret eden kişilerin 

eğlenmesi, bilgi kazanması ya da amaçlarına ulaşmadaki kolaylıklar olabilir. Ayrıca, 

hedef kitlenin değişen zaman aralıklarında web sitesini ziyaret etmesini sağlayabilmek 

için, web sitesinin sürekli güncellenen bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Bunun 
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için web sitesinde haftalık köşe yazılarına, makalelere vb. yer verilmelidir. İnternette 

marka yaratmakla da web sitesindeki ziyaretler artırılabilir. İnternette marka yaratırken, 

internetin yapısından gelen iki önemli özelliğin (proaktif olma ve karşılıklı ilişki 

kurabilme)  amacına uygun olarak yaratılması gerekebilir (Uslu, ss.11-12).  

 

Tutundurmada kullanılan bir başka araç olarak, web sitesindeki bannerlar 

söylenebilir. Banner; internette reklam amaçlı kullanılan grafik, resim ya da hareketli 

objelerdir. Bar olarak da tanımlanır (Öncü, 2002, s.145). Bannerlar genelde sitedeki 

sayfalarda üst ya da alt kısımlarda bulunurlar. Banner’ ın sayfanın üst kısmında yer 

alması, altında yer almasına oranla daha fazla görülmektedir. Bannerlar sayfanın 

düzenini bozmayacak şekilde olmalıdır. Büyük sitelerde yaygın olarak kullanılan zaman 

ayarlı (genelde 30sn ile 5 dk. arasında değişmektedir) ya da sayfa  yeniden 

yüklendiğinde değişen bannerlar söz konusudur (Öncü, 2002, s.157). 

 

 e-Posta en etkili tutundurma araçlarındandır. Gelen sorulara e-posta yoluyla 

cevap verilebilir, gelen mesajlardan e-posta adresleri ve isimleri toparlanabilir. Gelen 

soruları/önerileri kategorilere ayırıp bir veri bankası oluşturulabilir. Toplu e-posta 

yollanabilir. Bunun yanı sıra öğrenenlerin/ müşterilerin  e-posta listesine katılması 

sağlanarak özel tercihler almaları sağlanabilir. Ancak e-postalar yollanırken dikkat 

edilmelidir. Kullanıcılardan böyle bir talebi olanlara e-posta yollanmalıdır. Eğer talebi 

olmayanlara e-posta yollanırsa o zaman spam kavramı söz konusu olmaktadır. Mal ve 

hizmetlerini satmak isteyenler tarafından müşterice istenmemesine rağmen gönderilen 

e-postalara spam denir. Bunun yanı sıra internet kullanıcıları da istenmeden gelen ve 

posta kutularında yüzlerce biriken bu e-mail mesajları hem sevmemekte hem de bu 

mesajlarla uğraşmak zorunda kalabilmektedirler.  

 

Proaktif olma, internetin önemli özelliklerinin başında gelir. Proaktif olma 

özelliği öğrenenin/müşterinin tüm aktiviteler üstünde kontrolünün olması ve ilişki 

kurmak için önce öğrenenin/müşterinin faaliyete geçmesi gerektiğidir. Bu kontrolü 

şirketlerin kendi yararlarına kullanmaları ve potansiyel öğrenenlerin ilgilerini kendi web 

sitelerine çekebilmeleri için kendilerinin dışındaki diğer web sitelerine verilecek 

reklamlar işlevsel görülebilir. Bu tür reklamlar genellikle karşılıklı reklam takası 
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şeklinde oluştuğu gibi, google gibi veya superonline gibi sitelere / arama motorlarına bir 

komisyon karşılığında verilebilmektedir. Web sitesinde kullanılan materyallerin 

çokluğu dolayısıyla karşılıklı aktivitelerde ve ilişkilerde bulunmak çok kolaydır. Sipariş 

formunun e-posta yoluyla gönderilmesi, yorumların iletilmesi vb. 

 

İnternette e-eğitimin pazarlama stratejilerini kurarken öncelikle müşteri 

ilişkilerinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Müşterilerin internetteki 

hareketlerini ve alışverişlerini, isimlerini, anketlere cevap verme oranını, ilgilendiği 

konuları tutabilen bir veritabanı sistemi geliştirilebilir. Bu bilgilerin değerlendirilerek 

uygulamaya konulması pazar payını, çapraz satış imkanlarını  artırmada ve artan 

müşteri bağımlılığı ve memnuniyeti yaratmada yardımcı olabilir. İnternette bilgi 

yaymak kolay olduğundan müşteriden gelen geri beslemeler şirket/kurum içinde 

dağıtılabilir ve tüm şirket yöneticilerine gerektiğinde müşteri ile ilişki kurma yetkisi 

verilerek müşteri sadakati artırılabilir. İnternet üzerinde e-eğitimin pazarlanmasında, 

müşteri ilişkileri yönetiminin kolaylaştırıcı bir etken olduğu söylenebilir. 

İşletmelerin/Kurumların kendi ağ çevrelerinde bir topluluk oluşturabilmeleri marka 

bilincinin ve bağlılığın oluşturulması ile aynı anlamı içerebilir. Haber Grupları :  

Haber grupları, belli konular etrafında toplanmış internet üzerindeki gruplardır. e-

Eğitim  ile ilgili bir haber grubu oluşturulabilir. İlgilenen kişiler bu gruba dahil olarak 

her türlü bilgiye ulaşabilirler. e-Eğitim ile ilgili haber grubuna üye olan kişilere 

ulaşıldığında hedef kitleye de ulaşılmış  olunabilir. Listeler : Listeler yapı olarak haber 

gruplarına benzerler. Burada tek farklılık gönderilen e-postaların doğrudan doğruya 

listedeki kişilere gitmesidir. Gönderilen mesajın dikkat çekmesi çok önemlidir. Çünkü 

kişi birden fazla listeye üye olabilir ve kişinin posta kutusuna gelen mesaj yoğunluğu 

dolayısıyla gönderilen mesaj okunmadan silinebilir. Bu yüzden e-postada yer alan konu 

(subject) kısmındaki açıklama kısa ama bir o kadar da çekici olmalıdır. BBS = Bulletin 

Board Systems (Bülten yayınlayan gruplar) : Çok spesifik bir konu veya kişiler 

etrafında  toplanılmış genelde çok sadık ve aktif katılımcıların oluşturdukları ve 

pazarlama faaliyetlerinin pek hoş karşılanmadığı gruplardır. Yenilikleri bildiren Web 

siteleri :  Bazı web siteleri, yeni çıkan yenilikleri  bildirdikleri gibi ya da yeni sitelerin 

hangi sitelere duyuru yapması gerektiği konusunda yardımcı olmaktadırlar 

(www.nsca.uiuc.edu,www.yahoo.com/Computers/World_Wide_Web/Annoucement_Se

http://www.nsca.uiuc.edu/
http://www.yahoo.com/Computers/World_Wide_Web/ Annoucement_Services
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rvices vb.). Web‘de örümcek (Spider) olarak anılan ve belli kelimelere göre arama 

yapan programlara (Lycos, WebCrawler, Word Wide Worm siteleri) şirketi kayıt 

ettirmek yararlı olmaktadır. Bu programlara ek olarak da Yahoo sitesinin kayıt 

(registration) kısmına bakılabilir. 

 

2.2.4.Dağıtım Kanalları 
 

İnternet ile birlikte dağıtım kanallarının yapısı da değişmektedir. Geleneksel 

perakendecilik yerine, büyük üreticilerin internet üzerinden doğrudan tüketicilere satış 

yaptığı yeni dağıtım kanalları ortaya çıkmaktadır. İnternette kanal daha çok erişimi 

sağlayıcı bir unsur olarak da değerlendirilebilir. e-Eğitim bir hizmet ürünüdür ve 

doğrudan tüketicinin ulaşabileceği özellikte olduğundan klasik dağıtım kanallarının 

ötesine geçmektedir. Eğer e-eğitim internet üzerinden alınacak ise o zaman belirli bir 

kullanıcı adı ile  internet üzerindeki eğitime girilebilir. İnternet sayesinde e-eğitim 

global olarak dağıtılabilir. Ancak bunun için uluslararası portallara üye olmak 

gereklidir. Daha çok internet üzerinden satış doğrudan olmakla birlikte, zaman zaman   

e-eğitim hizmeti veren işletmeler/kurumlar değişik portallar ile anlaşıp onların 

sayesinde de satış yapabilmektedirler (Örneğin; amazon.com gibi). 

 

İnternet üzerinden satın alınacak eğitim, e-eğitim CD’si ise ya eğitim CD’si 

internet aracılığı ile bilgisayara yüklenebilir (ki bu işlem modem hızına ve telefon 

hatlarının yoğunluğuna bağlı olduğundan uzun sürebilir) ya da internet üzerinden sipariş 

verilebilir. e-Eğitim CD’ si eğer yurtdışından gelecek ise gümrükte takılmaların 

olabileceği gözönüne alınmalıdır. Yurtdışından sipariş edilen e-eğitim CD’sinin 

yurtiçinde distribütörü varsa, e-eğitim CD’si onlardan alınmak istendiğinde fiyatta bir 

artış söz konusu olacaktır.  

 

İnternetin olmadığı yerlere ulaşım ancak normal dağıtım kanalları ile mümkün 

olabilir. Bu durumda pazarlanacak olan ürün CD’ lerde yer alan eğitim hizmetidir. 

Geleneksel dağıtım kanalları ülkeden ülkeye farkedebilir. Örneğin; İşletme/Kurum e-

eğitim CD’ sini Japonya’ ya satmak isterse önce bir genel toptancıya satar, toptancı 

ürünü ürün toptancısına satar, ürün toptancısı  bir ürün spesialite toptancısına satar, o da 

http://www.yahoo.com/Computers/World_Wide_Web/ Annoucement_Services


64  

bölgesel toptancıya satar, bölgesel toptancı mahalli toptancıya satar, o da perakendeciye 

satar. Ürünün bu kadar çok el değiştirmesi öğrenenin ödeyeceği fiyatı, ithalatçının 

ödediği fiyatın iki ya da üç misline çıkmasına sebep olabilir. (Kotler, 2000, s.386) 

 

2.3. e-EĞİTİMİN PAZARLAMASINDA 4C 

 
4C olarak adlandırılan müşteri değeri (customer value), müşteri maliyeti 

(customer costs), müşteriye uygunluk (customer convenience) ve müşteri iletişimi 

(customer communication) de pazarlama karmasını etkileyen faktörler olarak 

değerlendirilmelidir. 

2.3.1.Öğrenen/Müşteri Değeri 
 
 

Müşteriye sunulan değer denildiğinde, müşteri değeri ile müşteri masrafı 

arasındaki fark anlaşılır. Müşteri değeri, müşterilerin belirli bir ürün veya hizmet 

karşılığındaki beklentilerinin toplamıdır. Müşteri masrafı, müşterilerin ürün veya 

hizmeti değerlendirmek, elde etme, kullanmak ve elden çıkartmak için yapacakları 

masrafların toplamıdır  (Bkz. Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 2- Müşteriye Sunulan Değer belirleyicileri 

Topyekün 
Öğrenen/Müşteri 

değeri 

Topyekün 
Öğrenen/Müşteri 

Masrafı 

Ürün değeri Parasal Masraf

Hizmetin değeri Zaman Masrafı

Personelin değeri Enerji Masrafı

İmaj değeri Zihni Masraf

Öğrenene/Müşteriye Sunulacak 
Değer 

 
Philip KOTLER, Pazarlama Yönetimi, s.35’den uyarlandı. 
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Öğrenenler/Müşteriler, çeşitli sınırlamalar altında hareket ederler. Müşteri 

değerinin ençoklamasında iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki, e-eğitimi satan işletme 

ya da kurum rakip işletme ya da kurumun öğrenene/müşteriye sunduğu teklif karşısında 

kendi teklifinin nasıl değerlendirileceğini karşılaştırmalı olarak görebilmesi için, 

topyekün müşteri değerini ve topyekün müşteri masrafını belirlemelidir. İkincisi, 

sunulan değerde avantajlı durumda olmaması durumunda iki alternatif  söz konusudur. 

Birinci durumda, teklif edilen e-eğitimin bazı özellikleri arttırılabilir (içerik, kolay 

kullanım, görsel efektler vb.). İkinci durumda ise, sipariş ve teslim işlemleri 

kolaylaştırılabilir, bazı rizikolar (harddiskin çökmesi durumunda yeniden şifre için para 

istenmemesi vb.) garanti altına alınarak müşterinin masrafı azaltılabilir (Kotler, 2000, 

ss.34-36). e-Eğitimin internette pazarlanması ile öğrenen bulunduğu yerden ayrılmadan 

internet aracılığı ile eğitimin özelliklerini öğrenebilme, eğitimi satın alabilme ve eğitim 

ya da işletme hakkında öneri ve şikayetlerini ifade edebilme olanağına kavuşmaktadır. 

Eğitim hizmetini satın almadan önce internette diğer işletmelerin eğitim hizmetlerini 

çok kısa sürede karşılaştırma imkanına sahiptir. 

2.3.2.Öğrenen/Müşteri Maliyeti 

 
Öğrenen/Müşteri maliyeti, yeni öğreneni/müşteriyi elde etmek, mevcut öğreneni/ 

müşteriyi elde tutmak için katlanılan maliyetlerdir. Öğrenenlerin/Müşterilerin rakip 

işletmelerin/kurumların eğitimlerini seçmelerini önlemek için eğitimin içeriğinde, 

görselliğinde, kalitesini artıracak her türlü işlem birer maliyet kalemini oluşturmaktadır. 

2.3.3.Öğrenene/Müşteriye Uygunluk 
 
 

Sunulacak olan e-eğitimin öğrenene/müşteriye uygunluğu önemlidir. Öğrenen/ 

Müşteri memnuniyeti, öğrenenin/müşterinin alacağı eğitimin kendisine uygunluğu ile 

yakından ilişkilidir. Mevcut öğrenenlere/müşterilere uygun eğitimler sunmak için 

veritabanındaki bilgilerden yararlanmak gereklidir. Öğrenenin/Müşterinin geçmişde 

aldığı eğitimlerden yola çıkılarak öğrenene/müşteriye uygun yeni eğitimler sunulabilir. 

Bu e-eğitimle ilgili araştırma, gelişmelerin takibi, müşteri veri tabanlarının 

oluşturulmasına yönelik maliyetlerin geleneksel yapılara göre artması anlamına 

gelmektedir.  e-Eğitim hizmeti kendi iç dinamiği içinde müşteriye uygunluk sağlamak 
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üzere ortaya koyulan hizmettir. Bu hizmetin kolayca sunulması, elde edilmesi, 

müşterinin yeniliklerden haberdar edilmesi gibi konuları kapsamaktadır. 

2.3.4.Öğrenen/Müşteri İletişimi 
 

Müşterinin öneminin giderek anlaşılması ve müşterilerin de bunu farketmesi sonucunda, 

işletmelerin/kurumların öğrenen/müşteri ile karşılıklı iletişime geçmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. En fazla kar sağlayan müşteriler ile yakın ilişkiler kurmak gereklidir. e-

Ticaret ile uğraşan çoğu şirketler müşteriler ile ilişkileri günün her saatinde yapabilmek 

için iletişimi internet üzerine de taşımaktadır. Çünkü e-eğitimde de e-ticarette olduğu 

gibi iletişim satınalma öncesi başlar satınalma ve sonrasında da devam eder. İletişimi 

doğru şekilde kurabilmek için gerekli sistemin oluşturulması gerekmektedir. İnternet 

sayfasında müşterilerin istek ve şikayetlerini bildirebilecekleri, e-eğitimlerin fiyatlarını 

görebilecekleri, e-eğitimlerin içerikleri hakkında bilgi alabilecekleri sayfalara, eğitimi, 

işletmeyi  değerlendirebilecekleri anketlere yer verilmelidir.  

 

2.4. e-EĞİTİMİN PAZARLAMASINDA HİZMETİN 

ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANMA 
 

 

Hizmet pazarlamasında, hizmetlerin özellikleri nedeniyle işletmeler bazı 

değişkenleri de stratejik olarak da kullanabilirler. e-Eğitimin pazarlamasında pazarlama 

karması ile birlikte gözönüne alınması gereken özellikler (Üner, 1994, s.6); 

1. Fiziksel Çevre,  

2. Katılımcılar,  

3. Süreç Yönetimi 

2.4.1.Fiziksel Çevre 
 

 

Fiziksel çevre, öğrenenin/müşterinin, eğitimi veren işletmenin/kurumun fiziksel 

çevresi olarak algılanabilir. Fiziksel çevre web ile sunulan en önemli olanaklardan 

biridir. Kullanan yönlü düşünülürse öğrenenin/müşterinin fiziksel çevresi olarak, 

bireyin alışkın olduğu veya istediği yerde eğitim alabileceği bir ortam olarak 
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değerlendirilebileceği gibi öğrenenin/müşterinin bilgisayarının modelindeki kapasite, 

modeminin hızı olarak da değerlendirilebilir. 

 

Öğrenenler/Müşteriler hizmeti satın almadan önce, işletme hakkında bilgi 

edinmek ve hizmetin kalitesi ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissedebilirler ve hatta 

hizmetin denemesini yapmak isteyebilirler. Bu durumda e-eğitimin kısıtlı kullanımının 

(demosunun) hazırlanması, e-eğitimin öğrenen/müşteri açısından denenmesine olanak 

sağlanabilir. Fiziksel ortam, hizmetin kalitesi ve işletmenin yetenekleri hakkında 

öğrenene bilgi vermesi açısından da önemlidir.  

 

İşletmenin/Kurumun e-eğitimde fiziksel ortamı olarak, kurum yönlü 

düşünüldüğünde ise e-eğitim programının yer aldığı web sitesi anlaşılabilir. Web 

sitesinin kolay kullanımı, sayfaların ekrana hızlı gelmesi, rahatlığı, dilinin anlaşılabilir 

olması, uluslararası olması ve aranan bilgilere kolayca ulaşma imkanı müşteri 

memnuniyeti ve hizmeti kullanmada verimliliği arttırabilir. İşletmenin web sitesinin ve 

işletmenin isminin yapılan işi çağrıştıran, yapılan işlerin kolaylıklarını ifade edebilen, 

kolayca hatırlanabilen ve işletmenin faaliyetlerinde meydana gelebilecek gelişmelere 

göre işletmeyle uyum içerisinde olmasını sağlayacak tarzda seçilmelidir. 

Öğrenenin/Müşterinin e-eğitimi alabilmesi için bulunduğu ortamdan ayrılmasına gerek 

yoktur (Ev, işyeri vb.). Bilgisayar ve internet bağlantısı olan herhangi bir yerden 

eğitimini alabilir. 

2.4.2.Öğrenenler/Müşteriler 
 

Öğrenenin/Müşterinin kullanabileceği bir bilgisayarın olması ve 

öğrenenin/müşterinin interneti kullanabilme özelliği bulunmalıdır. 

Öğrenenler/Müşteriler öncelikle internet üzerinde hız, kolay erişim ve eğitimin 

anlaşılabilirliği gibi özellikleri ararlar, bunlar eğitimi almak isteyen 

öğrenenler/müşteriler için karar aşamasında  önemli faktörlerdendir. Daha sonra işletme 

çalışanları ve daha önce eğitimi almış olan diğer kişiler ile temasa geçerek işletmenin 

hizmet kalitesi hakkında bilgi almak isteyebilirler. Web sitesinde daha önce e-eğitimi 

almış olan kişilerin hizmetin kalitesine dair yaptıkları öneri ve eleştirileri yayınlamak ve 

bunlarla ilgili gerekli düzeltmeleri yapmak kişilerin hizmeti satın almasını sağlama 
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aşamasında işletmeyi bir adım ileriye götürebilir. Böylelikle kişilerin web sitesi ve e-

eğitim programı vb. beklenti ve şikayetleri kavranabilir, beklenti ve şikayetler 

doğrultusunda eğitimde yenilikler yapılabilir.  

2.4.3.Süreç Yönetimi 
 

Süreç, insan, makina, malzeme gibi kaynakları işleyip değer katarak müşteri 

isteklerini karşılayacak çıktıları üreten işlem veya işlemler dizisidir 

(http://www.danismend.com, 10/01/2003). Bir başka deyişle süreç, amaçlanan bir 

çıktıyı/hizmeti/ ürünü elde edebilmek için, kullanılan çeşitli girdiler üzerinde katma 

değer yaratan faaliyetlerdir.   

 

Süreç girdi, işlemler ve çıktılardan oluşur (http://www.danismend.com, 

10/01/2003): 

1. Sürecin girdileri hammadde, bilgi ya da talep olabilir.  

2. Sürecin girdileri, sürecin içerisinde işlemlere tabi tutulur.  

3. Sürecin çıktıları, işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ürün ya da 
hizmet olabilir.  

 

Doğru bir süreç aşağıdaki özelliklere sahiptir  (http://www.danismend.com, 
10/01/2003): 

1. Tanımlanmış ölçütleri  ve öncelikleri vardır,  

2. İç-dış müşteri tanımlarına sahiptir,  

3. Müşteri odaklıdır,  

4. İşletmeye/Kuruma değer katar, 

5. Sonuçları ölçülebilirdir, 

6. Sürekli iyileştirilmelidir. 
 

Süreç yönetimi, hizmetin/ürünün tüketicinin ihtiyaç duyduğu zamanda “hazır 

bulundurulması ve tutarlı kalitede” sunulmasıdır. İnternet üzerinden yayınlanan eğitime 

tüketiciler 24x365 gün istedikleri mekandan (bilgisayar ve internet bağlantısı olan) 

ulaşabilme imkanına sahiptirler. e-Eğitimin en önemli özelliklerinden biri zamana ve 

http://www.danismend.com/
http://www.danismend.com/
http://www.danismend.com/
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mekana bağlı olmama özelliğidir. Böylelikle geleneksel eğitimlerde haftanın belirli 

saatlerinde ve resmi tatillerin haricinde verilen eğitim, e-eğitim ile yeni bir boyut 

kazanmıştır. e-Eğitimin pazarlanmasına ait süreçler ele alındığında,  

 

1. e-Eğitimin oluşturulması, 

2. Hedef kitlenin belirlenmesi, uyarılması, çekilmesi 

3. Potansiyel müşterinin veri tabanına kaydedilmesi ve iletişime 

geçilmesi, 

4. e-Eğitim programını satın alması, 

5. Müşteri satın alma bilgisinin oluşturulması,   

6. Zaman zaman müşterilere bildiriler yollanması ve hatırlatma 

 olarak sayılabilir. 

 

Öncelikle e-eğitime bir talebin olması gerekmektedir. Bu talebe istinaden 

pazarlanması düşünülen e-eğitimin varolması gerekmektedir. Bunun ardından hedef 

kitle belirlenmelidir. Hedef kitleyi kurumun web sitesine çekebilmenin yolları 

araştırılmalıdır (e-posta yollamak, başka web sitelerine linkler ve banner’lar koymak 

vb.). Web sitesine gelen potansiyel müşterinin  özellikleri veri tabanına kayıt edilebilir 

(Web sitesinde potansiyel müşteriler  hakkında bilgi alabilmek için, potansiyel 

müşterinin dolduracağı formlar konulmalı ya da sitede dolaşılan sayfalardan, tıklanılan 

objelerden potansiyel müşteri  hakkında bilgi edinilmeye çalışılmalıdır). Potansiyel 

müşteri e-eğitimi satın almaya karar verdiğinde ödeme ile ilgili aşamaların her adımında  

müşteriden onay alınarak ödeme işlemleri yapılabilir (Kredi kartından ödeme alma, 

havale yapma vb.). Satış işlemi tamamlandığında kişinin e-mail adresine bir kullanıcı 

adı ve şifre gönderilebilir ve kişinin isterse şifreyi değiştirmesine olanak tanınabilir. e-

Eğitim hizmetini satın almış olan öğrenenlere belirli aralıklar ile önceden almış 

oldukları eğitimlerde gözönünde bulundurularak yeni eğitimler hakkında bilgilendirici 

e-postalar yollanabilir. 
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2.5. e-EĞİTİM VE İNTERNETTE PAZARLAMA 
 

İnternetin yaratıcılığa olanak veren bir ortam olduğu gerçeğinden yola çıkarak 

internetin birçok yeni pazarlama modeli yarattığı ve interneti kullanan kurumlara birçok 

olanak sağladığı bilinmektedir. İnternet üzerinden pazarlama yaparken internetin 

yaratıcılığa izin vermesi, kişiselleştirmeye olanak tanıması, etkileşimli olması önemli 

üstünlüklerdendir. İnternette eğitim ile ilgili siteler oluşturulabilir. İnternette farklı 

sitelerden ya da farklı bağlantı noktalarından yararlanılabilir. e-Eğitim mail grupları 

oluşturulabilir. Web sitesinin dizaynı ile ilgili ya da web sitesinin  duyurulması ile ilgili 

yaratıcılık ön plana çıkarılabilir. Zengin içerik ve kişiselleştirmeden yararlanabilen 

pazarlama modelleri geliştirilebilir. 

 

Pazarlama faaliyetlerinin, arz ve talepte oluşan değişikliklere cevap verebilmesi 

için; daha hızlı, hedefe yönelik, akıllı, çapraz bilgi içeren, yaratıcı, görsel ve elektronik 

etkileşime yatkın olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İnternetten e-eğitimin sunumu, 

bannerlar aracılığı ile değişen arz ve taleplere hızlı bir şekilde ayak uydurarak cevap 

verebilecek nitelikte tasarlanabilir. İnternet ağının e-eğitimin pazarlanması amacı ile 

kullanılması sayesinde, bütün bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir potansiyel söz 

konusu olmaktadır. Bu yüzden, dünyanın pek çok ülkesinde internet sisteminin, 

bilgisayarların ve benzeri sistemlerin, iletişim ve pazarlama amaçları doğrultusunda 

kullanılmaları yaygınlaşmıştır (Kırcova, 2002, ss.31-38). 

 

e-Eğitimi internet üzerinden pazarlamak öncelikle internet üzerinden verilecek 

bir eğitim programının yayılımı için en uygun araçların başında gelmesi yüzündendir. 

Öncelikle internetin kullanılması bu yüzden doğaldır. Ayrıca internet üzerinden 

pazarlamanın çeşitli üstünlükleri ve faydaları söz konusudur. e-Eğitimin pazarlama 

faaliyetlerinde internet kullanımının önemli faydalarından biri, 

öğrenenlerin/müşterilerin ayrıntılı bilgilere kısa sürede ve günün 24 saati kolaylıkla 

erişilebiliyor olmalarıdır. Böyle bir unsur müşteri memnuniyeti oluşturabilir. İnternet 

üzerinden pazarlamanın diğer bir üstünlüğü ise, geri dönüşümü takip etmenin kolay 

olmasıdır. Çünkü aynı kişiye birden fazla eğitim pazarlanmasının takip edilmesi 

kolaydır. Özellikle veri elde etme konusunda internet büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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İnternette hem sayısal hem de kişilere ait bilgilere ulaşarak kurumlar tarafından ileride 

yapılacak olan pazarlama faaliyetlerinde kullanma olanağı bulunmaktadır. Elde edilen 

veriler sayesinde hedef olan pazar iyi bir şekilde bölümlendirilebilir. Öte yandan CRM 

(Müşteri ilişkileri yönetimi) ağırlıklı pazarlama modelleri ortaya çıkarılabilir. 

 

İnternet, veri tabanı tutan e-eğitim işletmeleri/kurumları için, olası müşterilerle 

ilgili veri tabanını geliştirme kaynağı haline gelmektedir. İnternetteki reklamlar 

sayesinde hedef kitleye ulaşmak geleneksel reklamlara göre çok daha mümkündür. 

 

Web sayfası olan kuruluşlar temel kategorilerde toplanabilir. Kurumsal sayfalar, 

ilk olarak işletmenin/kurumun satış, dağıtım, bayi ve benzeri personeli ile iletişim 

sağlamak amacı ile oluşturulmaktadır. Ürün ve hizmet reklamı içeren web sayfaları, 

çoğunlukla dayanıksız tüketim ürünleri, üreticilerinin oluşturdukları ve ürün ile 

hizmetlerin tanıtıldığı web sayfaları niteliğinde olup, ürün/hizmet tanıtımının yanı sıra 

kampanyalar ile tutundurma amaçlı çekilişlerin sunumunda da kullanılmaktadır. İnternet 

üzerinden doğrudan ürün veya hizmet pazarlaması yapan kuruluşlar, elektronik 

yayıncılardan oluşan hizmet kuruluşları sayılabilir. 

 

 İnternette e-eğitimin pazarlanması, e-eğitimi satmaktan çok daha ileri boyutta 

bir kavramdır. Başarılı web sitelerinin dizaynı ile geniş müşteri kitlesinin kişisel bazda 

ihtiyaçları tespit edilmeli ve onlara cevap verebilecek e-eğitimler sunulmalıdır. Müşteri 

hizmetleri ile işletmeler, pazarlamacılar ve teknolojistler arasındaki etkileşmenin çok iyi 

olması gerekmektedir. İnternette daha iyi pazarlama hizmeti verebilmek için satış, 

finans, müşteri hizmetleri, eğitimin içeriğini hazırlayan eğitimciler ve bilgi işlem 

bölümlerinin koordineli çalışmaları gerekmektedir.  

2.5.1. e-Eğitimin İnternette Pazarlama Aşamaları 
 

e-Eğitim hizmetinin internette pazarlanması için gerekli olan üç temel aşama 

şunlardan oluşabilir; Web sayfası oluşturma (e-eğitim/e-pazarlamaya yönelik), web 

sayfasının internete aktarımı (Dağıtım-Bilgi transferi, Fiyat, Satış vb.), Bilgi Transferi. 
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İnternette e-eğitimin pazarlama aşamalarından ilki, içerik oluşturma, alternatif  

eğitimler planlama  görsel, işitsel öğelerin seçimi gibi eğitimle ilgili faaliyetlerin 

yanında, internete bağlanma ve web sayfası oluşturma gibi teknik faaliyetleri 

içermektedir. İnternet için hazırlanan web sayfası, eğitim veren işletmenin/kurumun 

reklam ve halkla ilişkiler çabalarına destek olmakla birlikte, telefon ya da faks 

numaraları ve benzer ayrıntılı bilgileri müşterilere iletmektedir.  

 

İnternette e-eğitimin pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan 

ikinci aşama, web sayfasının internette yer almasıdır. Bunun için web sayfasının 

internete yayınlanmasını sağlayan Turk.net, Superonline gibi servis sağlayıcılarla 

anlaşma yapılması gerekmektedir. Anlaşma yapıldıktan sonra web sayfasının internete 

transferi söz konusudur. 

 

Üçüncü ve son aşama olarak anında bilgi transferinin gerçekleşmesi, yani 

etkileşim aşamasıdır. İnternet ile pazarlamanın gelişmiş şekli, kişisel olarak müşteri ve 

olası tüketiciler ile etkileşimli iletişimin gerçekleştirilmesidir. Etkileşim konuları 

arasında; araştırma, hizmet sunumu ile ilgili bilgiler, ürün ve hizmet ile ilgili 

problemlerin çözümü, kullanımda kolay anlaşılabilirlik gibi e-eğitim programının 

etkileşimi öte yandan web sayfasının etkileşimi söz konusu olmaktadır. Bilgi transferini 

sağlamak için önce bilgi erişimini sağlamak gelir. Bilgi erişimini sağlamanın yolu ise, 

gerekli arama motorlarında yer almak veya bu arama motorlarının işletme tarafından 

oluşturulması olabilir. Google, copernic, yahoo vb. 

 

2.5.2. e-Eğitimin İnternette Pazarlanmasının Olumlu Ve Olumsuz Yönleri 
 
 

 
e-Eğitim hizmeti sunan işletmelerde karı en çoklamak, zararı en düşük seviyede 

tutmak, pazar payını arttırmak vb. gibi işletmenin amaçlarına ulaşmada internet 

üzerinden pazarlama stratejileri kullanılabilir. İnternet üzerinde pazarlanan e-eğitim, e-

eğitimin geleneksel pazarlama yöntemleri ile pazarlanmasından daha az maliyetli 

olması söz konusudur (e-Eğitim kataloglarının elektronik ortamda olması, ders 

notlarının elektronik ortamda yayınlanması, e-eğitim için verilen internet üzerindeki 
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reklamın hedeflenen kitleye düşük maliyet ile ulaşması vb). e-Eğitimin internette 

pazarlanmasının olumlu yanları şunlardır; 

 

1. İnternet kanalı ile yapılan pazarlamada, dağıtım ve basım     

maliyetlerinin azalması nedeniyle maliyetin düşmesi,  

2. Hedef müşterilerin internette daha kolay belirlenmesi ile reklam 

hedefini daha iyi şekilde belirleyebilme,  

3. Erişim için çok fazla zamana gereksinim duyulmaması sayesinde 

zamandan tasarruf, 

4. İnternet hizmeti ile 24 saat boyunca sağlanan zaman ve yer 

faydası, esneklik ve birebir iletişim ve bunun oluşturacağı müşteri 

tatmini 

sayılabilir. 

 

e-Eğitimin pazarlamasında maliyet, hız ve esneklik konularında internetin 

önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. e-Eğitimin internette pazarlanmasının 

işletme/kurum açısından yararları, 

 

1. Eğitim veren işletme/kurum ismi, telefonu ve faks numarası ile 

detaylı bilgisi tek sayfada ve bir bütün halinde yer alabilir, bu 

kuruma kolay erişimi sağlar, 

2. Sadık öğrenenlere, ihtiyaç duyanlara  veya potansiyel öğrenenlere 

kolayca erişilebilir ve ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanabilir, 

3. Web sitesinde isteğe göre belirli bir kampanya veya 

işletmenin/kurumun reklamını sunma veya farklı işletmelerin 

reklamlarını sunarak bundan gelir elde etme olasılığı yaratır,  

4. Web sayfasını sadece bilgi sağlama veya seminer kaydı gibi 

belirli bir program için kullanma gibi değişik koşullarda 

kullanabilme, yani kullanım alternatiflerinin olması e-eğitimin 

pazarlamasını daha geniş kapsamlı kılabilmektedir, 
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5. Eğitim ile ilgili broşürlerin, katalogların web sayfasında görsel 

efektler, ses efektleri ile desteklenerek sunulma imkanı ile daha 

etkili bir sunum yaratılabilir, 

6. İzinli pazarlama adı verilen yöntem ile internette hedef pazar 

olarak belirlenen kitlenin onayı dahilinde yapılan pazarlama 

çalışmaları işletmeye hedef kitle gözünde puan kazandırabilir. 

 

e-Eğitimin internette pazarlanmasının işletme/kurum açısından 

sakıncaları olarak (Kırcova, 2002, s.67). 

 

1. İnternete erişimi olan kişi sayısının kısıtlı olması, hedeflenen veya 

ulaşılacak kişi sayısının kısıtlı olmasına sebep olabilir. 

2. Her reklamın ilgili ilgisiz herkese postalanması (junkmail)/spam 

gibi metodların kullanılmasıyla eğitim almak isteyenlerin bir 

anlamda rahatsız edilmesi söz konusu olabilir. Potansiyel 

müşterilerin huzursuz edilmesinin iş ahlakına uygun olmaması 

gibi sosyal değerlere yönelik çalışmaların dikkatli seçimini 

gerektirmektedir.  

3. Eğitim görmek isteyenler arasında internetten eğitim hizmeti 

alımlarında ödemenin internetten yapılmasına ilişkin olarak henüz 

ispatlanmış bir hırsızlık suçu işlenmemiş olmasına rağmen, kredi 

kartı kullanımında güvenlik kaygısı bu kanaldan ödeme 

yapılmasını engellemektedir.  

4. İnternette teknik olarak oluşan ve ulaşımı sağlamada sorunlar 

yaşanmasına sebep olan bazı hataların zaman zaman oluşması 

sonucunda, erişimin engellenmesine neden olması sebebiyle 

eğitimin istenilen veya talep edilen zaman, yer ve mekanda 

alınamama veya esnek zaman yüzünden eğitimin ihmal edilme 

olasılığı, 

5. Olası müşterilerin eğitim veya hizmet ile ilgili araştırmalarında ve 

taramalarında interneti etkin olarak kullanmalarına rağmen, satın 



75  

alma işlemlerinde klasik satın alma yöntemlerini tercih etmeleri 

gibi konular belirtilebilir. 

2.5.3. e-Eğitimde  Rekabet 
 

Bir şirketin rakiplerinin belirlenmesi çok kolay bile görünse o kadar kolay 

değildir. Çünkü bir şirketin gerçek ve potansiyel rakiplerinin uzantıları çok daha 

uzaklara gidebilir. Kotler’e göre şirkete zarar verecekler, halihazırda varolan rakipler 

değil, büyümekte olan işletmeler ve işletmenin teknolojik yeniliklere ayak 

uyduramamasıdır (Kotler, 2000, s.220). e-Eğitim Türkiye’de gelişmekte olan yeni bir 

sektör olduğundan, rakiplerin kullandığı teknolojiler ve dünyadaki gelişimi yakından 

takip edilmeli, hatta mümkünse rakipler ile zaman zaman işbirliğine gidilmelidir. Bu 

konuda verilebilecek en iyi örnek Oracle ve Koç Bryce’ın belirli konularda çatışmayı 

önlemek için işbirliği yapmayı tercih etmeleri gösterilebilir. Fırsatlar önceden keşfedilip 

değerlendirildiğinde henüz ortaya çıkmamış olan rakipler ile de mücadele edilebilir.  
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BÖLÜM 3 
 

 

e-EĞİTİMİN İNTERNETTE PAZARLAMA 
STRATEJİLERİ 

 

 

3.1. İNTERNETTE e-EĞİTİM İÇİN PAZARLAMA 

YÖNTEMLERİ 

 
İnternet ortamında meydana gelen alışveriş geleneksel pazarlamaya kıyasla daha 

az zaman ve daha az maliyet gibi imkanlar sağlamaktadır. e-Eğitim için internette 

pazarlama yöntemleri şunlar olabilir (Kırcova, 2002, ss.37-38); 

 

1. Kişiye/Kuruma Özel Üretim  

2. İçerikte Multimedya Özelliklerini Kullanma 

3. Erişim 

4. e-İletişim 

5. e-Tutundurma 

6. e-Dağıtım 

7. e-Reklam 

8. e-CRM   

9. e-Pazarlama Araştırması 

 
 

3.1.1. Kişiye/Kuruma  Özel Üretim 
 

İnternette pazarlamanın pazarlama alanına getirdiği en büyük yenilik, kişiye özel 

çeşitli imkanlar sunulmasına olanak tanımasıdır. Şirketler arasında rekabetin artması 

güçlerin müşterilerin eline geçmesini sağlamıştır. Artık müşteriler kendi istedikleri 

tarzdaki ürünleri şirketlere bildirerek kendilerine özel üretimin yapılmasını 

sağlamaktadırlar. e-Eğitimde, öğrenen/müşteri kendi birikim, deneyim ve bilgilerine 
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göre kendi seviyesinde ve kendine uygun olan bir zamanda, diğer öğrenenlerin 

seviyelerine ya da zamanlarına bağlı kalmaksızın eğitim alma hakkına sahip olmaktadır. 

Geleneksel pazarlamada kişiye yönelik üretim yerine kitleye yönelik üretim 

yapılmaktadır. İnternetin sağlamış olduğu bu özellik, e-eğitimin pazarlama stratejisi 

açısından üzerinde durması gereken çok önemli bir noktadır. 

 

 Sonuç olarak, e-eğitim kişilere sunulan özel üretimin yanısıra aynı tip 

öğrenenlere sunulan kitlesel üretim mantığı ile kurumlara/işletmelere de maliyet 

açısından kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

3.1.2. İçerikte Kullanılan Multimedya Özelliklerinden Yararlanma 
 

İçerik gerçekleştirmede kullanılan teknoloji sayesinde e-eğitimi tanıtan dosyalar, 

ses, video, animasyon vb. gibi bilgisayarın sunduğu multimedya özelliklerden 

yararlanılmaktadır. Geleneksel pazarlamada bu özellikleri kullanmak pek kolay 

olmamaktadır. Geleneksel pazarlamada e-eğitimi anlatan çıktılar dosyalanıp, bu 

dosyalar sayesinde ürünün tanıtımına gidilebilir.  

 

Multimedya özelliklerinin kullanılmış olması, zaten soyut bir ürün olan              

e-eğitimi görsel efektler ile daha somut hale getirmeyi ve daha gerçekçi kılmayı, daha 

ilgi çekici olmayı sağlayabilir. Kurum bu yöntemle verilen hizmeti, çeşitli multimedya 

efektler ile cazip hale getirebilir. Yeni ekonomide seçme imkanı gittikçe artan kullanıcı 

için ürünün özelliklerini vurgulayan efektler  ile tanıtılması sonucunda, rekabette eşit 

durumda olan rakip işletmenin/kurumun e-eğitimini seçmeme olasılığı artabilir. 

Öğrenenler/Müşteriler için ise durum çok farklı değildir. Öğrenen/Müşteri satın alacağı 

ürünün tüm özelliklerini görmek isteyebilir. e-Eğitimde öğrenenin/müşterinin satın 

alacağı hizmetin video, animasyon ve ses gibi özelliklerinin olup olmadığını 

dokümandan okuyarak öğrenmesi yerine bu özellikleri bilgisayarda görmesi hoşuna 

gidebilir. Sonuç olarak bu durum, ürünün satın alınma olasılığını artıracağından aslında 

kurumun faydaları ile aynı noktada birleşmektedir. 
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3.1.3. Erişim 
 

İnternette sunulan bilgi kadar web sayfasının gelme hızı da önemlidir. Web 

sayfasının yazılımında kullanılan yazılım ve bağlanan kişinin bilgisayarının özellikleri 

ne olursa olsun sayfa hızlı gelmelidir. Yazılımların sunum hızlarının yüksek olması       

e-eğitimin satışı için önemli olabilir. 

 

e-Eğitim ile ilgili web sayfalarında, işletmenin hizmetleri ile ilgili tanıtımlar, 

fiyatlar, ödeme şekli, ödeme planları, rakip firmaların hizmetleri ile ilgili kıyaslamalar, 

yapılan kıyaslamaları doğrulayacak linkler, satış sonrası destek bilgileri v.b. ile ilgili 

bilgilere yer verilmelidir. 

 

Sonuç olarak, bilgi sunma internette pazarlamanın temel işlevlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak son zamanlarda web sayfalarının sayıca artması herhangi 

bir bilgiye ulaşmayı da giderek zorlaştırmaktadır (Kırcova, 2002, s.38). Bu yüzden 

arama motorlarında web sitesinin ilk sıralarda çıkması sağlanmalı, eğer bu 

sağlanamıyorsa ilk sıralarda çıkan sitelerin web sayfalarına linkler verilmeye 

çalışılmalıdır. Submit-It (www.submit-it.com) gibi çok sayıda pazarlama sitesi belirli 

bir ödeme karşılığında web sayfasını 1000’ in üzerinde arama motoruna kaydedebilir. 

İnternet kullanıcılarından çoğu www.yahoo.com ve www.google.com’ u kullandığı için 

bu sitelerde yer almak gerçekten önemlidir (Öncü, 2002, s.86). 

 
 

3.1.4. e-İletişim 
 

e-Eğitimin pazarlanmasında e-iletişim gerek işletmenin kendi içinde gerekse 

müşterilerle, aracılarla ve ilgili kişilerle ilişkilerinde son derece önemli bir kavram 

olarak ortaya çıkmaktadır. e-Eğitimi veren işletmenin kendisine bağlı eğitim kurumları 

ya da farklı yerlerde şubeleri olabilir. İşletmenin içindeki iletişimin hızlı olması da 

eğitim hizmetinin pazarlanması aşamasında bir etkendir. Örneğin ; Bir eğitim şirketinin 

Türkiye’deki şubesinden eğitim CD’si istendiğini ve Türkiye’deki şubede ilgili CD‘nin 

olmadığını varsayalım. Bu durumda Türkiye’deki şube merkeze internet üzerinden 

haber vererek CD siparişini hızlandırabilir. e-Posta sayesinde işletmeler toplu olarak 

çok kısa bir zamanda ürün/hizmet ile ilgili tanıtım ya da duyurularını çok az bir maliyet 

http://www.submit-it.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
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ile yapabilmektedirler. Zamanla ortaya çıkan elektronik gruplar sayesinde, işletmeler 

birbirlerinden bilgi alışverişi yapar hale gelmişlerdir (Kırcova, 2002, s.39). Örneğin; 

rec.bicycles.racing bisiklet yarışmaları hakkında konuşan bir gruptur. e-Eğitim ile ilgili 

bu tür gruplar oluşturulabilir. İnternette iletişim şekilleri aşağıdaki gibidir; 

1. Yoğun İletişim 

2. Karşılıklı İletişim 

 
3.1.4.1. Yoğun İletişim 

 

İnternet üzerinde pazarlama, ilk olarak e-posta yoluyla şirketin sahip olduğu 

veritabanından yararlanılarak olabildiğince çok tüketiciye e-posta yoluyla ulaşarak, 

bilgilendirici ve satışları artırıcı bir yöntem olarak  kullanılmıştır. Bu şekilde veri 

tabanına dayalı pazarlama, internet ortamında daha rahat uygulanabilme imkanı 

bulmuştur (Kırcova, 2002, s.39). 

 Şekil 3- Geleneksel Pazarlamada Bir İşletmeden Çok Müşteriye İletişim 
İbrahim KIRCOVA, İnternette Pazarlama,s.40, İstanbul Mart 2002’ den  uyarlandı. 

 

Geleneksel pazarlama yönteminde müşteriye iletilecek olan mesaj, bir aracı 

tarafından iletileceğinden mesajın sağlıklı olarak iletilmesi mümkün olmayabilir (Bkz. 

Şekil 3). Geleneksel mesaj iletişim yöntemleriyle işletmenin hedef  kitlesine tam 

anlamıyla ulaşması, yüksek maliyet, yoğun çabalar ve insan gücü gerektirmektedir. 
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Şekil 4- İnternette Çok İşletmeden Çok Müşteriye İletişim 

 
İbrahim KIRCOVA, İnternette Pazarlama,s.40, İstanbul Mart 2002’ den uyarlandı. 

 

İnternetin, işletmenin hedef kitlesine ulaşmasını sağlayacağı kolaylıklar 

sayesinde bu sorununun büyük ölçüde çözülmesi beklenmektedir. Şekil 4‘den de 

anlaşılacağı gibi işletme-müşteri iletişimi birebir şekilde gerçekleşme ve mesaj içeriği 

bir aracı kullanmaksızın müşteriye iletilmektedir. Mesaja verilecek olan tepkilerde 

müşteriden işletmeye doğrudan doğruya ulaşmaktadır. İletişim çift yönlü olarak 

gerçekleşmektedir (Kırcova, 2002, s.41). 

 

3.1.4.2. Karşılıklı İletişim 

 

İnternette pazarlamanın en büyük özelliklerinden biri de karşılıklı olarak 

iletişimin çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. İşletme-öğrenen/müşteri 

ilişkisinin karşılıklı olması, iletişimin hem geniş kapsamlı olmasını sağladığı gibi 

öğrenenin/müşterinin doğrudan pazarlama sürecine de katılmalarını sağlamaktadır. 

Pazarlama ve onun sonucunda gerçekleşen satış işlemlerinin internet üzerinden 

yapılması işletmeye hem zaman hem maliyet tassarrufu sağlarken, işletmenin pazarlama 

çalışmalarının da etkinliğini artırmaktadır (Kırcova, 2002, s.42). e-Eğitimin internet 

üzerinden pazarlanmasında, hem işletmeye hem de eğitimi satın almak isteyen kişiye 

zaman, para tasarrufu sağlaması, iletişimin kolay ve hızlı olması, satın alma işlemlerini 

kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Eğitimi veren işletmenin eğitimi 
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cazip kılmaya yönelik olarak yolladığı e-postalara öğrenenlerden/müşterilerden hızlı 

tepkinin alınması internetin  önemli özelliklerindendir. Elektronik ortamda hazırlanan 

dokümanların her zaman güncel olması, öğrenenin/müşterinin güvenilir bilgiye 

ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca eğitim hizmeti hakkında öğrenenin/müşterinin aklına 

takılan sorulara yanıt alabileceği “Sıkça Sorulan Sorular” adında web sitesinde bir sayfa 

oluşturulması bunu kolaylaştırabilecektir. 

 

İnternet yoluyla sağlanan iletişimin kendine özgü avantajları bulunmaktadır. 

Avantaj olarak tepkinin hızlı olması, bilgilerin sürekli hızla güncellenebilmesi, tepkinin 

içeriği olarak sayılabilir. 

 

 e-Eğitimin pazarlanmasına yönelik iletişimde tepkinin hızı çok önemlidir. 

İletişime gelen cevap ne kadar doğru ve hızlı bir şekilde olursa iletişim de bir o kadar 

sağlam olur. e-Posta ile iletilen etkileyici bir mesaja çok kısa sürede cevaplar alınabilir. 

e-Postanın yazılmasında geçen süre belki biraz zaman alabilir, ama müşteri tarafından 

e-postanın gönderilmesi ve ona cevabın verilmesi çok kısa zamanda yapılabilir. İnternet 

üzerinde varolan bir bilgiye işletmeler her zaman müdahale edebilirler, 

güncelleyebilirler. Dolayısıyla herhangi basılmış bir metni okuduğunuzda o metin 

güncelliğini kaybetmiş olabilir, ancak internette o doküman her zaman güncellenebilir 

ve öğrenenlere güncel hali sunulabilir. İnternette, öğrenenin/müşterinin web sayfasında 

satın almak istediği ürünün satış ve ödeme şekli ile ilgili bilgi alması mümkündür.  

 

İşletme için gerekli olan ve geleneksel pazarlama yöntemleri ile çok uzun 

zamanlar ve çok fazla maliyetler gerektiren, öğrenenin/müşterinin ürün ya da hizmet ile 

ilgili beklentilerini, tepkilerini ölçmek internette çok daha kolay olarak 

gerçekleştirilebilir. Hatta daha e-eğitime yönelik ürün/hizmet pazara sunulmadan bir 

araştırma yapılarak ürün/hizmet hakkında istenen özellikler ve bilgiler elde edilebilir. 

Bu bilgiler ışığında üründe/hizmette yeni düzenlemeler yapılabilir (Kırcova, 2002, 

s.42). Öğrenenlerin/Müşterilerin ürün/hizmet hakkında işletmeye yöneltecekleri her 

türlü soru günün her saatinde otomatik cevaplandırma sistemi (autoresponder yazılımı) 

ile bilgi eksiklikleri giderilebilir. Ayrıca öğrenenlerden/müşterilerden gelen benzer 

sorular “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü altında toplanarak diğer öğrenenlerin hizmetine 
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sunulabilir. İşletmeler de öğrenenlere sundukları bilgileri  sürekli olarak daha çekici 

hale getirmek için güncellemelidirler. Örneğin Cisco, günümüzde ürünlerinin 

%40’ından fazlasını internette satmaktadır. Müşterilerinin çok defa satılan cihazlar 

hakkında sordukları soruları Cisco’dan yetkili birinin cevaplaması gerekmektedir. 

Bunun için birçok uzman çalışana ihtiyaç olduğu gibi soruların cevaplanması uzun 

zaman almaktadır. Bunun yerine Cisco sık sık sorulan soruların müşterilere cevabının 

verilebilmesi adına, web sitesinde soruların ve cevaplarının da bulunduğu bilgileri bir 

sayfaya yerleştirerek daha ucuz maliyet ile müşterilerini de memnun eden bir çözüm 

üretmiştir. Böylelikle ayda 50,000 telefon görüşmesinin ortadan kalkmasına sebep 

olurken her ay 10 milyon dolar kar elde etmiştir (Kotler, 2000, s.290). 

 

 Yazılım kullanımı sırasında kullanıcının istemeden yaptığı, yazılımın doğru bir 

şekilde çalışmasını engelleyen ve “kullanıcı hatası“ olarak adlandırılan hataların, e-

eğitimi kullanırken oluşması ve kullanıcının  bu durumda ne yapacağı konusunda bilgi 

alması ya da e-eğitim yazılımını nasıl kullanacağına dair bilgi alabileceği bir yardım 

sayfasının olması gerekebilir. Öğrenen/Müşteri kullanımı kolay olan bir yazılımda 

istediği eğitimi almak isteyecektir. e-Eğitim hizmetini satın almadan önce ekran 

görüntülerini görüp, nasıl kullanacağına dair bilgi alması hatta kısıtlı kullanımını 

(demo) kullanması kullanıcının e-eğitimi alması konusunda etkili olabilir. 
 
 

3.1.5. e-Tutundurma 
 

İnternet üzerinde tutundurma yöntemleri olarak öncelikle web sitesinin ismini 

doğru seçilmesi, duyurulması ve promosyonlar gelmektedir. Tutundurma yöntemleri e-

reklam dışında incelenmiş olup, e-reklam ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 

3.1.5.1. Web Sitesinin İsminin Doğru Seçilmesi 

 
Web'de domain isimleri çok önemlidir. Domain ismi, internetteki marka olarak 

tanımlanabilir. Şirketler genelde ya şirket isimlerini ya da kurumlarını iyi tanımlayan ve 

akılda kalması kolay olan domain isimlerini seçerler. Çok uzun olan isimler genelde 

kısaltılır. Bugün dünyada domain kayıt numaraları üssel olarak artmaya devam 

etmektedir (Öncü, 2002, ss.54-57). Bu nedenle alınması arzulanan isimler daha önce 
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başkaları tarafından alınmış olabilir. Bu seçim bazen ticari amaç için yapılmaktadır. 

İlerde çok değer kazanacak domain isimleri önceden alınmakta ve daha sonra bu isim 

kesin olarak almak isteyen kuruma yüksek rakamlarla pazarlanmaktadır. NetNames 

(www.netnamesusa.com) Amerika'da bütün domain'leri kayıt altına almış 

bulunmaktadır. Kullanıcılar bu listeye girip almayı arzuladıkları ismin daha önce alınıp 

alınmadığını belirleyebilirler. Ülkemizde domain kayıt işleri ODTÜ tarafından 

yürütülmektedir. Amerika'da ise bu görevi InterNIC (Internet Network Information 

Center) yerine getirmektedir (http://www.adambilgisayar.com.tr/pazarlama.html, 

10/6/2002). Eğitim sitelerine yönelik domain isimleri de aynı şekilde kayıt edilmektedir. 

 

3.1.5.2.Web Sitesinin Duyurulması, Sitenin Hızlı ve Tüm Linklerinin Doğru 

Çalışması 

 
Pazarlamada önemli nokta, yaratılan web sitelerinin çeşitli kaynaklardan 

yararlanarak duyurulmasıdır. Aksi halde bunlar internet uzayında yok olup gidebilir. 

Yeni bir web sitesinin bulunması için tek yol onun URL yani web adresinin 

bilinmesidir. Gerekli duyurular yapılmadığı sürece müşterilerin bu web sitelerinin 

varlığını tahmin edip ve düzgün bir şekilde URL'sini girmesi gerekecektir ki, bu 

tümüyle şansa veya tesadüflere bağlıdır (http://www.adambilgisayar.com.tr/ 

pazarlama.html, 10/6/2002). 

 

Web sitesinin geliş hızını yavaşlatmamak için, web sayfasında müzik ve Java 

programlama dili kullanmaktan kaçınmak gerekebilir. Çünkü bu tür büyük dosyalar, 

kapasitesi yeterli olmayan bilgisayarlarda programın açılması konusunda sorunlar 

yaşanmasına sebep olabilir. Web sayfasına yerleştirilen tüm linklerinin doğru 

çalışmasına dikkat edilmelidir. Web sayfasında işletme/kurum ile ilgili tüm irtibat 

bilgileri bulunmalıdır. Sayfanın sade ama bir o kadar da çekici olması için kısa zaman 

aralıklarında güncellenmesine önem verilmelidir (Öncü, 2002, s.69). 

 

 

 

 

http://www.adambilgisayar.com.tr/pazarlama.html
http://www.adambilgisayar.com.tr/ pazarlama.html
http://www.adambilgisayar.com.tr/ pazarlama.html
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Web sitesinin duyurulmasının çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bunların 

başlıcaları (Kırcova, 2002, s.89); 

 

1. Web sitesinin varlığını canlı bağlantılarla online rehberlere 

duyuru yapmak,  

2. e-Posta listelerine ve en uygun internet tartışma gruplarına 

duyurular göndermek, 

3. Basılı ve online yayınların editörlerine ilk çıkış hakkında haberler 

geçmek,  

4. İşletmenin web adresinin geleneksel pazarlama araçları üzerinde 

göstermek, 

5. Çapraz reklam vermek, 

6. Bunların dışındaki TV’ye  reklam vermek gibi geleneksel 

yöntemleri kullanmak. 

 

Sonuç olarak, çoğu tüketici binlerce adres arasında kaybolma ve boşa zaman 

kaybetmek yerine online rehberleri kullanarak ilgi duyduğu adresleri belirlemektedir. 

Bu rehberlerin web sayfası hakkında bilgi vermesi ziyaretçi sayısını artırmaktadır. 

İnternet kullanıcıların e-posta adreslerini içeren bilgiler belirli şirketler tarafından para 

karşılığında satılmaktadır. Bir çok internet yazılımı aynı anda çok sayıda kullanıcıya     

e-posta göndermeye imkan tanımaktadır. Böylelikle bir çok kullanıcının 

bilgilendirilmesi sağlanır. Ayrıca haber grupları, meslek grupları, tartışma gruplarına da 

e-posta yollanarak site duyurulabilir. Ama her reklamın ilgili ilgisiz herkese 

postalanması olumlu etkiler yaratabilebileceği gibi daha olumsuz etkiler de 

oluşturabilir.  

 

Pazarlanması düşünülen e-eğitimin içeriğine bağlı olarak; hedef pazar 

üniversiteler ise üniversitelerin dekanı ya da  bölüm başkanları, hedef pazar lise ve 

dengi okullar ise okul müdürleri, hedef pazar özel şirketler ise İnsan Kaynakları ya da 

Eğitim Departmanından sorumlu olan müdürler veya yönetici pozisyonundaki kişiler e-

posta listelerine eklenebilir. Web sayfasının ilk çıkış tarihi basılı yayın organlarıyla 

online yayınların editörlerine duyurularak haber haline getirilebilir. İnternet üzerinde 
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adres sayısının artması nedeniyle kullanıcılara kolaylık sağlaması amacıyla, çeşitli 

yayın organlarının kataloglarında yer alabilmesi için ilk çıkışta hem internet hemde 

basılı yayında duyurulmalıdır. İşletmenin halen kullanmakta olduğu geleneksel 

pazarlama araçlarının üzerinde web sitesinin açıldığı, eğitim hizmetinin verildiği ve web 

adresi ile ilgili bilgiler verilmelidir. Örneğin; kartvizitlerde, broşürlerde, fakslarda v.b.  

 

Web sitesini dünya çapında duyurabilmek için (Kotler, 2000, ss.376-377); 

 

1. Uluslararası müşterilerin, web sitesinin yeterli süratle görmelerini 

sağlanması, 

2.  Web sitesi aracılığıyla çeşitli ülkelerde eğitim almak isteyen 

çeşitli öğrenenin/müşterinin kendini rahat hissedebileceği dil, adet 

ve kültürlerine uygun bir şekilde tasarlanması,  

3. Formlardaki noktalama işaretlerinin ve adres alanlarının 

uluslararasına uygun formatta hazırlanması,  

4. Kurum hakkında yeterli derecede açık, anlaşılabilir bilgilere, 

kuruma nasıl ulaşacaklarına dair ulaşım bilgilerine ve e-eğitimi 

almaya ilişkin koşullarla ilgili bilgilere yer verilmesi, 

5. Web sitesinin tasarımını sadece web sitesi tasarlayanlara 

bırakılmaması, Pazarlama departmanın da, hatta e-eğitimi satın 

alan ya da almak isteyen potansiyel müşterilerin fikirlerinin de 

alınması gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak, bazı ülkelerde internet hızı sınırlı olabilir. Bu durum gözönüne 

alınarak ülkelere göre seçenekler geliştirilmeli ve hızı düşük olan ülkelerde sadece 

yazıya yönelmeli, yurtdışındaki  tüketicilerin şekiller, imajlar ile karşılaşması ve 

böylelikle sayfanın geç yüklenmesi engellenmelidir. Her ülke için tek olan URL adresi 

varolduğundan, biri ürün/hizmet ile ilgilendiğinde, bir otodetect (otomatik bulma) e-

ticaret yazılımı  hazırlayarak fiyat listeleri ülkelerin para cinsi ile ifade edilmelidir. Bu 

tür sayfaların uluslararası bir dil olarak genel kabul görmesi dolayısıyla, ağırlıklı olarak 

İngilizce hazırlanması söz konusudur. Hedef uluslararası pazar olduğu takdirde web 
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sitesinin yaşaması ve e-eğitim verilebilmesi için e-eğitimin sunulmak istendiği ülke 

dilinden yararlanılması bir gereklilik olarak değerlendirilebilir. 

 

3.1.5.3. e-Posta  İle Tutundurma ve Bilgi Yayılması 

 

Elektronik postanın günümüzde yeni bir ürün hakkında bilgi edinmenin en 

yaygın yöntemlerinden biri olmaya başlamıştır. Elektronik posta yoluyla pazarlama, 

şirketlerin daha çabuk karşılık alabilmelerine de imkan sağlamaktadır. Pazarlama 

araçlarından en çok kişiselleştirilebilen ve esnek olan araçlardan biri e-postadır. e-Posta 

ile pazarlama doğru yapıldığı takdirde, satış hedeflerinin rahatlıkla belirlenebilmesine, 

artırılabilmesine ve pazarlamacıların müşteri ile doğrudan temasa geçebilmesine imkan 

tanınabilir. e-Posta ile pazarlama tüm dünyada yeni gelişmekte olan bir trend olarak 

dikkat çekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar 

alınması, başarıya ulaşılması mümkündür. Geniş kitlelere kolayca yayılması açısından 

e-eğitimin pazarlamasında da e-posta yoluyla iletişim ve pazarlama uygulanabilir. 

Hedef kitleye e-eğitim ile ilgili broşürler, fiyat listeleri ve ürün demoları yollanabilir. 

Yine e-posta yoluyla e-eğitim hakkında öğrenenlerin görüşleri ve beklentileri 

öğrenilebilir. Ancak çok düşük bir maliyetle böylesine başarılı sonuçlar elde etme 

imkanına kavuşan pazarlamacıların, izinli olarak e-posta göndermeye dikkat etmeleri 

gerekmektedir. Bilgisayar ve internet kullanım oranı bakımından henüz yolun başında 

olan Türkiye’de e-eğitimin gelişebilmesi için, Türkiye’deki e-eğitim girişimcilerine 

düşen görev ise bu teknikten gerektiği şekilde yararlanıp, zaman ve para kaybetmeden 

hızla ilerleme amacıyla çaba sarfedilmesidir.  
 

3.1.5.4. e-Promosyon 

 

İnternet üzerinde promosyon diğer promosyonlar gibi varolan tüketiciyi  

ödüllendirmek ve yeni tüketicileri de cezbetmek amacıyla kullanılır. Promosyonun 

özellikleri (Kotler, 2000,  s.599); 

 

1. Satış promosyonları, reklamlardan daha çok ve ölçülebilir 

sonuçlar doğurur. 



87  

2. Satış promosyonları, olgun pazarlarda, uzun vadeli satın alıcıların 

yerine genelde indirime veya promosyona bağlı olarak bir 

markadan diğerine geçen tüketicilere yöneliktir. 

3. Bir markanın sadık tüketicileri diğer bir ürünün promosyonu 

sonucunda diğer ürüne talep etmezler. 

4. Reklamlar ve promosyonlar sadık müşteriler için markanın 

derinleşmesini sağlar. 

 

Promosyon olarak, e-eğitim yazılımlarının demo sürümlerinin (kısıtlı 

kullanımları) download edilmesi sağlanabilir (bilgisayara indirilebilir), belirli bir user 

(kullanıcı) tanımlanarak internet üzerinden ürüne kısıtlı kullanım hakkı ile ulaşım hakkı 

tanınabilir. e-Eğitimde belirli paketleri satın alan öğrenenlere/müşterilere, başka            

e-eğitim paketleri de promosyon olarak sunulabilir.  

 

İnternette bir çok promosyon (Öncü, 2002, s.125) türü uygulanmakla beraber 

bunlardan e-eğitime en uygun olanları şunlardır;  

 

1. Yeni bir ürünü tanıtmak amacıyla, e-eğitimi internet üzerinden 

satın alan kişiler arasından yapılan çekiliş ile belirlenen talihlilere, 

yeni ürünün eğitim CD seti ya da yeni ürünün internet üzerinden 

kullanım hakkı verilebilir. 

2. e-Eğitim hizmetlerinde indirime gidilebilir ya da belirli bir dönem 

iki eğitim hizmeti alana bir eğitim hizmeti bedava verilebilir. 

3. İnternette en çok kullanılan promosyon türü hediye çeki olmakla 

birlikte e-eğitimde hediye çeki uygulamasını gerçekleştirmek zor 

olabilir.  

4. e-Eğitimin kullanım oranlarına bakılarak farklı özellikler içeren 

gruplamalar arasında bir üst seviyeye ek ücret istenmeden  

yükseltilebilir. 

5. Kredi kartlarındaki gibi puan sistemi getirilebilir. 
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3.1.6. e-Reklam 
 

 

İnternetten reklam yapıldığında buna e-reklam adı verilmektedir. İnternette 

reklam denildiğinde akla ilk gelenler ve en çok kullanılanlar  banner ve e-posta yoluyla 

yapılan reklamlardır. Bannerlar, genelde animasyonlu bantlar olarak  da ifade edilebilir. 

 

İnternette reklam ile ilgili istatistiklere dayanarak varılan sonuçlara göre, 1999  

yılında Amerika’ da 3.6 milyar dolar olan internet harcamaları 2004’ te 21 milyar dolar 

olacağına yöneliktir. Marka bilinirliliğini artırmada banner reklamcılığı %6 rol 

oynamaktadır. Marka yaratma ile reklamın gösterilme sıklığı arasında da doğru orantı 

olduğu tespit edilmiştir (http://www.noktakom.com/arsiv_internet_istatistikleri.htm, 

25/8/2002). Gerçekte reklam internet üzerinde pazarlamanın ilk adımlarındandır. 

İnternet reklamcılığına ilk adım, 1994 yılında ilk internet reklamının satılmasıyla ve ilk 

ticari arayüzlü internet programı olan Netscape Navigator’ ın sürümünün 

kullanılmasıyla atılmıştır (Biçkes, 2001, s.57).  

 

e-Reklam için gerekli, e-eğitimin pazarlanmasında önemlidir. Çünkü 

ürünün/hizmetin duyulması için gerekli araçlardan biri olan reklam internette, bannerlar, 

çok sık ziyaret edilen sayfalara konulan linkler olarak gündeme gelmektedir. Böylelikle 

geleneksel pazarlama yöntemi olan kişisel satış yerini ağırlıklı olarak, yeni teknolojinin 

yeni tutundurma yöntemlerine bırakmaktadır. Ayrıca internet ortamında  belirli bir ürün 

hakkında bilgi alınmak istenildiğinde, işletmede o ürün ile ilgilenen görevlinin mail 

olarak iletişime geçmesi internette kişisel satış olarak değerlendirilebilir. 

 

Türkiye’de şu anda özellikle Türkçe içerikli sitelerin pazarlama faaliyetleri 

banner'larla sınırlı kalmaktadır (Kırcova, 2002, s.189). Ama tek başına banner'ın siteyi 

yaşatması olanaklı değildir. Bu nedenle yaratıcılık kullanılarak banner üzerinde çeşitli 

etkinlikler düzenlenebilir. Bir site oluştururken ulaşılmak istenen hedef kitlenin önceden 

belirlenmesi ve yapının amaç doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Bu modellere 

bağlı pazarlama stratejilerinin faaliyetleri de hedef kitleye yönelik olarak 

belirlenmelidir.  

 

http://www.noktakom.com/arsiv_internet_istatistikleri.htm
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Reklamın internet ortamında kullanılmasıyla işletmeler, oldukça düşük reklam 

bütçeleriyle, çok büyük bir müşteri kitlesine ulaşabilme imkanı yakalamışlardır. 

Türkiye'de çoğunlukla internette reklam olarak ilk akla gelen, firmaların basılı 

broşürlerinin internette yer alacak şekilde oluşturulmasıdır. Oysa firma için bu yalnızca 

bir başlangıçtır. Broşürlerin internette yer alması tam olarak internette pazarlama 

uygulaması anlamına gelmemektedir. Bunun ilerisinde çabalarda bulunmak gerekir. 

İnternet ortamında yapılan reklam faaliyetlerinin klasik reklam faaliyetlerinden farklı 

özellikler taşıdığı görülmektedir. İnternet ortamında reklam, daha çok bilgi verme 

amacıyla oluşturulan sayfaların; renkli olmaları, üç boyutlu olmaları, görüntü efekti 

yaratabilmeleri nedeniyle, yeni bir reklam aracı olarak da değerlendirilmesiyle 

başlamıştır. İnternet, ticari işletmeler tarafından küresel bir pazarlama aracı olarak çok 

daha geniş kapsamlı kullanılabilir. (Kırcova, 2002, s.204). 

 

İnternette fazla dolaşmamış bir kişi için, ilk akla gelecek soru, ürüne veya 

işletmeye ait basılı reklam ve broşürler olmadan internet üzerinde hedef kitleyi 

etkileyecek imajın nasıl yaratılacağıdır. Ürünler, şirketler ve kurumlar hakkında ön fikir 

verebilecek etkileri, web sitesinin fonksiyonel ve biçimsel tasarımı sağlar. Sitenin 

biçimsel (estetik) tasarımı ilk imajı oluştururken, içerik ve fonksiyonel tasarımı ise site 

sahibi ve ürünleri hakkında verilecek kararı belirler. Bu iletişim etkileşimli ve bireye 

özel olarak gerçekleşebilmektedir. Sitede tüketici ne kadar çok farklılık duygusunu 

yaşayabiliyor ve beklentilerine cevap bulabiliyorsa o kadar başarılı bir imaj yaratıldığı 

söylenebilir. Her bir site bireyin yeni maceralara çıktığı bir tür yolculuk olarak bile 

değerlendirilebilir. Bu yüzden siteye gelen ziyaretçinin beklentilerinin üstünde bir 

hizmet vererek onun farkında olmadığı konularda da bilgilendirilmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Böylece farkında olmadığı fakat ihtiyacını hissettiği yeni tatminler 

oluşturmak mümkündür. İnternet reklam çalışmaları için, yeni ufuklar açılmaktadır 

(Öncü, 2002, s.148). Web sayfası sahibi olan işletmeler, aday müşterilerin doldurdukları 

formlar veya web sitesinin genel ve ürün bazındaki sıralandırması sayesinde 

müşterilerin tüketim alışkanlıklarını belirleyebilir, isim ve adreslerini tespit edebilirler. 

Böylece yapacakları yeni reklam çalışmalarına yönelik veri bankaları oluşturabilirler. e-

Eğitim kurumları için de e-reklam önemli bir araçtır. 
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3.1.6.1. İnternet Üzerinde Reklam Yöntemleri 

 
İnternet üzerinde yayınlanan reklamların belirli uygulamaları bulunmaktadır. 

Bunlar banner reklamlar, e-posta reklamlar, interstitial reklamlar, e-posta üzerinde 

reklamlar olarak belirtilebilir. 

 

3.1.6.1.1 Banner Reklamlar 

 

İnternet üzerinde sayısız site içerisinde, bazı siteler vardır ki, diğerlerine oranla 

daha çok ziyaretçi tarafından ziyaret edilirler. Bunlardan başlıcaları; arama motorları, 

dergiler, gazetelerdir. Özellikle bir çok ziyaretçi tarafından ziyaret edilen sitelere 

hareketli, rengarenk, dikkat çekici şerit  ya da bannerlar konularak, ziyaretçinin bu 

banda tıklayarak e-eğitimi pazarlayan işletmenin/kurumun web sitesine girmesi 

sağlanabilir. Bannerlar kullanılarak yapılan web reklamcılığının ortaya çıkmasında, web 

sayfalarının çok fazla imkan tanıyan yapısının özel bir önemi vardır. Web üzerinde 

reklam, bilgisayar teknolojisindeki her gelişmenin kolaylıkla yansıtılabileceği bir 

ortamdır (Kırcova, 2002, s.189-190). Banner reklamlarının avantajları  şunlardır (Öncü, 

2002, s.148); 

1. Yayın adedi bazında fiyatlandırma sayesinde reklam bütçelerinde 

tasarruf sağlar, 

2. Reklam periyodunun ve zamanlamasının ayarlanmasına olanak 

sağlar, 

3. Reklamın belirli kullanıcı gruplarına göre yönlendirilmesine 

olanak tanır, 

4. Bir reklamın her kullanıcıya belirli bir sayıdan fazla 

yayınlanmasını önleyebilir, 

5. Dikkat çeken hareket ve renklerle kolay görülmesi sağlanır. 

 

Uygulamada bannerların çok tercih edilmesinin bir başka sebebi de, kişilerin 

eğitim hizmeti veren kurumun ismini aramadan, arama motorlarını kullanmadan belirli 

bir konuda yoğunlaşan aramalarda, konuyla ilgili sitelere konulan bannerlar sayesinde, 

doğrudan reklam veren siteye ulaşmalarını sağlamasıdır. Bu durumda eğitim kurumları 

hedef kitlelerine uygun olarak en çok ziyaret edilen sitelere ve de bu sitelerde en çok 
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dolaşılan sayfalara bannerlarını koymaları durumunda, istedikleri hedef kitleyi kendi 

sayfalarına çekmeyi başarabilirler. 

 

3.1.6.1.2. e-Posta Reklamlar 

 

Elektronik topluluklara, chat gruplarına ve e-posta listelerine, iş arama 

sayfalarına kayıtlı kullanıcılara gönderilen, ürünü tanıtıcı e-postalarda reklam 

niteliğindedir. Örneğin; SecretCv özellikle, IT sektörü ile ilgilenen kayıtlı 

kullanıcılarına Microsoft’ un eğitimlerini tanıtan e-postalar göndermektedir. e-Posta ile 

yapılacak olan reklamlarda ürün bilgilerinin doğru hedef kitleye gitmesi çok önemlidir. 

Gönderilen mesajların kısa fakat yeterince bilgilendirici, konu başlığının açık ve net 

olarak anlaşılabilir ve işletme ile ilgili doğru ulaşım bilgilerinin (e-posta, telefon, adres 

v.b) bulunması gerekmektedir (Kırcova, 2002, ss.192-193). 

 

Özellikle Amerika’ da  şirketlerin dikkate değer bir çoğunluğu ana iletişim 

kanalı olarak e-postayı tercih etmektedirler (http://www.clickz.com/em_mkt/opt/ 

article.php/832091, 1/1/2003). Bu kadar hızlı ve keskin artışın nedenleri arasında şunlar 

sıralanabilir; e-posta için ayrılan bütçenin, diğer iletişim araçlarına ayrılan bütçeye 

oranla daha az olması, gönderilen mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı, 

okunup okunmadığı, geri dönüşünün yapılıp yapılmadığı gibi bilgilere ulaşılabilmesi, 

ayrıca kişilere özel olarak mesajların kişiselleştirilebilme özelliğine sahip olması 

sayılabilir. 

  

3.1.6.1.3. İnterstitial Reklamlar 

 

İntersititial reklamlar internet ortamında en fazla tepki çeken reklamlardır. 

İnternet ortamının özelliklerine hiç de uygun olmayan tarzda gerçekleştirilen bu reklam 

türünü daha çok banner reklamlara gösterilen tepki nedeniyle, reklam mesajını iletmede 

sorun yaşayan işletmeler kullanmaktadır. Tüketici internet sayfaları arasında dolaşırken 

arda arda ilgilendiği konudan alakasız olarak açılan bir çok pencereyi kapatmak için 

zaman ve çaba  harcamaktadır. Bunun sonucunda da o reklamı veren işletmenin web 

sitesine büyük tepkiler doğmaktadır. Bu yüzdendir ki, büyük şirketler tarafından 

kullanılmamaktadır. Daha çok küçük işletmelerinin seslerini duyurma yöntemi olarak 

http://www.clickz.com/em_mkt/opt/ article.php/832091
http://www.clickz.com/em_mkt/opt/ article.php/832091
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nitelendirebilir. Ciddi şirketler ise kendi web sayfalarının içinde yaptıkları promosyon, 

indirimli satış ya da hediye tarzı duyuruları duyurmak üzere bu tür reklamı 

kullanmaktadırlar (Kırcova, 2002, s.194). e-Eğitim hizmeti sunan firmalar kendi web 

sayfalarında promosyon olarak sundukları ya da yeni çıkarttıkları e-eğitim ürününü 

tanıtmak amacıyla zaman zaman bu tür reklamları kullanabilirler. 

 
 

3.1.6.1.4. e-Posta Üzerinde Reklam 

 

İnternet üzerinde reklam için geliştirilen e-posta yazılımlarının çoğu, işletme 

tarafından gönderilen tüm mesajların alt ya da üst kısmına işletmeyi veya ürünü/hizmeti 

tanıtan bir bölümü otomatik olarak e-postanın içine yerleştirir. Bu dosyalar işletmenin 

ürünleri hakkında bilgilendirici duyurular yapmasını sağlar (Kırcova, 2002, s.196). e-

Eğitim hizmetini pazarlayan işletmeler bu yöntem ile e-posta listelerine ekledikleri 

kurum ya da kişilere ürünleri/hizmetleri hakkında bilgilendirici e-posta gönderirken, 

aynı zamanda yeni çıkan ürünlerini de e-posta imza dosyaları ile tanıtabilirler. 

 

3.1.6.2. İnternet Reklamcılığının Avantajları ve Dezavantajları 

 
 İnternet reklamcılığının da diğer iletişim araçları gibi avantaj ve dezavantajları 

bulunmaktadır.  

 

3.1.6.2.1. İnternet Reklamcılığının Avantajları 

 

İnternet reklamcılığının avantajları olarak şunlar sayılabilir (Biçkes,  

2001, s.59); 

 

1. İnternet zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdığından 

dolayı, internet üzerinden tanıtım ve satış yapmakta olan bir       

e-eğitim kurumu 365 gün ve günün 24 saatinde tüm internet 

kullanıcılarına hizmet sunabilmektedir, 

2. Web sayfalarında yazı, grafik, fotoğraf, hareketli görüntü ve sesin 

bir arada kullanılması mümkündür, 
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3. Kağıt kullanımı söz konusu olmadığından dolayı, hem maliyet 

açısından ucuz hem de çevre koruma faaliyetlerine katkı 

sağlamaktadır, 

4. En az maliyet ile küresel hizmet sunabilme imkanı 

sağlanmaktadır, 

5. Eğitim hizmetinin satın alınmasından ödemeye kadar her türlü 

işlemin elektronik ortamda olmasından dolayı satış maliyetleri en 

aza indirilmektedir, 

6. İnternet reklamcılığında müşteriden gelen teklif ve eleştiriler 

anında incelenerek  gerekli önlem ve değişiklik kısa zamanda 

yapılabilmektedir, 

7. İnternet üzerinde yer alan reklamlar istenildiği anda içerik ve 

görüntü olarak değiştirilmektedir. 

 
 

3.1.6.2.2. İnternet Reklamcılığının Dezavantajları 

 

İnternet reklamcılığının dezavantajları olarak şunlar sayılabilir (Biçkes,  

2001, s.59); 

 

1. İnternete bağlanan kişi sayısının kısıtlı olması dolayısıyla herkese 

ulaşamama, 

2. İzinsiz  e-posta yoluyla reklam yapmanın doğuracağı tepkiler, 

3. İnternet reklamcılığının reklam veren kurumlar açısından yeni bir 

reklam medyası olması, 

4. Doğru kanalların seçilmemesi dolayısıyla potansiyel müşterinin 

haberdar olmaması. 

 

3.1.7. e-Dağıtım 
 

e-Dağıtım, internet üzerinde ürün/hizmet satın alma işlemleri için üretici ile 

tüketicinin buluştuğu ve işlemlerin kağıtsız olarak internet üzerinden gerçekleştiği bir 

sistemdir.  
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Özellikle uluslararası e-eğitim düşünüldüğünde, ilgili eğitimi alabilmek için 

kişilerin yurtdışına çıkmaları, yurtdışına çıkmaları ile ilgili işlemler için  emek 

harcamaları, gittikleri ülkede kalacakları yerleri ayarlamaları, eğitim alacak olan 

kişilerin çalışan olduğu da varsayılırsa eğitimin verildiği tarihe göre işyerinden uygun 

zamanda izin alma çabaları, eğitimin maliyeti gibi unsurlar gözönüne alınırsa, internet 

üzerinden aynı eğitimi almanın çok büyük avantaj (zaman ve maliyet tasarrufu) 

sağladığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

 

e-Eğitimin geliştirilmesi, bilgisayarda dosyalar halinde saklanması, CD’ler 

halinde arşivlenmesi, CD yoluyla verilen eğitimlerin ambalajlanması gibi işlemler yine 

işletmelerin içinde yapılırken, ürünün müşteriye duyurulması ve iletilmesi aşamasında 

bayilere, işyerlerine, bürolara ihtiyaç duyulması söz konusu olabilmektedir. Bilgi almak 

isteyen kişiler, bir bayiye ya da yetkili eğitim kurumuna gitmek yerine internet 

üzerinden istediği bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Dağıtım işlemi 

işletmenin/kurumun kendisi tarafından internet üzerinden sağlanabileceği gibi, 

bayilikler ya da yetkili eğitim kurumları tarafından da sağlanabilir.      

 

 

         
    Şekil 5- e-Dağıtımın Yararları 
   http://www.promena.net/ internet sitesinden  uyarlandı. 

http://www.promena.net/
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e-Eğitimde e-Dağıtım, müşteri hizmetlerini ve karar alma süreçlerini geliştirir, 

planlama döngüleri ile faaliyet harcamalarını azaltır (Bkz. Şekil 5). Bu tür dağıtım sanal 

dağıtım olarak da nitelendirilebilir. 

 

3.1.8. e-CRM 
 

İnternette ürün/hizmet farklılığını ortaya çıkaracak özellikleri çok iyi 

vurgulamak gereklidir. Pazarlarda, satın alma tercihlerini, kitlesel özelliklerin yerine 

bireysel özellikler belirlemeye başlamıştır. İnternet, pazarlama iletişimcilerine, üreticiye 

ve kullanıcıya aynı platform üzerinde eş zamanlı olarak interaktif iletişim olanaklarını 

tanımaktadır. Web sayfasının karşılklı etkileşimli özelliği sayesinde izleyicisi (aday 

tüketici) ile birebir ilişki kurabilmektedir.  

 

Müşteri memnuniyeti ve müşteriyle ilişkiler konusunun günümüz bilgi 

ortamında önemli bir yeri vardır. Müşteri sorunlarının giderilmesi için, müşterinin 

verdiği her türlü bilgi sorunların giderilmesinde ya da yeni isteklerin oluşturulmasında 

kullanılmalıdır. İnternet uygulamaları sayesinde artık işletmeler hangi müşterilerinin 

niçin kendilerini tercih ettiklerini, ne tür tüketiciler tarafından tercih edildiklerini ve 

tüketicileri hakkında bilmek istedikleri her türlü bilgiye, tüketicinin internette ya da 

işletmenin web sayfasında dolaşırken bıraktıkları izlerden değişik yollar ile 

çözümleyebilmektedirler. Bunun sonucunda eğitim işletmesi/kurumu, hangi 

müşterisinin ne tür bir eğitime ihtiyacı olduğunu zamanında tespit edip müşterisine 

ihtiyacı olduğu eğitim ile ilgili bilgiler verebilir. 

 

 İnternette halka ilişkilerin en cazip tarafı tüketicinin (aktif izliyecinin) bir ürün 

hakkında bilgi alması için tek yapması gereken ekranda ilgi duyduğu kısmın imajlarına 

tıklamasıdır. Telefonla aramak veya ürünün örneğini gidip yerinde görmek gibi 

zahmetli işlere kalkışmamaktadır. Reklam, PR ve satış interaktif bir multimedya 

ortamında aynı anda gerçekleşmektedir. Entegre bir iletişim tasarımı olan internet 

üzerindeki reklam ve PR çalışmaları,  bireyle teke tek etkileşime giren bireysel iletişim 

özelliklerini taşımaktadır (http://www.insite.com.tr/internet8.htm, 11/11/2002). 

 

http://www.insite.com.tr/internet8.htm
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3.1.9. e-Eğitimin Pazarlamasında Veri  Tabanlarının Oluşturulması ve 
Değerlendirilmesi 

 

 Veritabanı, verilerin ilişkilendirilerek tablolar ya da dosyalar halinde tutulduğu, 

sorgulamalar sonucunda anlamlı bilgilere dönüşen veri topluluklarıdır. Bir müşteri veya 

beklenilen müşteri ile ilgili veritabanındaki bilgiler,  

 

1. Pazarda avantaj elde etmek,  

2. e-Eğitim hizmetinin satışını sağlamak, 

3. Müşteri ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak  

 

gibi pazarlama amaçları ile müşteriler, beklenilen müşteriler veya şüpheler, riskler 

hakkında mevcut, ele geçirilebilir, değerlendirilerebilir detaylı verilerin organize 

edilmiş olarak toplanmasını sağlar (Kotler, 2000, s.106). 

 

 Şirketler ayrıca  veri madenciliğine de gidebilir. Yani veri deposu denilen bir 

yerde organize edilmiş veriler arasından, örnekler çıkaracak bir dizi istatistiki metodlar 

kullanabilirler. Bu sayede, bankalar ve kredi kartı şirketleri, telefon şirketleri, katalog 

pazarlamacıları ve daha pek çok şirket, müşterileri hakkında sadece nerede oturduklarını 

değil, yaptıkları işlemleri, yaşlarını, gelirlerini, aile boyutlarını ve diğer demografik 

özelliklerini bilebilirler (Kotler, 2000, s.106). Veri tabanları sayesinde, e-eğitimi veren 

işletme/kurum eğitim hizmetini satın alabilecek potansiyel öğreneni ya da mevcut 

öğreneni hakkında elde ettiği bilgiler sayesinde eğitim yazılımlarını ve eğitimin 

içeriğini revize edebilme, isteklere uygun içerikleri barındıran eğitimler hakkında 

mevcut öğrenen ya da potansiyel öğreneni bilgilendirme gibi v.b. işlemleri yapabilirler. 

Şirketler bu veriler sayesinde; 

 

1. Geliştirilmiş kaliteli bir e-eğitimi hangi öğrenenin/müşterinin 

satın almaya hazır olduğunu, 

2. Hangi öğrenenlerin şirketin diğer e-eğitimlerini almaya hazır 

olduklarını, 

3. Hangi öğrenenlerin, özel bir teklif için en iyi olası satın alıcılar 

olabileceklerini, 
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4. Hangi öğrenenlerin, hayat boyu değerlerinin kendileri için en 

fazla olduğunu öğrenip, çeşitli ödüllendirmeler ile müşteriye 

kendine ilişkin değerleri hissettirilebilir.  

5. Hangi öğrenenlerin, işletmeden/kurumdan ayrılacaklarını 

öğrenerek önleyici tedbirleri alabilirler. 

 

Özel bir veri deposu işletmelere önemli rekabet avantajı sağlayabilir. Müşteriler, 

satın alma davranışlarının küçük izlerini, tarama verisinde, katalog satın alma 

kayıtlarında ve müşteri veritabanında bırakırlar. Bu verileri analiz etmekle bir çok şey 

öğrenilebilir. Böylelikle satılan ürünü ya da hizmeti tercih eden kişilerin ya da 

kuruluşların profilinin belirlenmesi sağlanabilir. 
 

3.1.10. e-Pazarlama Araştırması 
 

İnternet aracılığıyla pazar ve pazarlama araştırmaları için gerekli olan mekan ve 

zaman ortadan kalkmakta hem daha hızlı hem de daha düşük maliyetle sonuçlara 

ulaşılabilmektedir. Bu konuda birçok uluslarası şirket internet aracılığıyla araştırma 

yapma konusunda çalışmalara başlamıştır (Kırcova, 2002, s.37). Bu tür araştırmalar 

genellikle e-posta ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca e-eğitim sitesine gelen potansiyel 

öğrenenin siteye üye olurken sorulara verdiği cevaplar sayesinde de potansiyel öğrenen 

ve düşündükleri hakkında bilgi edinilebilir. 

 

3.1.10.1. e-Posta Yoluyla Yapılan Pazarlama Araştırmaları  

 

e-Postanın internette pazarlama aşamasında çok önemli yeri vardır. Elektronik 

meslek gruplarına gönderilen toplu e-postalar ya da kişiye özel olarak hazırlanan           

e-postalar pazarlama aşamasında çok önemli bir yer tutmaktadırlar.  

 

e-Posta yoluyla e-eğitim hakkında bilgilendirici bültenler yollanabilir.  

Bilgilendirici bültenler, mailler sayesinde kişiler konu hakkında bilgilenmek ile 

kalmayıp, aynı zamanda kişilerin zihninde işletmenin adı ve verdiği eğitimler yer 

almaya başlayabilir. Bu durum aynı zamanda işletmenin geniş kitleler tarafından hızlı 

olarak tanınmasını sağlayabilir.  
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e-Posta yoluyla e-eğitimin pazarlama araştırması yapılırken iki unsura dikkat 

etmek gerekmektedir. Bunlardan ilki mevcut öğrenenlerden elde edilebilecek bilgiler ve 

ikincisi ise potansiyel öğrenenlerden elde edilebilecek bilgilerdir. Her iki öğrenen grubu 

için de farklı sorular tasarlanmalıdır. Potansiyel öğrenenler ile ilgili ilk bilgiler              

e-eğitime ya da siteye kayıt sırasında sorulara verdiği cevaplardan elde edilebilir. Bu 

bilgiler kişinin hangi tür eğitimler almak istediği, benzer tarz eğitimler alıp almadığı vb. 

gibi çoğaltılabilir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra kişinin eğitim ihtiyaçlarını 

analiz etmek amacıyla anketler düzenlenip haftalık, on beş günlük ya da aylık olarak 

kişinin e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilebilir. Mevcut öğrenenler için ise 

memnuniyetlerini ölçmek amacıyla anketler düzenlenip e-posta yoluyla e-posta 

adreslerine gönderilebilir. Ayrıca mevcut öğrenenlere ihtiyaçları olan eğitimlerin neler 

olduğunu tespit etmek amacıyla anketlerde düzenlenebilir. 

 

e-Posta yoluyla yapılan pazarlama araştırmaları sayesinde işletme hedef müşteri 

kitlesinin özelliklerini öğrenebilir, kendi hizmetlerinin/ürünlerinin fiyatları ile rakip 

işletmelerin hizmetlerinin/ürünlerinin fiyatlarını mukayese edebilir, öğrenenlerin ya da 

potansiyel öğrenenlerin e-eğitimden beklentilerini öğrenebilir. e-Posta ile yapılan  

pazarlama araştırmalarında pazarlama araştımasına ait sonuçlar normal pazarlama 

araştırmalarından çok daha hızlı elde edilmektedir. 

 

 Bilgilendirici bültenler, mailler yollanırken kişiyi rahatsız etmemek adına 

öncelikle izin almak gereklidir. Bu konuyla ilgili olarak California merkezli bir internet 

reklam şirketi olan DoubleClick Inc., 1015 internet kullanıcısının katılımıyla 

gerçekleştirilen araştırmayla ilgili sonuçları bir rapor halinde yayınlamıştır. Bu rapor, e-

posta ile pazarlamada gelinen noktayı rakamlarla ortaya koyarken, Forrester 

Research’ün Avrupa temsilciliği tarafından yapılan araştırma ise “e-Posta ile 

Pazarlamada Müşteriden İzin Almanın Önemi”ni konu almaktadır           

(http://www.activefinans.com/activeline/sayi21/pazarlamacilar.html, 5/6/2002). 1999 

yılında Amerikalı pazarlama uzmanı Seth Godin tarafından ortaya atılan İzinli 

Pazarlama (Permission Marketing) kavramı, geleneksel pazarlama iletişiminin hedef 

kitleyi mesajla bombardımana tutmak yaklaşımına karşı yeni bir bakış açısı getirmiştir. 

İsminden de anlaşılabileceği gibi, izinli pazarlama herşeyden önce internette hedef 

http://www.activefinans.com/activeline/sayi21/pazarlamacilar.html
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pazar olarak belirlenen kitlenin onayı dahilinde yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu 

kavram altındaki hiçbir faaliyetin, son kullanıcılar tarafından beklenmedik olmaması 

gerekir. 

  

 
3.2. İNTERNET ÜZERİNDE e-EĞİTİM PAZARLAMASININ 

GELENEKSEL PAZARLAMAYA GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ 

VE ZAYIF YANLARI 

 
İnternet üzerinde pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre, hem işletmelere 

hem de tüketicilere yönelik çeşitli üstünlükleri ve zayıfları bulunmaktadır.  

 

3.2.1.  İşletmeler/Kurumlar Açısından Üstünlükler 
 

Eğitim sınırları çok geniş olan bir kavramdır. e-Eğitim hizmeti veren 

işletmeler/kurumlar uluslararası pazarda internet sayesinde yer alabilirler. e-Pazarlama 

sayesinde pazara ulaşma maliyetlerinde meydana gelen azalma, zamandan tasarruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

internette pazarlamayı üstün kılmaktadır. Bu durum e-eğitim pazarlaması içinde 

geçerlidir. 

 
3.2.1.1. Pazarlama Bütçesinde Tasarruf 

 

İşletmeler için pazarlama bütçesinin iyi bir şekilde kullanılması çok önemlidir. 

Özellikle pazarla işletme arasında iletişimi sağlayan tutundurma bütçesi, üzerinde 

önemle durulması gereken harcamalardandır. Günümüzde gittikçe artan rekabet, 

işletmelerin bütünleşik pazarlama iletişimi için aynı zamanda birden fazla iletişim  

aracının kullanılması zorunluluğu yüzünden pazarlama bütçesine ayrılan fonların 

giderek artmasına neden olmaktadır. Ayrıca geleneksel tutundurma araçlarının 

dikkatlice ele alınıp incelenmesi gerekmektedir. Örneğin; Dergi, broşür gibi basılı 

materyallerde meydana gelen bir değişikliğin yapılamaması, TV’lerde yayınlanan 

reklamların belli aralıkta yayınlanması, gazete ya da dergilerde verilen ilanların günlük 

olması gibi sorunlar internet ortamında karşımıza çıkmamaktadır. Hazırlanan online 
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kataloglar, broşürler rahatlıkla güncellenebilmektedir. Online hazırlanan katalog ve 

broşürler multimedya özelliklerden yararlanılarak daha etkileyici hale getirilebilir. Bu 

durumda özellikle tutundurma aşamasında meydana gelen çok önemli parasal tasarruflar 

söz konusudur (Kırcova, 2002, s.60). 

 

İnternet ortamında işletmenin pazarlama programıyla elde edebileceği bilgiler 

geleneksel pazarlamaya göre hem çok daha ucuz hem de çok daha çabuk 

gerçekleşebilir. Ortalama büyüklükte bir web sitesinin, bir hizmet sağlayıcı üzerindeki 

bir yıllık bir süre için konumlandırmasının maliyeti, sadece ürün/hizmet tanıtımını 

içeren bir broşür ya da katalog maliyetinden bile daha azdır. Farklı sitelere verilen 

reklamlar, linkler, TV reklamları ile karşılaştırılacak olursa önemli derecede 

maliyetlerden tasarruf edilebilir (Kırcova, 2002, s.60).  Sadece tanıtım ve reklamcılıkta 

tasarrufun sağlanması değil, yerel ve uluslararası anlamda milyonlara ulaşmak, hedef 

kitlenin belirlenmesinde sağlanan kolaylık ve sayfaların güncellenme hızının yüksek 

oluşu internette pazarlamanın avantajlarındandır. Ayrıca internet üzerinden ürün/hizmet 

satılırken toptancı ya da perakendeci gibi ara kuruluşların bulunmaması nedeniyle 

ürün/hizmet fiyatları da geleneksel pazarlama ile satılan ürün/hizmet fiyatlarına göre 

daha ucuzdur (Öncü, 2002, ss.9-12). e-Eğitim için internette pazarlama yapılırken 

büyük tasasrruflar söz konusudur. 

 

3.2.1.2. Zaman/Yer Tasarrufu 

 

İnternet üzerinden pazarlama yapan işletmeler 365 gün 24 saat üzerinden hizmet 

verebilirler. Bu durum farklı ülkelerdeki saat faklılıklarını ortadan kaldırdığı gibi aynı 

zamanda tatillerde de ulaşım imkanı tanımaktadır. İnternet geleneksel pazarlama 

çabaları içinde yer alan siparişlerin alınması, işlenmesi, sınıflandırılması gibi zaman 

gerektiren işlemleri, web sitesi üzerinde  tasarlanan veri tabanı ile ilişkili formlar 

sayesinde sipariş onaylandığı takdirde kayıt edilebileceğinden çok kısa zamanda 

yapılabilir. İnternetten verilen siparişin her aşamasında öğrenenler/müşteriler, e-posta 

ile ya da ekranda çıkan mesajlar ile yönlendirilebilirler. Böylelikle öğrenen/müşteri 

siparişini vermiş olduğu eğitim CD’sinin kendisine ne zaman, hangi dağıtım kanalı ile 

geleceğini, fiyatını, ödeme şeklini, ulaşım fiyatını kendisinin ödeyip ödemeyeceği 
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konusunda aşama aşama bilgilendirilebilir. Tüm bu işlemler sırasında meydana gelen 

zaman tasarrufunun yanısıra, pazarlama konusunda verimlilik ve etkinliği sağlayarak da 

karlılık artırılabilir (Kırcova, 2002, s.61).  

 

Amazon.com, sitesinde üç milyonun üzerinde kitap çeşidi sunmaktadır. Oysa 

dünyadaki en büyük kitabevleri bile bu rakamın ancak yüzde birini mağazalarında 

bulundurabilmektedir. İnternet üzerinde sunulan ürünlerin sayısı sınırsız olabilir (Öncü, 

2002, ss.11-12). e-Eğitimde sunulacak olan eğitimlerin sayısı sınırsız olabilir ve aynı 

anda bir çok kişi aynı eğitimi serverın kapasitesine bağlı olarak (işlemcisine, hafızasına 

ve diskteki boş alanına göre) alabilir. 

 

3.2.1.3. Fırsat Eşitliği 

 

İnternet bütün işletmelerin aynı anda görebildiği ve izleyebildiği bir ortam 

olduğundan fırsat eşitliği sağlamaktadır. Geleneksel pazarlamada karşılaşılan engeller, 

internetle pazarlamada ortadan kalkmaktadır. İşletmenin büyüklüğü, geçmişi vb. 

konuların fazla bir önemi bulunmamaktadır. İnternet ortamında verilen ürünün/hizmetin 

kalitesi ve etkinliği değerlendirilmekte, işletmenin kuruluş yeri, konumu, sermayesi gibi 

konuların pek önemi kalmamaktadır. Rekabet açısından  küçük işletmelere de söz hakkı 

tanınmaktadır (Kırcova, 2002, s.62). e-Eğitim hizmeti veren işletmelerin/kurumların 

rakipleri ile karşılaştırılmasında, verdikleri eğitim hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği 

değerlendirilirken, işletmenin sermayesi ve büyüklüğü gibi konular bu kıyaslamada 

etkili rol oynamayabilirler. 

 

3.2.1.4. Zengin Bilgi ve Karşılıklı Etkileşim 

 

Öğrenenlerin/Müşterilerin aşırı bilgi taleplerine karşılık verebilmek için en 

uygun ortam internettir. Aynı zamanda internet, interaktif bir araç olarak da karşılıklı 

iletişime açıktır. Diğer ortamlarda işletme ile müşteri arasında bu kadar kolay ve zengin 

içerikli iletişim gerçekleşmesi daha zordur. Ayrıca öğrenenler/müşteriler merak 

ettiklerini kolaylıkla işletmede yetkili olan birisine sorup öğrenebilecekleri gibi, özel 

isteklerini de ifade eden taleplerini de iletip cevap alabilirler. Bu gelişme, pazarlama 

alanında son yıllarda yaşanan ve giderek daha küçük pazar bölümlerine yönelik olarak 
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geliştirilen nokta pazarlama (Niche Marketing) ve bireysel pazarlama (Micro 

Marketing) uygulamalarının da daha kolay bir şekilde hazırlanmasına zemin 

oluşturmaktadır. Karşılıklı etkileşim sayesinde kitlesel üretilen e-eğitimler kişiye 

özelleştirilerek sunulması mümkündür. 

 

3.2.1.5. Uluslararası Erişim 

 

İnternet sağlam bir küresel topluluktur. Her ulustan insanlar haber grupları, e-

postalar vb. aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. Yerel öğrenenler/müşteriler işletmeyi 

övmeye başladıklarında bu haber tüm dünyadaki internet kullanıcılarına ulaşabilir 

(Sawyer, Greely, Cataudella, 2000, s.267). 

 

İnternetin uluslararası erişime imkan sağlaması farklı ülkelerde yaşayan 

öğrenenlerin diğer ülkelerden rahatlıkla eğitim almalarına olanak tanımaktadır. 

İşletmeler özellikle aynı ürün/hizmeti veren şirketler/kurumlar ile iletişime geçerek  

görüşmeler yapabilmektedir. Kısacası, işletmenin uluslararası pazarlara kolaylık 

açılmasını sağlamaktadır (Kırcova, 2002, ss.62-63). Web sayfasına eğitimin hangi 

dillerde verildiğini ifade eden bir satır eklenebilir. Öğrenenler ilgilendikleri konular ile 

ilgili dünyadaki gelişmeleri, eğitimleri yakından takip etmek istediklerinde eğitimin 

yapıldığı yere gitmek yerine, eğitimin internet üzerinden sunulması sayesinde eğitimi 

alabilme imkanına sahip olurlar. Bu yüzden uluslararası erişim e-eğitim açısından 

önemlidir. 

 

3.2.2. Öğrenenler/Müşteriler Açısından Üstünlükler 
 

3.2.2.1. Kontrol Edilebilir Satınalma Süreci 

 

Müşterilerin giderek bilinçli hale dönüşmesi bütün alışverişlerde olduğu gibi      

e-eğitim satış sürecini de etkilemektedir. Eğitim düzeyine ve daha önceki deneyimlerine 

bağlı olarak kişiler satınalma sürecine farklı yaklaşabilirler. Günümüz tüketicileri  hep 

daha fazla bilmek, satın aldıkları ürün ile ilgili daha fazla destek almak ve daha fazla 

memnun olmak istemektedirler. İnternette pazarlama ile kişinin istediği e-eğitimin 
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benzerlerini de ekrana getirerek farklı açılardan karşılaştırma yapma imkanı tanır (fiyatı, 

eğitimin süreleri, içeriği vb.) Ayrıca öğrenen/müşteri satın almada en son işleme gelene 

kadar yaptığı işlemden vazgeçme imkanına sahiptir. İnternette pazarlamada, geleneksel 

pazarlama yöntemlerinde rastlanan türde bir zorlama söz konusu değildir (Kırcova,  

2002, ss.64-65).  

 

3.2.2.2. Kolaylık 

 

Giderek değişen yaşam biçimlerinin ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri 

de günlük yaşam içerisinde ulaşım, iletişim ve işe ayrılan sürelerin artmasıdır. Bu 

yüzden internet alışveriş merkezleri hedef siteler haline gelmektedir. Kişiler online 

alışveriş merkezlerine, arama motorlarına aradıkları ürünü/hizmeti vb. kolayca 

bulabilmek amacıyla başvururlar (Sawyer, Greely, Cataudella, 2000, s.240). Bir yandan 

gelişen topluma ayak uydurmaya çalışan öğrenenler/müşteriler bir yandan da kendisine, 

ailesine daha fazla zaman ayırabilmek, eğlenmek, dinlenmek ve çeşitli hobilerle 

uğraşmak için rutinleşmiş işlerinin daha kolay yapılabilirliliğini araştırmaktadır. 

Öğrenenlere/Müşterilere kariyerlerini geliştirmek için gerekli olan eğitimleri istedikleri 

zamanda ve yerde kolaylıkla almaları için e-eğitim  hizmeti çözüm olarak 

sunulmaktadır. Bu sadece rutinleşmiş işler için değil, bireylerin kendi zamanlarını 

değerlendirmeleri açısından da kolaylık getirmektedir. Ayrıca bu tür e-eğitim 

hizmetlerini birarada toplayan alışveriş merkezlerinin oluşması da mümkündür. O 

zaman kendine uygun eğitim arayan kişilerin hizmete ualaşması kolaylaşacaktır. 

 

3.2.3. İnternette Pazarlamanın Zayıf Yanları 
 
 

İnternette pazarlamanın güçlü yanları yanında, zayıf yanları da bulunmaktadır. 

İnternet erişimi olmayan ülkeler, bölgeler ve insanlar arasında dijital eşitsizlik olarak 

adlandırılan durumlar söz konusudur. İnternette web sayfası olması 

işletmelerin/kurumların uluslararası işletme olma özelliği kazandırmaktadır. Bu durum, 

interneti olmayan ülkelerdeki işletmeler için dijital eşitsizlik olarak ifade edilmektedir. 

Diğer yandan büyük yatırım gerektirmediğinden  internette yer almak konusunda bütün 

işletmelerin istekli oldukları ve web sitesi edindikleri görülmektedir. Bilindiği gibi web 
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sitesi edinmekle ondan tam olarak ticari anlamda faydalanmak konularının farklı olduğu 

unutulmamalıdır. Pazarlama faaliyetine girişen işletmelerin, doğru bir şekilde planlama 

yapılmazsa zaman ve kaynak israfına yol açabileceği de gözönünde bulundurulmalıdır. 

İnternette yapılan yatırımların kesin olarak getirilerinin olacağı garantisi 

bulunmamaktadır. İşletmenin internette pazarlama faaliyetlerine geçmesi durumunda bir 

başka sakınca ise,  mevcut fiziksel dağıtım kanallarına  rakip yaratma korkusunun 

gelişmesidir. Bu durumda mevcut pazar kanalları ile internetteki pazar kanallarının 

uyumlaştırılması gerekmektedir (Kırcova, 2002, s.67). İşletme fiziksel ortamda güçlü 

olan konumunu internet ortamında sürdüremeyebilir ya da fiziksel ortamda rekabetten 

rahatsız olmayan işletme, internet ortamında daha şiddetli olan rekabetten rahatsızlık 

duyabilir. Bu durumda fiziksel ortamdaki dağıtım kanallarını da sanal ortama taşıması 

gerekmektedir. e-Eğitim CD’sini internetten pazarlayan bir şirket düşünüldüğünde, 

siparişin durumu hakkında tüketici internetten bilgilendirilebilir. Siparişi verilen CD’ 

nin hangi tarihte, hangi kargoya teslim edilmek üzere verildiği ve siparişin hangi 

aşamada olduğu (kargo şirketinde, yolda, teslim edildi vb.) gibi bilgiler web sitesinden 

rahatlıkla izlenebilmelidir.  

 

İnternet üzerinde satılan ürünün rengini, kokusunu veya tadını alabilmek 

mümkün olmayacağından bu tür ürünlerin internette pazarlanması daha güçtür. Ancak 

bir müşteri herhangi bir üründen tatmin olduktan sonra, daha sonra marka kalitesi ve 

karakteristiklerinin ilk alımındaki ile eşit olacağı yönündeki beklentisi ile ürünü alabilir  

(Sawyer, Greely, Cataudella, 2000, ss.67-68).  e-Eğitimde, eğitim hizmeti satın 

alınmadan önce eğitim programının kısıtlı kullanımı, kullanıma açık olursa bu durum 

sorun olmayabilir. 

 

İnternet üzerinde dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği  de internetin 

pazarlamadaki olumsuz yanlarındandır. Hacker adı verilen bilgisayar korsanlarının 

servis sağlayıcılara, şirket bilgisayarlarına ve kişisel kullanıcılara müdahalesi nedeniyle 

dağıtılan bilgiler üzerinde tam anlamıyla bir denetim söz konusu olmamaktadır. Hacker’ 

lardan korunmak amacıyla üretilen yazılım ve donanımlar nispeten bir çözüm 

sunmaktadırlar. Ayrıca, internet üzerinde yayınlanan bilginin çalınarak çoğaltılması gibi 

sorunları da gözardı etmemek gerekir. Referans olarak gösterilen bilgilerin web 
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sayfalarında güncelliğini yitirmesi gibi sebeplerden web sitesinden kaldırılması 

nedeniyle kullanımı elverişsiz hale gelmektedir (Kırcova, 2002, s.68). Hackerların 

varlığı ve internette referans olarak gösterilen sayfaların güncelliğini yitirmesi diğer 

internet hizmetlerinde olduğu gibi e-eğitimde de sorun olarak karşımız çıkmaktadır. e-

Eğitimde hacker’lardan korunmak amacıyla güvenlik donanımlarının ve yazılımlarının 

iyi bir şekilde geliştirilmesi ve bunun için de önemli yatırımlar gerektiği 

unutulmamalıdır. 

3.2.4. e-Eğitimin İnternet Yoluyla Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar 
 

İnternet, geleneksel pazarlama ve dağıtım kanalları arasında; iletişim ve dağıtım 

kanallarına erişim konusunda yarattığı farklılıklar ile uluslararası işletmelere birtakım 

fırsat ve tehlikeleri de sunmaktadır. İnternette web sitesi kuran küçük bir işletme hemen 

uluslararası bir işletme statüsü kazanabilmektedir. İnternet, uluslararası pazarda sesini 

duyurabilmek, rekabette avantaj  sağlayabilmek için işletmelere sayısız imkanlar ve 

fırsatlar sunabilir. Bunun için vizyon sahibi olmak ve girişimci bir liderlik anlayışına 

ihtiyaç vardır. Ancak bu tür girişimcilik ruhu da tek başına yeterli olmayabilir. İnternet 

tüm işletmelere fırsat eşitliği sağlamaktadır. İnternette pazarlama yapan işletmeler 

hizmet verirken uluslararası platforma taşındığı takdirde (Gülmez, 2002, ss.56-58), 

 

1. Kültürel engeller 

2. Güvenlik 

3. Ulusal Yasalar 

4. Dünyadaki Kredi Kartlarının Kullanımı 

gibi sorunlarla karşılaşılabilir. 

 

3.2.4.1. Kültürel Engeller 

 

İnternet üzerinden pazarlama yapılacağı zaman ülke sınırlarının dışındaki 

ülkelerin farklı kültürlere sahip olabileceği unutulmamalıdır. Ülkeler arasındaki kültürel 

farklılık, imaj,  renk, dil gibi birtakım yanlış anlaşılmaya sebep verebilecek unsurlar 

vardır (Gülmez, 2002, s.56). Buna göre e-eğitim pazarlamasında da görsel öğeler özenle 

ülkelere uygun şekilde seçilmelidir ve bu konuda hassas davranılmalıdır. 
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3.2.4.1.1. Dil 

  

Dil, bir toplumun genel kültürünü ortaya koyan bir millet için  temel yapı taşıdır. 

İnternetin temel kökeni ABD olduğu için internette yaygın olarak kullanılan temel dil 

İngilizcedir. Dolayısıyla internet ne kadar çok yaygınlaşırsa İngilizce konuşmayanlar 

için bir dezavantaj olacaktır. Uluslararası pazara açılmak isteyen işletmelerin bu konuya 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Günümüzde işletmeler dil problemini aşabilmek için 

web sitelerini birden fazla dilde dizayn ettirmektedirler veya tercüme programlarını 

siteye dahil ettirmektedirler (Babelfish gibi) (Gülmez, 2002, s.56).  Ancak bunlar her 

zaman verimli çalışmamakta ve kurulan anlam olarak tercüme yapamayabilmektedir. 

Bu yüzden uluslararası pazarı hedefleyen e-eğitimin uluslararası pazarda tutunabilmesi 

için birçok dilde tasarlanmış farklı versiyonlarının olması gerekebilir. Ancak farklı 

dillerde hazırlanan e-eğitimlerin ve web sitelerinin  uzman çevirmenler tarafından 

kontrol edilmesi şarttır. Çünkü teknik bir takım terimler ya da deyimler veya grammer 

konusunda yapılan herhangi bir hata yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. e-Eğitimler için 

tercüme programları da katkıda bulunabilir. Ancak eğitim içinde geçen deyim ya da 

atasözleri yanlış tercüme edilerek yanlış anlamalara sebep olabilir. Hem eğitimde hem 

de internet sayfasında kullanılan dilin basit ve sade olması, mecazi anlamlar içermemesi 

önemlidir (http://iris24.ifi.uib.no/staff/konrad/research/culture/ DalexApplicatICA98ica 

paper.htm, Jerusalem, Israel. July 20-24, 1998). 
 

3.2.4.1.2. İmaj, Görüntü ve Renk 

 

Dünya çapında e-eğitim pazarlaması yapan kurumların küresel pazarlarda 

dikkatli olmaları gerekmektedir. Kullandığı imajlar ve renkler her ülkenin kültürüne 

bağlı olarak farklı/yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Eğer internet üzerinden yapılacak 

reklam bir ülkenin ahlaki değerlerini bozarsa, firmanın ürünlerine/hizmetlerine yönelik 

bir takım denetlemeler ya da para cezası gelebilir. Bu yüzden internet üzerinde 

yapılacak reklam ve promosyon çalışmaları tüm dünya ülkeleri gözönüne alınarak 

yapılmalıdır. İşletmelerin bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir (Gülmez, 2002, 

s.57). e-Eğitimlerde sadece promosyon veya reklamlar için değil, içerikte kullanılacak 

görsel öğelerin de dikkatli seçimi gerekebilir. 

 

http://iris24.ifi.uib.no/staff/konrad/research/culture/
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3.2.4.2. Güvenlik 

 

Temel güvenlik uygulmalarına uymayan intenet kullanıcı sayısı çok fazladır. 

Kimi kullanıcılar parolaları kağıtlara yazmakta, kimileri ise sürekli olarak akrabasının 

adını ya da doğrum tarihi gibi hackerların kolaylıkla bulabileceği basit şifreler 

kullanmaktadırlar (Sawyer, Greely, Cataudella, 2000, s.295).   

 

İnternet üzerinde ticarette en büyük sorun finansal işlemlerin yapıldığı ortamın 

güvenli olup olmadığıdır. Kredi kartları internette en yaygın ödeme araçlarından biridir. 

Bununla beraber kredi kartlarının yaygınlığı ve kullanılma durumları her ülkede aynı 

derecede değildir. Kredi kartları dünyadaki bütün ülkeler için geçerli bir ödeme aracı 

olmadığı için firmalar diğer ödeme araçlarını (Havale,eft v.b.) da seçenek olarak 

sunabilirler. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı kullanılmak 

istenilmemesinin bir başka sebebi de güvenli olmadığına inanılmasındandır. Aslında 

kredi kartı ile yapılan alışverişler ne kadar güvenli ise internet üzerinden kredi kartı ile 

yapılan alışverişlerde o kadar güvenlidir (Gülmez, 2002, s.58). İnternet üzerinde veri 

akışı sırasında, bilgilerin çeşitli teknik açıklar değerlendirilerek kötü amaçlı kullanım 

için ele geçirilme tehlikesi genel bir internet kullanıcısının verebileceği bilgilerin 

arasında kendi güvenliği ve mahremiyeti açısından sakıncalı olabilecek kredi kartı 

bilgileri, kullanıcı isimleri şifreler, adres ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu 

bilgiler genellikle, elektronik ticaret veya finansal işlemler (örneğin bireysel bankacılık) 

sırasında internete açılır, ve ele geçirilme olasılıkları belirir. 

 

 Elektronik ticaret ve finansal işlemlerin yürütüldüğü siteler internetten bilgi 

alışverişini şifreleyerek gerçekleştirdikleri için genel olarak güvenlidirler. Şifrelenmiş 

bilgi internet üzerinde iletilirken ele geçirilse bile, şifrenin kırılması çok büyük bir 

yatırım ve oldukça uzun bir zaman dilimi gerektirdiğinden güvenli olduğu kabul 

edilebilir. Şifreleme amacıyla yaygın olarak SSL (Secure Socket Layer) güvenlik 

standardı kullanılmaktadır. Ayrıca güvenliğin sağlanması amacıyla yaygın olmamakla 

birlikte SET (Secure Electronic Transaction) protokolü adı verilen ve güvenliği bir kat 

daha arttıran bir sistem de kullanılmaktadır (http://www.taob.com.au/generalinfo/ 

internet-guvenlik.html, 16/01/2003). Bu yüzden sistemin emniyeti konusunda bir takım 

http://www.taob.com.au/generalinfo/ internet-guvenlik.html
http://www.taob.com.au/generalinfo/ internet-guvenlik.html
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çalışmalar yapmak faydalı olabilir. Ancak uluslararası anlamda güvenlikle ilgili yasal 

çözümler tam olarak oluşturulmadığından sorunlar yaşanabilir. 

 

3.2.4.3. Ulusal Yasalar 

 

İnternetin hızla büyümesi sonucunda ülkeler internete ilişkin bir takım yasalar ve 

kurallar koymuşlardır. Örneğin; Almanya internet üzerinde karşılaştırmalı reklamlara 

izin vermezken, Fransa reklamlarının tamamının Fransızca yapılmasını isteyebilir. Bir 

pazarlama yöneticisinin uluslararası pazarlarda da başarılı olabilmesi için uluslararası 

değişen bu yasalara uygun şekilde reklam ve promosyon hazırlamasında yarar vardır 

(Gülmez, 2002, s.58). e-Eğitimin kopyalanması, sitenin patent hakkı gibi konular konu 

henüz yeni olduğundan gelişme aşamasındadır. 

 

3.3. İNTERNETTE e-EĞİTİMİ SATIN ALAN 

ÖĞRENENLER/MÜŞTERİLER 

 
İnternet kullanıcılarının çoğu, genelde daha genç, daha varlıklı, daha iyi 

eğitimlidirler. İnternet kullanıcıları, genellikle enformasyona daha fazla önem vermekte 

ve sadece satışa yönelik mesajlara olumsuz cevaplar verebilmektedirler. Hangi ürünler 

ve servisler hakkında ne tür enformasyon edineceklerine ve hangi şartlar altında 

edineceklerine kendileri karar vermek isteyebilirler.  

 

On-line pazarlamada, izin veren ve karşılıklı ilişkileri kontrol eden kişinin 

ürünü/hizmeti satın almak isteyen kişi olması son derece önemlidir. Günümüzün online 

hizmet alıcılarının yaklaşımları şunlardır (Kotler, 2000, ss.663-664); 

 

1. Mübadele/Değişim işlemini, müşteri başlatır ve kontrol eder. 

2. Pazarlamacılar ve/veya onların temsilcileri, mübadele işlemine 

müşteriler devam ettikleri takdirde katılabilirler. 

3. Pazarlamacılar, mübadele işlemine girdikten sonra bile, işlemin 

kurallarını müşteriler tayin eder.  
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4. Ne tür bilgiye sahip olduklarını, ne tür bilgiyle ilgilendiklerini ve 

ne gibi fiyatları ödemeye istekli olduklarını müşteriler tarif 

ederler. 

 

 

3.4. İNTERNETTE e-EĞİTİMİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ 

3.4.1. Ürün Stratejisi 
 

Pazarlama karmasının en önemli unsurlarından olan Ürün; Ürünün çeşidi, 

Kalitesi, Tasarımı, Özellikleri, Marka Adı, Ambalajlama, Ürün ölçüleri, Servis, 

Garantiler ve İadelerden oluşur. Eğer sunulan ürün hizmet ise, bu durumda iadeler ve 

ürünün ölçüleri söz konusu olmayabilir. 

 

e-Eğitim hizmetinde ürün olarak ifade edilen eğitimin içeriği ve eğitimin 

sunulduğu yazılımın özellikleridir (Görselliği, kullanım kolaylığı vb). İnternet 

üzerinden sunulan e-eğitimde içeriğin çeşidi, kalitesi, tasarımı, özellikleri, markası, 

ambalajlanması, servisi ve garantisine uygun olarak bir strateji oluşturmak mümkündür. 

Buna ilişkin olarak rakipler, müşteriler, devlet ve diğer kurumların eğilimleri takip 

edilmelidir. Örneğin; 

 

1. İçerikte, tasarımda, özellikte ve hizmette eğer ortada rekabet 

varsa rakiplerin sunduğu e-eğitimler incelenebilir. İncelemeler 

sonucunda tespit edilen eksiklikler ya da aksaklıklar, eğitimin 

içeriğinde ve eğitimin sunulduğu yazılımda iyileştirmeler 

yapılarak giderilebilir ya da farklı pazar bölümlerine yönlenmek 

söz konusu olabilir. 

2. e-Eğitim süreci sırasında ve sunulan e-eğitim sonrasında müşteri 

memnuniyetini ölçebilmek için anketler oluşturulabilir. 

Oluşturulan anketler web sayfasında formlar şeklinde 

tasarlanabilir ve öğrenen/müşteri formu doldurduktan sonra bir 

buton aracılığıyla bilgileri işletmenin database’inde saklanmak 

üzere gönderebilir. Veri tabanındaki bilgiler farklı sorgulardan 
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geçirilerek e-eğitimin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara katkı 

sağlamak üzere kullanılabilir.  

3. Öncelikle  e-eğitim ürünlerinin eğitim sektörüne büyük avantaj 

sağlayacağından yola çıkarak devlet desteğine yönelebilir. 

Sektörel Ar-ge’ye önem verilebilir, böylelikle e-eğitim ile 

öğrenene sunulan faydalar artrılabilir. 

 

3.4.2. Fiyat Stratejisi 
 

Müşterilerin fiyat konusu öncelikle üzerinde durdukları konuların başında 

gelmektedir. Fiyat, ürün ya da hizmetin karşılığında ödenen tutardır ve liste fiyatı, 

abonelere özel fiyat, fiyat indirimleri, ödeme süresi, nakit (hesaba havale) ya da kredi 

kartı ile ödeme gibi farklı özellikler ile ortaya koyulabilmektedir. e-Eğitimin yeni 

yaygınlaştığı ortamda fiyat konusu belirginleşmemiş olabilir.  Pazarlama yöneticilerinin 

uygun fiyatı bulmaları ürünü/hizmeti cazip hale getirebilir. Fiyat stratejileri 

belirlenirken, rakip ürünlerin fiyatları, müşterilerin tepkileri gözönüne alınarak 

belirlenmelidir. 

 

Fiyat stratejileri olarak; 

 

1. İnternet üzerinden alışverişi teşvik etmek amacıyla internet 

üzerinden yapılan alışverişlerde fiyatta indirimler uygulanabilir. 

2. Belirli bir adetin üzerinde e-eğitim alanlara belirli oranlarda 

indirimler sağlanabilir. Örneğin; 5 adet e-eğitim alınması 

durumunda toplam fiyat üzerinden %10 indirim yapılabilir. 

3. Akademik olanlara %5 ya da %10 oranlarında indirimler 

yapılabilir. 

4. e-Eğitimin toplu alımında (İşletme genelinde eğitim alınmak 

istendiğinde) kişi sayısına göre indirim oranları uygulanabilir. 

Örneğin: 0-10 kişi için %10 ,10-50 kişi için %15 ve 50 ve üstü 

için  %20 gibi. 
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5. Tutunabilmek için rakiplerin fiyatlarından daha ucuz bir fiyat 

politikası belirlenebilir ya da fiyatın yüksek olması durumunda 

sebepleri anlatılabilir. 

6. Normalde %20 indirim yapılacağına, iki eğitim alana bir eğitim 

bedava sunularak üç ayrı eğitim ya da birbirini takip eden ve 

tamamlayan eğitimler alınması sağlanabilir. 

7. Banka kredi kartlarındaki puan sisteminin benzeri bir sistem         

e-eğitim için de oluşturulabilir. 

8. Web sitesine üye olanlara belirli oranda sürekli indirimler 

yapılabilir. 

9. Kurumsal işletmelere yönelik olarak yıllık imzalanan 

sözleşmelerde sözleşmenin içeriğine göre anlaşma şartları 

belirlenebilir. Örneğin; altın, gümüş, bronz fiyat gibi ya da 

premier, özel vb. gibi üyelikler ve buna ilişkin fiyatlar sunulabilir. 

Bronz fiyat sözleşmesinde yıllık olarak alınacak hizmetin 

özelliklerine göre bir fiyat belirlenebilir. Bu sözleşme kapsamında 

e-eğitimden, kişi sayısına bağlı olmaksızın o yıl içerisinde 

yararlanılabilir. Tüm fiyat sözleşmelerinde içeriğin güncellenmesi 

durumunda işletme güncellenmiş bilgilerden de yararlanabilir. 

Bronz fiyat sözleşmesi kurumlar dışında ferdi olarak eğitim 

hizmeti almak isteyenlere de uygulanabilir. Gümüş fiyat 

sözleşmesinde ise yıllık ödenen meblağ bronz fiyat sözleşmesine 

göre daha yüksek olmasına karşılık, alınan hizmetin kapsamı da 

genişlemektedir. Gümüş fiyat sözleşmesinde, hizmeti satın alan 

işletmeye içerik geliştirip çalışanlarına sunabileceği bir ortam 

sunulabilir. Altın fiyat sözleşmesinde ise yıllık olarak ödenen 

meblağ bronz ve gümüş sözleşmelerine göre daha yüksek olup, 

gümüş ve bronz sözleşmelerindeki özellikleri kapsamak ile 

birlikte eğitim hizmetini sunan işletmenin tüm eğitimlerini 

işletmenin kullanımına açılmaktadır. 

10. Eğitimlerin modüler satın alınması sağlanabilir. Dikkat edilmesi 

gereken önemli nokta şudur, alınmak istenen modüler eğitimi 
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almadan önce o eğitim ile ilgili zorunlu alınması gereken 

eğitimlerin olup olmadığıdır. Bu durumda modüler eğitimler 

paketler halinde fiyatlandırılarak satılabilir. 

 

3.4.3. Tutundurma  Stratejisi 
 

Tutundurma (Pazarlama iletişimi), kişisel satış, reklam, banner, satış 

geliştirme, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama kavramlarından oluşmaktadır. 

Ürünü/hizmeti hedef pazara tanıtma, bilgi verme ve ürünü/hizmeti satın almaya 

yöneltme ile ilgilidir.  

 

e-Eğitime ilişkin tutundurma stratejileri olarak;  

 

1. Alınacak olan eğitimlerin bir eğitim sıralaması söz konusu 

olabilir. Mevcut öğrenenlerin/müşterilerin aldıkları eğitim 

bilgilerinden yararlanılarak öneriler halinde yeni eğitimler 

sunulması ve süreklilik yaratılması, böylelikle 

öğrenenin/müşterinin işletmeye/kuruma duygusal olarak 

bağlanması sağlanabilir. 

2. Yeni e-eğitimler promosyonlar yoluyla tanıtılabilir, satılabilir. 

3. İnternette ürünü/hizmeti tanıtmak/satmak amacıyla  

reklamlar, bannerlar oluşturulabilir. 

4. İnternetin medyatik özelliğinden yararlanarak ürünün 

hafızada kalmasını sağlayan melodilere, animasyonlara 

internet sayfasında yer verilebilir. 

5. Web sayfasına alınan e-eğitim reklamlarının okunmasını 

sağlamak üzere puanlama sistemi geliştirilebilir. Potansiyel 

müşterinin reklamlara tıklayarak puanlar elde etmesi 

sağlanabilir. Böylelikle elde edeceği puanlar ile bu puana 

karşılık gelen e-eğitimi bedava alması sağlanabilir. 
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6. Web sayfasına alınan reklamlara tıklanması sayesinde 

öğrenenin/müşterinin mail adresine ekran koruyucu, oyun 

programı vb. gönderilebilir. 

7. İnternetin topluluk (community) oluşturabilme özelliğinden 

yararlanılabilir. Topluluk oluşturarak öğrenenler/müşteriler 

hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ayrıca bunlar işletme ile 

öğrenen/müşteri arasında bir bağ sağlar. 

8. Eğitim sonucunda bir sınav sonrasında uluslararası geçerliliği 

olan sertifikalar verilebilir. Bazı durumlarda da paket halinde 

eğitimin alınması durumunda sınava gerek olmadan sertifika 

verilebilir. Ancak bu sertfika alımı sırasında sınav 

zorunluluğu olmadığından uluslararası özelliğine sahip 

olmayabilir. 

 

3.4.4. Dağıtım Stratejisi 
 

e-Eğitim hizmetinin dağıtımı olarak şunlar sayılabilir;  

1. İnternet aracılığı ile online olarak e-eğitim alınabilir, 

2. İnternet aracılığı ile e-eğitim bilgisayara indirilebilir, 

3. e-Eğitim CD’leri internetten sipariş edilebilir. 

4. İnternetin olmadığı hallerde e-eğitim CD’leri bayilerle ya da 

satış temsilcileri vasıtasıyla dağıtılabilir. 

Dağıtım stratejisi olarak; 

1. Potansiyel müşteri, e-eğitim ile ilgili olarak web sayfasını 

incelerken kısıtlı kullanım (demo) sürümünü kendi isteği ile  

bilgisayarına indirebilir. 

2. İnternetten e-eğitim CD’si sipariş edildiğinde müşteriye diğer      

e-eğitim demolarını içeren CD‘ler de beraber gönderilebilir. 

3. Dağıtım için arama motorları ile anlaşılabilir. Böylelikle aracı 

olarak e-ticaret firmaları kullanılarak sanal dağıtım 

yapılabilir. 

4. İşletme kendisi arama motoru oluşturabilir.  
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BÖLÜM 4 
 

 

 
e-EĞİTİM HİZMETİ VEREN İŞLETMELERDE 

ARAŞTIRMA  
 
 

4.1 ARAŞTIRMANIN AMACI 
 

Araştırmanın amacı Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör olan e-eğitimin 

internette pazarlamasının ne düzeyde olduğunu, e-eğitimin pazarlanmasını engelleyen 

unsurları ve bu engellerin aşılması noktasında neler yapılabileceğini tespit etmektir. 

Araştırma günümüzde Türkiye’de  uygulanmakta olan e-eğitim pazarlama stratejileri ve 

özelliklerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilmektedir. 

 

4.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  
 

Türkiye’de ve dünyada e-eğitimin yeni bir sektör olması ve internetin giderek 

yayılması buna ilişkin bir büyük potansiyel olduğunun göstergesidir. e-Eğitimin 

pazarlanması konusu da bununla birlikte önem kazanmaktadır. e-Eğitim pazarının 

ülkemizdeki mevcut durumunun belirlenmesi ve pazar, pazarlama karması gibi unsurlar 

konusundaki düşüncelerin ortaya konması stratejilerin belirlenmesi açısından gereklidir. 

Yapılan araştırma ile sektörde önde gelen işletmelerin konularındaki görüşlerinin ve 

uygulamalarının belirlenmesi söz konusudur. Bu araştırmayla teori ile uygulamadaki 

farklılıkların anlaşılabileceği düşünülmektedir.  

 

4.3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 

Araştırma bilgi edinmeye ve keşfetmeye dayanan bir araştırmadır ve tanıtımsal 

bir araştırma olarak değerlendirilebilir.  Yapılan araştırmada elde edilen veriler frekans 

dağılımı ile değerlendirilmiştir. Düzenlenen anket e-posta yoluyla ankete katılan 

katılımcılara yollanmıştır.  
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4.4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 
 
 

Türkiye e-eğitim pazarında Copernic.com ve Google.com arama motorlarıyla 

yapılan çalışmalarda doğrudan e-eğitimle ilgilenen yaklaşık 20 kadar e-eğitim kuruluşu 

olduğu belirlenmiştir. Anketin uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla katılacak olan 

işletmeler/kurumlar google.com ve copernic.com web sitelerinde e-learning, e-eğitim, 

e-öğrenme, işletme ve kurum kelimelerinin aratılması sonucu bulunan ve tekrar eden 

işletmelerin yer aldığı 170 kayıt arasından seçilen e-eğitim kurumlarıdır. Ortalama 

olarak her kayıdın 5 ile 8 kere tekrar edildiği varsayılırsa, 20’ den fazla işletme/kurum 

arasından sektörün önde gelen 18 tanesi seçilmiştir. Ancak bu işletmelerin/kurumların 

özellik ve niteliklerinin farklı olduğu görülmüştür. Bu ankete katılan işletme/kurumları 

dört kategoriye ayırmak mümkündür. 

Kategori 1  :  Üniversiteler 

Kategori 2 : e-Eğitim hizmetini ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik veren 

işletmeler 

Kategori 3    : Bilgi teknolojileri (IT) sektörüne yönelik eğitim veren işletmeler 

Kategori 4   :  Bunların dışında kalanlar (Kurumsal şirketlere, profesyonel yöneticilere 

eğitim verenler vb.) 

 Anket tüm bu kategorilerde yer alan işletme ve kurumlara gönderilmiştir. e-

Eğitimin pazarlama stratejilerini ölçmek üzere hazırlanan anket 18 farklı 

işletmeye/kuruma gönderilmiş olup, 13 işletmeden/kurumdan cevap gelmiştir. Özellikle 

pazarda lider işletmelere/kurumlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma soruları EK 1’de 

yer almaktadır. Ankete katılan işletmelerin e-eğitim ile ilgili sorumluları ankete cevap 

vermiştir. Anket çalışmasının gönderildiği işletmeler aşağıdaki gibidir;  

1. Enocta,  

2. Tepum Teknolojik Eğitim Sistemleri Tic.Ltd.Şti,  

3. Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.,  

4. Bilden Bilgisayar Ltd. Şti,  

5. Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.,  

6. Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.,  

7. Koç Bryce Teknoloji Eğitim Hizmetleri A.Ş.,  

8. Anadolu Üniversitesi, 
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9. ODTÜ,  

10. Fırat Üniversitesi,  

11. Sakarya Üniversitesi,  

12. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 

13. Omesis,  

14. Data Training,  

15. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.,  

16. Benko Ltd,  

17. Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.  

18. IBM Turk Ltd. Şti.  

 
4.5. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ 

 

Anketin e-eğitim hizmeti sunan işletmelere/kurumlara ulaştırılmasında ise e-

posta yöntemi kullanılmıştır. e-Posta yöntemi kullanılmasındaki en önemli sebep, 

anketin doğru kişiye ve kısa sürede  ulaşmasının sağlanması, ulaşıp ulaşmadığının 

tespitinin yapılması ve anketin kolaylıkla cevaplandırılıp kısa bir süre içinde geri 

gönderilmesine olanak tanımasındandır. Klasik posta yoluyla göndermelerde postadaki 

gecikmeler, kaybolmalar, yanlış kişinin eline geçme ve cevaplandırılmama riski gibi 

olasılıklar bulunmaktadır. Oysaki e-posta ile cevaplanan ankette bu tür riskler 

bulunmamaktadır. e-Posta ile anketler yetkin kişilere gönderildiğinde kolayca ve rahat 

bir ortamda cevaplandığından yönlü ve yanlı olabilecek soru cevaplama olasılığını da 

ortadan kaldırmaktadır. 

 

4.6. ARAŞTIRMADAKİ SINIRLILIKLAR 
 

Anket e-posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar e-posta yoluyla geniş 

kitlelere ulaşmak mümkün olsa da e-eğitim hizmeti veren işletmelerin/kurumların 

sayısının Türkiye’de yaklaşık yirmi civarında olduğu düşünülürse e-postanın geniş 

kitlelere ulaşma özelliğinden yararlanılamadığı ortaya çıkar. Anket çalışmasının bu 

kadar az işletme ile yapılmış olmasının en önemli nedenlerinin başında e-eğitim 
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pazarında çok fazla sayıda işletme ya da kurumun bulunmaması gelmektedir. Bir başka 

sınırlılık ise e-eğitim ile ilgili yazılmış Türkçe kaynakların yetersiz olmasıdır. 

 

4.7. BULGULAR 
 

 1. soruda anketin yapıldığı işletmenin/kurumun adının, 2. soruda ise ankete 

katılan kişinin kim olduğu ve görevinin ne olduğu tespit edilmektedir. 3.Soru ile                

e-eğitimin hangi özelliklerinin daha önemli olduğu ankete katılan işletmeler tarafından 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Birinci öncelik olarak değerlendirilen kriterler şunlardır; 

Coğrafi sınırlara bağlı kalmadan eğitim verebilme seçeneği genel değerlendirmede 

%68, bu oranın içinde kategori 1’in  payı %31, kategori 2’nin payı  %7, kategori 3’ün 

ve kategori 4’ün payları %15’dir. Yer ve zamandan bağımsız eğitim verebilme seçeneği 

genel değerlendirmede %60, bu oranın içinde kategori 1’in  payı %31, kategori 2’nin ve 

kategori 3’ün %7 ve kategori 4’ün payı %15’dir. Maliyetinin geleneksel eğitime göre 

ucuz olması seçeneği genel değerlendirmede %37, bu oranın içinde kategori 1’in ve 

kategori 4’ün payları %7, kategori 3’ün %23’dir. Kategori 1’de oranın %7 çıkması 

ankete katılan üniversitelerden üçünün devlet üniversitesi ve birinin vakıf üniversitesi 

olmasından kaynaklanmaktadır. Zamanı kısıtlı ya da değerli olanlara hizmet verebilme 

seçeneği genel değerlendirmede %37, bu oranın içinde kategori 1’in  ve kategori 3’ün 

payları %15, kategori 4’ün %7’dir.  e-Eğitim hizmetini ilköğretim ve lise düzeyindeki 

öğrencilere yönelik veren işletmelerin yer aldığı kategori 2’de  diğer seçeneğinde 

interaktif eğitime olanak tanımasına, klasik eğitimi destekleyici ve tamamlayıcı 

olmasına ve bireyin bağımsız olarak etkileşimli çalışmasını sağlayabilmesine dikkat 

çekmekte,  kategori 3’de yer alan uluslararası bir şirket ise coğrafi olarak dağınık yapıda 

olan işletmelerinin maliyeti azaltan ve zamana olan bağımlılığı ortadan kaldıran e-

eğitimin öncelikle işletmenin kendi iç ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildiğini ifade 

etmektedir. İkinci öncelik olarak değerlendirilen kriter ise, eğitimi kişiselleştirmeye 

olanak tanıması seçeneği genel değerlendirmede %52, bu oranın içinde kategori 2’nin 

payı %7, kategori 1, kategori 3 ve kategori 4’ün payı %15 dir (Bkz. Tablo 4). 
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TABLO 4 

e-EĞİTİM ÜRÜNÜYLE PAZARA GİRME SEBEPLERİ 

Soru No :3 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

e-Eğitim ürünü 
geliştirerek pazara 
girmekteki sebepleri 1 

Coğrafi sınırlara bağlı 
kalmadan eğitim 
verebilme imkanı 68% 31% 7% 15% 15% 

  1 

Yer ve zamandan 
bağımsız eğitim 
verebilmeye olanak 
tanıması 62% 23% 7% 7% 15% 

  1 
Maliyetinin geleneksel 
eğitime göre ucuz olması  37% 7% 0% 23% 7% 

  1 

Zamanı kısıtlı ya da 
değerli olanlara hizmet 
verebilme imkanı 37% 15% 0% 15% 7% 

  1 

Eğitimi aynı anda ve 
zamanda bir çok kişiye 
verebilme imkanı 37% 23% 7% 0% 7% 

  1 

Geleneksel eğitime 
katılamayan kişilere 
eğitim verebilme imkanı 31% 31% 0% 0% 0% 

  2 

e-Posta ile hızlı geri 
bildirim olmasına olanak 
tanıması 30% 23% 0% 0% 7% 

  2 
Eğitimi kişiselleştirmeye 
olanak tanıması 52% 15% 7% 15% 15% 

  3 

Eğitim ücretlerinin 
geleneksel eğitime göre 
ucuz olması 30% 23% 0% 0% 7% 

  10 Sosyal fayda sağlaması 30% 0% 0% 7% 23% 

Diğer seçeneğinde 
belirtilenler 11 

İnteraktif eğitime olanak 
tanıması 7% 0% 7% 0% 0% 

  1 

Klasik eğitimi 
destekleyici ve 
tamamlayıcı olması ve 
bireyin bağımsız olarak 
etkileşimli çalışmasını 
sağlayabilmesi 7% 0% 7% 0% 0% 

  1 

Coğrafi olarak dağınık bir 
şirket olarak, zaman 
bağımlılığını kaldırarak 
ve maliyeti azaltacak 
şekilde işletmenin de 
böyle bir ürüne ihtiyacı 
olması 7% 0% 0% 7% 0% 

 

4.soruda işletmelerin e-eğitim ürünlerinin multimedya özellikler içerip içermediği (Bkz. 

Tablo 5), içermesi halinde de 5. soruda bunların ne gibi özellikler olduğu sunulmuştur 

(Bkz. Tablo 6). 6.soru e-eğitim ürünlerinde multimedya özelliklerin kullanılmaması 
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durumunda bunun nedenlerini tespit etmeye yöneliktir. 4.soruya bütün katılımcılar evet 

cevabı vermiştir. Buna bağlı olan 5. soruda da kullanılan multimedya özellikler olarak 

şunlar tespit edilmiştir, animasyon ve resim özelliği ankete katılan onüç işletme/kurum 

tarafından kullanılmaktadır. 2. sırayı %92 oranı ile ses özelliği, 3. sırayı %45 oranı ile 

video konferans takip etmektedir. İşletmeler bunların dışında da internet, video, 3D 

animasyon, flash ve shockwave gibi programları kullandıklarını ifade etmektedirler.  

 
TABLO 5 

e-EĞİTİMDE MULTIMEDYA ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMI 

Soru No :4   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal 
gibi kurumlara 
yönelik eğitim 
veren işletmeler 

e-Eğitimin etkili 
olabilmesi için 
multimedya 
özellikleri kullanıyor 
musunuz?  Kullananlar 100% 31% 15% 23% 31% 
 

TABLO 6 

e-EĞİTİMDE KULLANILAN MULTIMEDYA ÖZELLİKLERİ 

Soru No :5    Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal 
gibi kurumlara 
yönelik eğitim 
veren işletmeler 

Multimedya 
özelliklerden 
hangileri   
kullanıyorsunuz? Ses 92% 23% 15% 23% 31% 
  Video Konferans 45% 7% 0% 23% 15% 
  Animasyon 100% 31% 15% 23% 31% 
  Resim 100% 31% 15% 23% 31% 
Diğer İnternet 14% 7% 7% 0% 0% 

  
Video, 3D 
Animasyon 14% 7% 0% 7% 0% 

  Flash, Shockwave 14% 7% 0% 7% 0% 
 

e-Eğitim hizmetini verirken kullanılan ürünün güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı 

konusundaki 7. soruda (Bkz. Tablo 7) ve eğer sağlanıyorsa 8. soruda hangi yöntemler 

ile güvenliğin sağlandığının ortaya konması içindir (Bkz Tablo 8). Güvenlik kişi ve 

kurumlar için önemli bir unsur olduğundan eğer 7. soruya verilen cevap hayır ise 9. 
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soruda güvenliği sağlamamalarının sebepleri araştırılmaktadır (Bkz. Tablo 9). Ankete 

katılan 13 firmadan %92’si güvenliği sağladıklarını ve yöntem olarak da özel şifreleme 

yöntemlerini kullandıklarını, ayrıca kategori 3’de yer alan bir işletme bunun yanında 

SSL, LDAP login server, RSA şifreleme yöntemlerini de kullandıklarını ifade 

etmektedir. Kategori 2’de yer alan bir işletme güvenlik için bir şifreleme sistemi 

kullanmadığını ve ürünün fiyatlarının ucuz olmasından dolayı gerek olmadığını ifade 

etmektedir.  

 

TABLO 7 

e-EĞİTİM ÜRÜNLERİNİN  GÜVENLİĞİ 

Soru No :7   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Ürünlerinizin 
güvenliği için bir 
güvenlik sisteminiz 
var mı?   

Güvenlik sistemi 
olanlar 92% 31% 7% 23% 31% 

 

TABLO 8 

e-EĞİTİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÖNTEMLERİ 

Soru No:8   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

7. Soruya cevabınız 
evet ise 
aşağıdakilerden hangi 
yöntemler ile 
güvenliği 
sağlıyorsunuz?  

Özel şifreleme 
yöntemi 100% 31% 15% 23% 31% 

  Dangel ile   0% 0% 0% 0% 0% 

Diğer 

SSL, LDAP login 
server, RSA 
şifreleme 7% 0% 0% 7% 0% 
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TABLO 9 

e-EĞİTİMDE GÜVENLİK SAĞLANMAMASININ SEBEPLERİ 

Soru No :9    Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal 
gibi kurumlara 
yönelik eğitim 
veren işletmeler 

7.soruya cevabınız 
hayır ise güvenliği 
sağlamayışınızın 
sebepleri 
aşağıdakilerden 
hangileridir? 

Ürün fiyatının 
ucuzluğu 7% 0% 7% 0% 0% 

  

Microsoft gibi 
piyasada ismini 
duyurma 0% 0% 0% 0% 0% 

 

10.soru ile e-eğitim hizmeti veren işletmelerin e-eğitim hizmetini müşterilere hangi 

ortamlarda sundukları (Bkz. Tablo 10) 11. ve 12. sorularda ise sebepleri (Bkz. Tablo 11 

ve Tablo 12) araştırılmaktadır. CD’de eğitim veren işletmeler kategori 2’de yer alan 

işletmeler ve bir devlet üniversitesinde bir tanesi olup genel değerlendirmedeki oranları 

%15 ve %7’dir. Kategori 2’de yer alan işletmelerin eğitimlerini sadece CD’de vermekte 

olmalarının sebepleri öncelik sırasına göre, interneti olmayanlara ulaşma imkanı, 

CD’deki e-eğitim hizmetinin alımının ucuz olması, yetkili kurumlardan onay alma 

zorunluluğu (Milli eğitim gibi) ve hukuki koşullar olarak belirtilebilir. 

İnternette/İntranette eğitim veren işletmeler genel değerlendirmede %45, kategori 1’de 

%23, kategori 3’de %7 ve kategori 4’de  %15’dir.  

 

TABLO 10 

e-EĞİTİM SUNUM ORTAMLARI 

Soru No : 10   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren işletmeler 

Müşterilere 
eğitimlerinizi hangi 
ortamda 
sunuyorsunuz? CD 22% 7% 15% 0% 0% 
  İnternet/İntranet     45% 23% 0% 7% 15% 
  Hepsi 45% 7% 0% 23% 15% 
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TABLO 11 

e-EĞİTİMİ İNTERNETTE SUNMA SEBEPLERİ 

Soru No :11 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

10. Soruya cevabınız 
internet ya da hepsi 
ise eğitimlerinizi 
internette sunmanızın 
sebepleri 1 

İstenilen zaman ve 
yerden ulaşabilme 
imkanı        69% 31% 0% 15% 23% 

  1 

Karşılıklı 
etkileşime olanak 
tanıması 45% 31% 0% 7% 7% 

  2 

Farklı ülkelerde 
bulunan kişilerin 
aynı ortamda 
buluşmasına 
imkan tanıması      29% 7% 0% 7% 15% 

  1 

Bilgi güncelleme 
hızının yüksek 
oluşu   22% 15% 0% 7% 0% 

  1 
Uluslararası olma 
özelliği 22% 7% 0% 0% 15% 

  1 
Maliyetinin az 
olması  22% 15% 0% 7% 0% 

 
TABLO 12 

e-EĞİTİMİ CD ÜZERİNDEN VERME SEBEPLERİ 

Soru No :12 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

10. Soruya verdiğiniz 
cevap CD ise, 
eğitimlerinizi CD 
üzerinden vermenizin 
sebepleri 1 

İnterneti 
olmayanlara 
ulaşım      15% 0% 15% 0% 0% 

  2 Ucuz olması   15% 0% 15% 0% 0% 

  3 

Yetkili 
kurumlardan onay 
alma zorunluluğu 
(Milli eğitim gibi) 15% 0% 15% 0% 0% 

    

Çocukların aileleri 
tarafından 
internete 
erişmelerini 
istememeleri 0% 0% 0% 0% 0% 

  4 Hukuki koşullar   15% 0% 15% 0% 0% 
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13. soruda işletmelerin mevcut ürünleri ile işletmelerini kaçıncı sırada gördüklerini 

(Bkz. Tablo 13), 14. soru ile bu sıralamanın sebepleri tespit edilmeye çalışılmaktadır 

(Bkz. Tablo 14). Genel değerlendirmede %52 oranında işletmeler birinci sırada 

olduklarını ifade etmektedirler. Bu oranın içinde kategori 1’ in payı %23 ve kategori 

2’nin payı  % 15, kategori 3 ve  kategori 4’ün payı %7’dir. İşletmenin ikinci sıralarda  

ve üst sıralarda olması ile ilgili cevabı ise %7 oranı ile kategori 3’de yer alan iki farklı 

işletme vermiştir. Üçüncü ve beşinci sırada olma cevabını ise %7 oranı ile kategori 4’de 

yer alan iki farklı işletme vermiştir. LMS bazında birinci olduğunu ifade eden işletme 

kategori 3’de %7 ile yer almaktadır. Sıralamanın sebebi olarak da 14. soruda içeriğin iyi 

olması genel değerlendirmede birinci öncelik olarak, %61 ile en yüksek oranı almıştır. 

Bu oranın içindeki kategori 1’in oranı %31, kategori 2’nin  %7, kategori 3’ün  %23’dir.  

İkinci öncelik olarak maliyet seçeneği genel değerlendirmede %45 oranını almaktadır. 

Müşteri ilişkilerinin iyi olması ve maliyet seçeneklerinde kategori 1’in oranı %31, 

kategori 3 ve kategori 4’ün oranları %7’dir. 

 

TABLO 13 

e-EĞİTİM İLE İLGİLİ KURUMLARIN PAZARDAKİ YERİ 

Soru No : 13   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren işletmeler 

Mevcut ürünleriniz 
ile pazarda 
işletmenizi kaçıncı 
sırada görüyorsunuz? 1. Sırada 52% 23% 15% 7% 7% 
  2.sırada 7% 0% 0% 7% 0% 
  Üst sıralarda 7% 0% 0% 7% 0% 
  İlk Üçte 7% 0% 0% 0% 7% 
  LMS de birinci 7% 0% 0% 7% 0% 
  5.sırada 7% 0% 0%  0% 7% 
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TABLO 14 

e-EĞİTİM KURUMLARININ PAZARDAKİ SIRALAMASINDA ETKİLİ 

ÖZELLİKLER 

Soru No :14 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

....Sırada olmanızı 
aşağıdaki özellikleri 
sırlayarak belirtiniz 1 İçerik                     61% 31% 7% 23% 0% 
  3 Dağıtım     22% 0% 0% 15% 7% 
  1 Ürün çeşitliliği     21% 7% 0 7% 7% 

  1 

Ürünlerin 
fiyatının ucuz 
olması 14% 7% 0% 0% 7% 

  4 

Ürünlerin 
fiyatının ucuz 
olması 14% 0% 7% 7% 0% 

  3 

Ürünlerin 
fiyatının pahalı 
olması    14% 7% 0% 0% 7% 

  1 
Eğitimi sunuş 
şekli   38% 31% 0% 0% 7% 

  1 
Ürünün üstün 
özellikleri  30% 15% 0% 15% 0% 

  2 

Müşteri 
ilişkilerinin iyi 
olması  37% 26% 0% 7% 7% 

  2 
Müşteriye verilen 
değer  38% 23% 0% 0% 15% 

  1 Markalaşma   22% 15% 0% 7% 0% 
  2 Maliyet  45% 31% 0% 7% 7% 
 

15. soru ile pazarlama sırasında e-eğitim ürününün/hizmetinin hangi özelliğinin daha 

çok vurgulandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 15). Genel 

değerlendirmede kolay kullanım seçeneği %60, anlaşılırlık seçeneği %53 ve 

uygulamaya yönelik olması seçeneği de %52 oranında birinci önceliğe sahip 

olmaktadırlar. Kolay kullanım seçeneğinin  kategori 1’deki oranı %23, kategori 2 ve 

kategori 3’de %7, kategori 4’de %23’dir. Anlaşılır olma seçeneğinin kategori 1’deki 

oranı %31, kategori 3’de %15, kategori 4’de %7’ dir. Uygulamaya yönelik olma 

seçeneğinin  kategori 2’deki oranı %7, kategori 1, kategori 3 ve kategori 4 %15’dir.  

 

 

 



125  

TABLO 15 

e-EĞİTİM PAZARLAMASINDA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN VURGULANMASI 

Soru No: 15 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Pazarlama sırasında 
ürününüzün hangi 
özelliğini ön plana 
çıkartıyorsunuz? 1 Anlaşılırlık            53% 31% 0% 15% 7% 
  1 Kolay kullanım 60% 23% 7% 7% 23% 

  1 

İnternet üzerinde 
web sayfasının 
hızlı yüklenmesi 22% 15% 0% 0% 7% 

  1 

Uygulamaya 
yönelik örneklerin 
olması 52% 15% 7% 15% 15% 

  2 Fiyatı 21% 7% 0% 7% 7% 

Diğer 5 

Öğrencilere 
etkileşimli bir 
ortam sağlayarak 
eğlenerek 
öğrenmelerini 
sağlamak 7% 0% 7% 0% 0% 

 

16. soru ile ürünlerde varolan eksiklikler ya da aksaklıklar tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 16). En önemli sorun olarak bağlantı ve erişim 

problemlerinin yaşanması, (Kırsal bölgelerden erişimin sorun olması vb.) seçeneği, 

internet bant genişliği ve hızının az olması nedeniyle yaşanan yavaşlık seçenekleri  ve 

de internet sunucu ve teknik kapasitelerin gerekliliği olarak seçilmiştir.  
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TABLO 16 

e-EĞİTİM ÜRÜNLERİNDEKİ EKSİKLİKLER 

Soru No : 16  
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Ürünlerinizde 
aşağıdakilerden 
hangileri eksiklik 
olarak yer almaktadır 
önem derecesine göre 
sıralayınız 2 

Müşterinin yorumları 
(feedback) ve online 
yardım konusunun çok 
önemli olması ve 
kaliteli destek 
hizmetinin önemi 14% 7% 0% 0% 7% 

  3 

Tarayıcı (browser) 
veya özel yazılımlara 
gerek olması, 22% 15% 0% 0% 7% 

  2 

İnternet sunucu 
bilgisayar (server) ve 
teknik kapasitelerinin 
gerekliliği, yazılım ve 
donanım maliyetini 
artırması, 38% 31% 0% 0% 7% 

  3 

Teknolojinin sürekli ve 
çok hızlı gelişiyor 
olmasına karşın sınırlı 
band aralığı (iletişim 
linklerinin kapasitesi), 
ses, video ve grafik 
iletiminde sorun 
çıkaran yavaş 
modellerin varlığı.  37% 23% 0% 7% 7% 

  1 

İnternet bant genişliği 
ve hızının az olması 
nedeniye yaşanan 
yavaşlık 30% 0% 0% 15% 15% 

  3 

Bağlantı ve erişim 
problemlerinin 
yaşanması, (Kırsal 
bölgelerden erişimin 
sorun olması vb.) 30% 15% 0% 0% 15% 

  1 

Kullanıcı 
standartlarının 
olmaması, (Bilgisayar 
bilgisi ve teknik beceri 
gerekliliği), Müşterinin 
basit internet, 
bilgisayar ve teknoloji 
bilgisinin gerekli 
olması, 29% 15% 7% 7% 0% 

 

17. soru ile e-eğitimin sonucunda eğitim ile ilgili ne tür belgelerin verilebileceği tespit 

edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 17). Eğitim sonunda online sınav yapılarak sınav 

sonucuna göre sertifika verilebilir seçeneği genel değerlendirmede %68, kategori 1’deki 

oranı %15, kategori 2’de %7, kategori 3 ve kategori 4’de %23dir. Belirli sayıda e-
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eğitim alındıktan sonra sertifika verilebilir ve sertifika verilebilir seçenekleri genel 

değerlendirmede 61, kategori 1 ve kategori 3’deki oranları %23, kategori 4’de %15 

oranındadır. Bir işletmede bugünkü şartlarda sertifika verilmesini uygun bulmadığını 

belirtmektedir.  

 

TABLO 17 

e-EĞİTİMİN SONUCUNU BELGELENDİRME ŞEKİLLERİ 

Soru No: 17   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren işletmeler 

Geleneksel eğitim ile 
e-eğitimin sonuçlarını 
karşılaştırdığınızda e-
eğitim sonucunda 
neler yapılabilir?  

Diploma 
verilebilir 53% 23% 0% 23% 7% 

  
Sertifika 
verilebilir 61% 23% 0% 23% 15% 

  

Belirli sayıdaki 
eğitim alındıktan 
sonra sertifika 
verilebilir 61% 23% 0% 23% 15% 

  

Eğitim sonunda 
online sınav 
yapılarak sınav 
sonucuna göre 
sertifika verilebilir 68% 15% 7% 23% 23% 

Diğer 

Bugünkü teknoloji 
ile sertifika 
verilmesini uygun 
görmüyorum 7% 0% 0% 0% 7% 

 

 

18. soru ile e-eğitimin geleneksel eğitimden üstün olan yanları tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 18). Zamandan ve yerden tasarruf seçeneği genel 

değerlendirmede %53, kategori 1’deki oranı %23, kategori 3’de ve kategori 4’de  

%15’dir. Zengin bilgi ve karşılıklı etkileşim seçeneği genel değerlendirmede %52, 

kategori 1 dışındaki kategorilerde %15 oranındadır.  
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TABLO 18 

GELENEKSEL EĞİTİME GÖRE e-EĞİTİMİN OLUMLU YANLARI 

Soru No: 18 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Geleneksel eğitim ile 
e-eğitimin 
karşılaştırdığınızda e-
eğitimin olumlu 
yanlarını önem 
derecesine göre 
sıralayınız 3 

Pazarlama 
Bütçesinde 
Tasarruf 37% 15% 0% 7% 15% 

  1 
Zaman/Yer 
Tasarrufu 53% 23% 0% 15% 15% 

  1 

Zengin Bilgi ve 
Karşılıklı 
Etkileşim 52% 7% 15% 15% 15% 

  1 Fırsat eşitliği 37% 23% 0% 7% 7% 

  1 
Uluslararası 
Erişim 37% 15% 0% 7% 15% 

  6 
Kontrol Edilebilir 
Satınalma Süreci 29% 0% 7% 7% 15% 

  2 Kolay kullanım 36% 7% 7% 7% 15% 
 

19. soru ile işletmelerin e-eğitim hizmetini sundukları öğrenenlerin profili tespit 

edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 19). Öğrenciler genel sıralamada %76 ve 

kurumsal şirket çalışanları genel sıralamada %69 oranındayken, profesyonel yöneticiler 

%61 ve teknik elemanlar ise %45 oranındadır. Öğrencilere hizmet veren işletmelerin 

kategorilerin dağılımı şöyledir; kategori 1 ‘deki oranı %31, kategori 3’deki oranı %23, 

kategori 2’de %15, kategori 4’de ise %7’dir. Kurumsal şirket çalışanlarına hizmet veren 

işletmelerin dağılımı şöyledir; kategori 1, kategori 3 ve kategori 4’ de %23’dir. 

Profesyonel yöneticilere hizmet veren işletmelerin dağılımı şöyledir; kategori 1 ve 

kategori 4’ de %23, kategori 3’de %15’dir. Teknik elemanlara hizmet veren işletmelerin 

dağılımı şöyledir; kategori 1’de %15, kategori 3’de %23 ve kategori 4’de %7’dir.  
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TABLO 19 

e-EĞİTİM HİZMETİNDEN YARARLANANLAR 

Soru No: 19   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

e-Eğitim 
hizmetinizden 
yararlanan kişiler 
kimlerdir? Öğrenciler  76% 31% 15% 23% 7% 
  Teknik Elemanlar  45% 15% 0% 23% 7% 

  
Kurumsal şirket 
çalışanları   69% 23% 0% 23% 23% 

  
Profesyonel 
yöneticiler   61% 23% 0% 15% 23% 

  
Belirli sektörde 
çalışanlar 15% 0% 0% 15% 0% 

 

20. soruda müşterilerin kişisel mi yoksa ağırlıklı olarak kurumsal müşterilerden mi 

oluştuğu tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 20). Kurumsal müşteriler genelde 

%46,  kişisel seçeneği ise %30 ve her ikiside seçeneği %29’dir. 

 

TABLO 20 

e-EĞİTİMDE MÜŞTERİLER 

Soru No:20   Genel Üniversiteler 

İlköğretim 
, lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Müşterileriniz 
çoğunlukla hangi 
kategoride?  Kişisel 30% 15% 15% 0% 0% 
  Kurumsal 46% 0% 0% 15% 31% 
  Her ikiside 29% 15% 0% 7% 7% 
 

21. soruda işletmelerin yeni müşterilere yönelmeyi düşünüp düşünmedikleri (Bkz Tablo 

21), 22. soruda yeni müşterilerin tespiti (Bkz. Tablo 22), 23. soruda ise işletmeler yeni 

müşterilere yönelmeyi düşünmüyorlarsa nedenleri tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz 

Tablo 23). Yeni müşterilere yönelmeyi düşünenler genelde %84 oranında, kategori 1 ve 

kategori 4’deki oranları %31, kategori 2’de %7, kategori 3’ de %15’dir. Öğrenciler, 

kamu kuruluşları, ev kullanıcıları, akademisyenler, finans, telekom, sigorta seçenekleri  
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kategori 4’de yer alan farklı işletmelerin yeni müşteri adayları olarak 

değerlendirilmektedir. Üniversitelerin bütün mühendislik ve Fen-Edebiyat 

Fakültelerindeki öğrenciler ise kategori 1’deki bir işletme tarafından yeni müşteri 

sayılmaktadır. Kategori 2 ise yetişkinlere yönelmeyi istemektedir. e-Eğitim alanında 

sigorta ve finans kuruluşlarına eğitim vermek isteyen işletmelerin  sebepleri arasında 

müşteri kitlesinin dağınık bir yapıya sahip olmaları düşünülebilir. 23. soru ile yeni 

müşterilere yönelmek istememelerinin sebepleri arasında  kategori 2’deki bir işletme 

ihtisas konumuzun dışında derken öğrencileri baz aldıklarını ve şu an ki müşterilerinin 

de öğrenciler olduğunu ifade etmektedir. Kategori 3’deki bir işletme ise müşterilerin 

kendi içinde çevrimde olması nedeniyle yeni müşterilere yönelmeyi düşünmediklerini 

belirtmektedir.  

 
TABLO 21 

e-EĞİTİMDE YENİ MÜŞTERİLERE YÖNELİM 

Soru No: 21   Genel Üniversiteler 

İlköğretim , 
lise ve dengi 
okullara 
eğitim veren 
işletmeler 

IT sektörüne 
eğitim veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal 
gibi kurumlara 
yönelik eğitim 
veren işletmeler 

Yeni müşterilere yönelmeyi 
düşünüyor musunuz?         

Yönelmeyi 
düşünenler 84% 31% 7% 15% 31% 

 
TABLO 22 

e-EĞİTİMDE POTANSİYEL MÜŞTERİLER 

Soru No :22   Genel Üniversiteler 

İlköğretim , 
lise ve dengi 
okullara 
eğitim veren 
işletmeler 

IT 
sektörün
e eğitim 
veren 
işletmele
r 

Sigorta, Medikal 
gibi kurumlara 
yönelik eğitim 
veren işletmeler 

21. Soruya cevabınız 
evet ise, yeni 
müşterileriniz kimler 
olabilir?  Öğrenciler 7% 0% 0% 0% 7% 

  
Kamu kuruluşlar ve 
evkullanıcıları 7% 0% 0% 0% 7% 

  Akademisyenler 7% 0% 0% 0% 7% 

  
Üniversitelerin bütün 
müh. ve fen-ed. Fak. 7% 7% 0% 0% 0% 

  Yetişkinlere yönelme 7% 0% 7% 0% 0% 

  
Finans,telekom,sigort
a sektörü 7% 0% 0% 0% 7% 

  

Holding, sigorta ve 
banka gibi dağınık ve 
bayi sistemi ile 
çalışan işletmeler 7% 0% 0% 7% 0% 
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TABLO 23 

e-EĞİTİMDE YENİ MÜŞTERİLERE YÖNELMEME SEBEPLERİ 

Soru No: 23   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

21. Soruya cevabınız 
hayır ise, neden yeni 
müşterilere 
yönelmiyorsunuz 

İhtisas 
konumuzun 
dışında  7% 0% 7% 0% 0% 

  

Kendi içinde 
çevrimde olması 
nedeniyle 7% 0% 0% 7% 0% 

 

24. soru ile işletmelerin müşterileri ile ilişkilerinin nasıl olduğu öğrenilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz.Tablo 24). Genelde başka ürünlerinizi almayı tercih ederler 

seçeneği  %68, kategori 1, kategori 2 ve kategori 4’deki  oranı %15, kategori 3’de ise 

%23’dir. Hizmeti yeterli bulurlar seçeneği genelde %60, kategori 1 ve kategori 3’deki 

oranı %15, kategori 2’de %7 ve kategori 4’de %23’dir. Ürünü bir kez alırlar seçeneği 

genelde %29, kategori 1’deki oranı %15, kategori 3 ve kategori 4’de %7’dir. Hizmeti 

yetersiz bulurlar seçeneği ise genelde %0’dır.  

 

TABLO 24 

e-EĞİTİMDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ  

Soru No:24    Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Müşterileriniz ile 
ilişkilerinizi nasıl 
tanımlarsınız? 

Ürünü bir kez 
alırlar  29% 15% 0% 7% 7% 

  

Başka ürünlerizi 
almayı tercih 
ederler 68% 15% 15% 23% 15% 

  
Hizmeti yeterli 
bulurlar     60% 15% 7% 15% 23% 

  
Hizmeti yetersiz 
bulurlar   0% 0% 0% 0% 0% 

 

25.soru ile işletmenin ya da ürünlerinin tercih edilme sebepleri tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 25). Birinci öncelik olarak içerik seçeneği genelde %60 
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oranında, kategori 1’deki oranı %31, kategori 2 ve kategori 4’de %7, kategori 3‘de 

%15’dir. Ürünün üstün özellikleri seçeneği genelde %52, kategori 1’deki oranı %31, 

kategori 3’de %7 ve kategori 4’de %15’dir. Müşteri ilişkilerinin iyi olması seçeneği 

genelde %45, kategori 1 ‘deki oranı % 15, kategori 3‘deki oranı %7 ve kategori 4’de 

%23’dür.  

 

TABLO 25 

TERCİH EDİLME SEBEPLERİ  

Soru No:25 
Öncelik 
No    Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Ürünlerinizin ya da 
işletmenizin tercih 
edilme sebeplerini 
önem derecesine göre 
sıralayınız.  1 İçerik                     60% 31% 7% 15% 7% 
 2 Dağıtım     21% 7% 0% 7% 7% 
 2 Ürün çeşitliliği     37% 0% 0% 15% 15% 

 3 

Ürünlerin 
fiyatının ucuz 
olması 37% 7% 15% 7% 0% 

 3 

Ürünlerin 
fiyatının pahalı 
olması    37% 15% 0% 7% 7% 

 1 
Eğitimi sunuş 
şekli   30% 23% 0% 0% 7% 

 1 
Ürünün üstün 
özellikleri  52% 31% 0% 7% 15% 

 1 

Müşteri 
ilişkilerinin iyi 
olması  45% 15% 0% 7% 23% 

 1 
Müşteriye verilen 
değer  29% 7% 0% 7% 7% 

 1 Markalaşma   14% 7% 0% 7% 0% 
 2 Maliyet  22% 15% 0% 7% 0% 
 

26. soru ile işletmelerin mevcut müşterilerini elde tutmaya yönelik  yaptıkları çalışmalar 

tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 26). Yeni ürünler hakkında bilgilendirici e-

postalar yollama seçeneği genelde %61, kategori 1’deki oranı %23, kategori3’de %7 ve 

kategori 4’ de ise %31’dir. İnternette pazarlamada kullanılan bannerlar ise genelde %14 

oranındadır.  
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TABLO 26 

MEVCUT MÜŞTERİLERİ ELDE TUTMA ÇALIŞMALARI 

Soru No:26 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Mevcut 
müşterilerinizi elde 
tutmak için yaptığınız 
çalışmaları önem 
derecesine göre 
sıralayınız.  1 

Yeni ürünler 
hakkında 
bilgilendirici e-
postalar yollamak  61% 23% 0% 7% 31% 

  2 
Banner Reklamlar 
vermek 14% 0% 0% 7% 7% 

  3 
Televizyona 
reklam vermek 22% 15% 0% 0% 7% 

  1 
Promosyonlar 
düzenlemek 14% 0% 7% 0% 7% 

  3 

Mevcut ürünleri 
alanlar arasında 
çekilişler yapmak 38% 15% 0% 0% 23% 

  2 
Gazetelere reklam 
vermek 22% 15% 0% 7% 0% 

  2 

Bilgisayar 
dergilerine reklam 
vermek 37% 15% 7% 15% 0% 

  1 Kişisel görüşme     30% 8% 0% 23% 0% 

Diğer   

Ürünleri satın 
alanların kayıt 
olarak 
kullanabildiği ve 
mevcut müşteriler 
ile iletişimi 
sağlayan ön 
büyük çalışma 7% 0% 7% 0% 0% 

 

27. soruda işletmelerin müşterilerinin memnuniyetini ölçüp ölçmedikleri (Bkz. Tablo 

27), 28. soruda ise nasıl ölçdükleri tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 28). 27. 

soruya %92 oranında müşterilerin memnuniyetlerini ölçtükleri cevabı verilmiştir. 28. 

soruda anket seçeneği genelde %52, kategori 1’deki oranı %31, kategori 3’de %15 ve 

kategori 4’de % 7‘dir. Kategori  4’de birebir görüşme, yüzyüze görüşme ve müşteri 

memnuniyet anketi cevapları farklı işletmeler tarafından genelde %7 oranındadır. 

Kategori 2’de yer alan farklı  işletmeler ise e-posta, telefon, web sitesinde yer alan 

müşteri bölümü ve online anket cevabını vermektedirler. Kategori 3’de yer alan farklı 

işletmeler ise e-posta, eğitim değerlendirme formları cevabını vermektedirler.  
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TABLO 27 

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ 

Soru No:27   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Müşterilerinizin 
memnuniyetini 
ölçüyor musunuz?     

Evet 
cevaplayanlar 92% 31% 7% 23% 31% 

 
 

TABLO 28 

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ARAÇLARI 

Soru No:28  Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

27. Soruya cevabınız 
evet ise ölçüm 
araçlarınız nelerdir?  Anket 52% 31% 0% 15% 7% 
  Birebir görüşme 7% 0% 0% 0% 7% 
  Yüzyüze görüşme 7% 0% 0% 0% 7% 

  

e-posta,tel ve web 
sitesindeki 
müşteri bölümü 7% 0% 8% 0% 0% 

  e-posta 7% 0% 0% 7% 0% 

  

Eğitim 
değerlendirme 
formları 7% 0% 0% 7% 0% 

  

Müşteri 
memnuniyet 
anketi 7% 0% 0% 0% 7% 

  Online anketler 7% 0% 7% 0% 0% 
 

29. soruda  müşteri ile ilgili bilgileri veri tabanınında tutup tutmadıklarını (Bkz. Tablo 

29), 30. soruda ise bu bilgilerden en çok hangilerinden yararlandıkları sorulmaktadır 

(Bkz Tablo 30). 29. soruya tüm işletmeler müşteri bilgilerini veri tabanında tuttuklarını 

belirtmektedirler. 30.soruya verilen cevaplar ise şöyledir; kategori 3’de yer alan 

uluslarası bir işletme müşteri ile günümüze kadar yaşadığımız etkileşimin takibi 

cevabını ve kategori 2’de yer alan bir işletme ise çok satılan ürünler ve satışların hangi 

yaş grubuna yapıldığı cevabını verirken, diğer işletmeler genelde müşteri iletişim 
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bilgileri, kişisel bilgileri, demografik bilgilerini veri tabanında tuttuklarını 

belirtmektedirler.  

TABLO 29 

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN VERİ TABANINDA TUTULMASI 

Soru No:29   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Müşteri ile ilgili 
bilgilerinizi veri 
tabanında tutuyor 
musunuz?    

Evet 
cevaplayanlar 100% 31% 15% 23% 31% 

 

TABLO 30 

MÜŞTERİ VERİ TABANI BİLGİLERİ 

Soru No:30   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Müşteri 
veritabanındaki 
bilgilerden 
hangilerinden en çok 
yararlanıyorsunuz? 

Başarı 
ölçütlerinden 7% 7% 0% 0% 0% 

  Kontakt bilgileri 15% 0% 0% 0% 15% 
  Hepsinden 7% 0% 0% 0% 7% 
  Kişisel bilgiler 14% 7% 0% 7% 0% 

  
Eğitim içeriği 
kalitesi 7% 0% 0% 7% 0% 

  

Hangi ürünlerin 
çok satıldığı ve 
satışların hangi 
yaş grubunda 
ağırlıklı olduğu 7% 0% 7% 0% 0% 

  

Günümüze kadar 
yaşadığımız 
etkileşimin takibi 7% 0% 0% 7% 0% 

  
Demografik 
bilgiler 15% 15% 0% 0% 0% 

 

31. soru ile işletmenin ürün fiyatlandırmasında cevaplayıcıların işletmelerini, pazarda 

hangi konumda gördüğü belirlenmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 31). Lider seçeneği 

genelde %30, kategoriler bazında ise, kategori 1 ve kategori 2’deki oranları %15’dir. 
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Mücadeleci cevabı genelde %29, kategoriler bazında ise, kategori 1 ve kategori 3’deki 

oranı %7, kategori 4’de %15’dir. İzleyen cevabı ise kategori 4’de %7 oranı ile bir 

işletmeden gelmiştir.  

TABLO 31 

İŞLETMELERİN FİYATLANDIRMADA KONUMU 

Soru No:31   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren işletmeler 

Fiyatlandırmada 
işletmenizi hangi 
konumda 
görüyorsunuz?  Lider   30% 15% 15% 0% 0% 
  Mücadeleci  29% 7% 0% 7% 15% 
  İzleyen  7% 0% 0% 0% 7% 
 

32. soru ile işletmelerin rakip ürünlerin fiyatlarından etkilenip etkilenmedikleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır (Bkz. Tablo 32). Hemen seçeneği hiç seçilmemiş olup, kısa 

sürede seçeneği kategori 4’de bir tek işletme tarafından belirtilmektedir. Uzun sürede 

seçeneği genelde % 45, kategori, kategori 3 ve kategori 4’de %15’dir. Hiç etkilenmem 

seçeneği genelde %44, kategori 1 ve kategori 2’de %15 ve kategori 3 ve kategori 4’de 

%7‘dir.  

 

TABLO 32 

RAKİP ÜRÜNLERİN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKTEN ETKİLENME 

Soru No:32   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren işletmeler 

Rakip ürünlerin 
fiyatlarındaki 
değişiklikten hemen 
etkileniyor musunuz? Hemen                   0% 0% 0% 0% 0% 
  Kısa Sürede    7% 0% 0% 0% 7% 
  Uzun sürede   45% 7% 0% 15% 15% 
  Hiç etkilenmem 44% 15% 15% 7% 7% 

 

33. soru ile e-eğitim hizmetinin çeşitliliği ile fiyatlandırma arasında ilişki olup olmadığı 

tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 33). Genelde işletmelerin %69’u e-eğitim 
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hizmetinin çeşitliliğine bağlı olarak çeşide göre fiyatlandırma stratejisi uygularken 

geriye kalan % 31 ise bunu gözönünde bulundurmamaktadır. %25’lik dilim kategori 

1’de yer almaktadır. 34. soru ile hizmetteki hangi farklılığa göre fiyatlandırma yaptıkları 

tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz Tablo 34). Bu farklılıklar arasında birinci sırada 

sunulan e-eğitime içerik ekleme genelde %38, kategori 2’deki oranı %7 ve kategori 

4’de %31’dir. Toplu eğitim paketleri alımında ucuzluk genelde %21, kategori 2, 

kategori 3 ve kategori 4’de %7’dir. Üçüncü önem sırasında ise güncellenen 

eğitimlerden yararlanma genelde %29, kategori 2 ve kategori 3’de  %7, kategori 4’de 

%15’dir. Ayrıca diğer seçeneklerinde farklı yaş gruplarına verilen eğitim ile 

danışmanlık hizmetine göre verilen eğitimin farklı ücretlendirilebileceği 

anlaşılmaktadır. 

 

TABLO 33 

e-EĞİTİM HİZMETİNDEKİ FİYATLANDIRMA 

Soru No:33  Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 

okullara 
eğitim 
veren 

işletmeler 

IT 
sektörüne 

eğitim 
veren 

işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 

eğitim veren 
işletmeler 

Fiyatlandırma 
politikanızda  

verdiğiniz hizmet 
çeşitliliğine göre bir 
yöntem uyguluyor 

musunuz? 
Evet 

cevaplayanlar 69% 0% 15% 23% 31% 

 
Hayır 

cevaplayanlar 31% 31% 0% 0% 0% 
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TABLO 34 

e-EĞİTİM HİZMETİNDEKİ ÇEŞİTLİLİĞE GÖRE FİYATLANDIRMA İŞLEMLERİ 

Soru No:34 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

33. Soruya cevabınız 
Evet ise, hizmetteki 
hangi farklılığa göre 
fiyatlandırma 
işlemini 
yapıyorsunuz önem 
derecesine göre 
sıralayınız.  1 

Sunulan e-Eğitime 
içerik ekleme 38% 0% 7% 0% 31% 

  3 

Güncellenen 
eğitimlerden 
yararlanma 29% 0% 7% 7% 15% 

  1 

Toplu eğitim 
paketleri alımında 
ucuzluk 21% 0% 7% 7% 7% 

  2 
Modüler eğitim 
alımında 15% 0% 0% 0% 15% 

  3 Yıllık abonelikler 14% 0% 0% 7% 7% 

Diğer   
Farklı yaş grupları 
için fiyatlandırma  7% 0% 7% 0% 0% 

    Danışmanlık hiz. 7% 0% 0% 7% 0% 
 

35. soruda pazara girişi etkileyen faktörler olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır 

(Bkz. Tablo 35). Eğitim işini bilememe  genelde %60, kategori 1 ve kategori 3’deki 

oranları %15, kategori 2’de %7 ve kategori 4’de %23’dür. İkinci önemli faktör olarak 

maliyet genelde %45, kategori 1‘de %23 ve kategori 2’de %7 ve kategori 4’de  %15’dir  

 

TABLO 35 

e-EĞİTİM PAZARINA GİRİŞİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER 

Soru No:35   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve dengi 
okullara 
eğitim veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Pazara girişi etkileyen faktörler 
var mıdır? Rakipler              14% 7% 0% 7% 0% 
  Maliyet      45% 23% 7% 0% 15% 

  
Hukuki 
Faktörler  22% 15% 7% 0% 0% 

  
Eğitim işini 
bilememe    60% 15% 7% 15% 23% 
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36. soru ile işletmelerin rakiplerini ne derece tanıyıp, analiz ettikleri tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 36). Ürün ve fiyat seçeneklerinin analizi konusunda genelde 

%68, kategori 1 ve kategori 4’deki oranları  %23, kategori 2’de %7 ve kategori 3’de 

%15’dir. Müşteri seçeneği genelde %53, kategori 1 ve kategori 3’de %15 ve kategori 

4’de %23’dür. Dağıtım kanalları seçeneği genelde %52, kategori 1 ve kategori 2’deki 

oranı %7, kategori 3’de %15 ve kategori 4’de %23’dür.  

 
TABLO 36 

RAKİP İŞLETMELER HAKKINDA BİLGİ 

Soru No:36   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Rakipleriniz 
hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz? Ürün              68% 23% 7% 15% 23% 
  Müşteri        53% 15% 0% 15% 23% 
  Dağıtım kanalları  52% 7% 7% 23% 15% 
  Fiyat    68% 23% 7% 15% 23% 
  Promosyon 28% 7% 7% 7% 7% 
 

37. soru ile rakipler ile işletmenin kendisini kıyaslamasında üstün yanları (Bkz. Tablo 

37), 38. soruyla da zayıf yanlarının ortaya koyması sağlanmaktadır (Bkz. Tablo 38). 

İçerik ve kalite seçenekleri genelde  %76, kategori 1’de %31 ve kategori 4’deki oranları 

%23, kategori 2’de %15 ve kategori 3’de  %7’dir. 36. sorunun cevabında işletmelerin 

rakiplerden çok rakip ürünleri ve fiyatları bildikleri gözönünde bulundurulursa, kendi 

ürünleri ile kıyaslamalarında objektif davranabilecekleri söylenebilir. Teknik 

özelliklerimiz seçeneği genelde %52, kategori 1’deki oranı %23 ve kategori 4’deki 

oranı %15, kategori 2’de ve kategori 3‘de %7’dir. 38. soru ile işletmeler zayıf yanlarını 

şu şekilde belirtmektedirler. Teknik özellikleri ve görsellik seçenekleri genelde %14, 

kategori 1 ve kategori 4’de %7’dir.  
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TABLO 37 

RAKİPLERDEN/RAKİP ÜRÜNLERDEN ÜSTÜNLÜKLER 

Soru No:37   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Rakiplerinizden ya da 
rakip ürünlerden  
üstünlükleriniz 
nelerdir? Fiyat                      38% 23% 15% 0% 0% 
  İçerik       76% 31% 15% 7% 23% 
  Görsellik   45% 23% 7% 0% 15% 
  Maliyet   37% 23% 7% 0% 7% 
  Kalite   76% 31% 15% 7% 23% 

  
Teknik 
özelliklerimiz  52% 23% 7% 7% 15% 

  
Dağıtım 
kanallarımız  36% 15% 7% 7% 7% 

Diğer 

Proje 
danışmanlığı ve 
teknik destek 
verbilme 7% 0% 0% 7% 0% 

 

TABLO 38 

RAKİPLERDEN/RAKİP ÜRÜNLERDEN EKSİKLİKLER 

Soru No:38   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, Medikal gibi 
kurumlara yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Rakiplerinizden ya da 
rakip ürünlerden  
eksik yanlarınız 
nelerdir? Fiyat                      0% 0% 0% 0% 0% 
  İçerik      0% 0% 0% 0% 0% 
  Görsellik    14% 7% 0% 0% 7% 
  Maliyet  7% 0% 7% 0% 0% 
  Kalite    0% 0% 0% 0% 0% 

  
Teknik 
özelliklerimiz    14% 7% 0% 0% 7% 

  
Dağıtım 
kanallarımız      0% 0% 0% 0% 0% 

 

39. soru ile işletmelerin hizmetlerini daha kaliteli hale getirebilmek ve duyurabilmek 

için ne tür yöntemler izleyebilecekleri tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 39). 

Birinci öncelik olarak dış kaynak kullanımı seçeneği genelde %29, kategori 1 %15, 
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kategori 2 ve kategori 4’de  %7’dir. İkinci olarak bütünleşme genelde %22, kategori 

1’de %15 ve kategori 4’de %7‘dir. Sanal topluluklardan yararlanma seçeneği genelde 

%21, kategori 1, kategori 2 ve kategori 4’de %7’dir. Üçüncü öncelik olarak rakipler ile 

şirket evlilikleri uygun görülmesi seçeneği genelde %22, kategori 1’de %15 ve kategori 

4’de %7’dir. 40. soru ile de eğer 39. soruda dış kaynak kullanımı varsa dış kaynaktan 

hangi alanlarda yararlanılacağı tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 40). 

Yazılımı dış kaynaktan sağlama seçeneği genelde %45, kategori 1’de %15, kategori 

2’de %7 ve kategori 4’de %23’dür. İçeriği dış kaynaktan sağlama seçeneği genelde 

%36, kategori 1, kategori 2 ve kategori 3’de %7 ve kategori 4’de %15’ dir.  

 

TABLO 39 

e-EĞİTİM PAZARINDA ETKİLEŞİM  

Soru No:39 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Mevcut Pazar 
ortamında 
aşağıdakilerden 
hangisini uygun 
görürsünüz önem 
derecesine göre 
sıralayınız.  3 

Rakipler ile şirket 
evlilikleri uygun 
görürüm 22% 15% 0% 0% 7% 

  1 

Rakipler ile şirket 
evliliklerini uygun 
görmem 14% 7% 7% 0% 0% 

  1 
Dış kaynak 
kullanımı 29% 15% 7% 0% 7% 

  1 
e-eğitim portalı 
oluşturma 22% 15 0% 0% 7% 

  2 Bütünleşme 22% 15 0% 0% 7% 

  2 

Sanal 
topluluklardan 
yararlanma 21% 7 7% 0% 7% 

Diğer   

HR eğitim ve e-
laerning birleştiği 
uygulamalar 7% 0% 0% 7% 0% 
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TABLO 40 

DIŞ KAYNAK KULLANIMI 

Soru No:40   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

39.soruda dış kaynak 
kullanımını işaretledi 
iseniz 
yararlanacağınız 
noktalar hangileridir? 

İçeriği dış 
kaynaktan temin 
etme 36% 7% 7% 7% 15% 

  

Yazılımı dış 
kaynaktan temin 
etme 45% 15% 7% 0% 23% 

 

41. soru ile işletmelerin potansiyel pazarda ürünleri/hizmetleri ulaştırmada kullandıkları  

dağıtım kanalları tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 41). Birinci öncelik olarak 

internet üzerinden müşteriye ulaşma seçeneği genelde %53, kategori 1’de %31, kategori 

3’de %7 ve kategori 4’de %15’dir. Bayilik sistemi ile ulaşma seçeneği genelde %22, 

kategori 2’de %15 ve kategori 3’de %7’dir. İkinci öncelik olarak tanıtımlar yaparak 

ulaşma genelde %53, kategori 2’de %7, kategori 3 ve kategori 4’ de %23 ‘dür. Üçüncü 

öncelik olarak e-eğitim zirvelerine katılarak ulaşma seçeneği genelde  %45, kategori 

2’de %7, kategori 3’de %23 ve kategori 4’de %15’ dir.  

 

TABLO 41 

DAĞITIM KANALLARI 

Soru No:41 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Potansiyel pazarda 
ürünleri/hizmetleri 
ulaştırmada 
kullandığınız dağıtım 
kanallarınızı önem 
derecesine göre 
sıralayınız. 1 

İnternet üzerinden 
müşteriye ulaşma 53% 31% 0% 7% 15% 

  1 
Bayilik sistemi ile 
ulaşma 22% 0% 15% 7% 0% 

  2 
Tanıtımlar 
yaparak ulaşma 53% 0% 7% 23% 23% 

  3 

e-Eğitim 
zirvelerine 
katılarak ulaşma 45% 0% 7% 23% 15% 
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42. soru ile tutundurma yöntemleri tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 42). 

Birinci öncelik olarak müşteri ilişkileri genelde %68, kategori 1 ve  kategori 4’ de %23, 

kategori 3’de %15, kategori 2’de %7’dir. Kişisel satış genelde %30, kategori 1 ve 

kategori 3’de %15’dir. Reklam genelde %14, kategori 1 ve kategori 2’de %7’dir. İkinci 

öncelik olarak konferanslara katılma genelde %29, kategori 1 ve kategori 4’de %7,  

kategori 3’de %15’dir. Üçüncü öncelik olarak fiyat indirimleri genelde %28, tüm 

kategorilerde %7’dir. 

 

TABLO 42 

TUTUNDURMA YÖNTEMLERİ 

Soru No:42 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

Hangi tutundurma 
yöntemlerini 
kullanmaktasınız 
önem derecesine göre 
sıralayınız 1 Reklam 14% 7% 7% 0% 0% 
  2 Promosyon 14% 0% 7% 7% 0% 
  3 Fiyat İndirimleri 28% 7% 7% 7% 7% 

  3 
Toplu alımlarda 
yüzdesel indirim 52% 15% 15% 7% 15% 

  1 Müşteri ilişkileri 68% 23% 7% 15% 23% 

  1 

Müşteri veri 
tabanlarından 
yararlanarak 
uygun ürünler 
sunma 22% 15% 0% 0% 7% 

  1 Kişisel satış 30% 15% 0% 15% 0% 

  2 
Konferanslara 
katılma 29% 7% 0% 15% 7% 

 

43. soru ile internette e-eğitimi pazarlama sırasında karşılaşılan sorunlar tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 43). Birinci öncelik kültürel engeller olarak karşımız 

çıkmaktadır. Kültürel engeller genelde %38, kategori 1’de %15 ve kategori 4’de 

%23’dür. İkinci önemli problem olarak güvenlik genelde %30 oranındadır. Kategori 

1’de %7 ve kategori 4’de %23’dir. Ayrıca fiziksel olmayan bir hizmete para ödeme 

alışkanlığının olmaması kategori 2’de bir işletme ve e-eğitime geçişteki adaptasyon 

sorunları ise kategori 3’de yer alan bir işletme tarafından belirtilen sorunlar arasındadır.  
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TABLO 43 

e-EĞİTİMİN İNTERNETTE PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Soru No:43     Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

İnternette e-eğitimi 
pazarlamanın 
karşılaştığı sorunları 
önem derecesine göre 
sıralayınız.  1 Kültürel engeller 38% 15% 0% 0% 23% 
  2 Güvenlik 30% 7% 0% 0% 23% 
  4 Ulusal Yasalar 22% 0% 0% 15% 7% 

  1 

Dünyadaki Kredi 
Kartlarının 
Kullanımı ve bu 
konudaki güvenlik 
açıkları 7% 0% 0% 0% 7% 

Diğer   

Fiziksel olmayan 
bir hizmete para 
ödeme 
alışkanlığının 
olmaması 7% 0% 8% 0% 0% 

    

e-eğitime 
geçişteki 
adaptasyon 
sorunları 7% 0% 0% 7% 0% 

 

44. soru ile internette e-eğitimi pazarlamanın işletmeye olumlu etkileri tespit edilmeye 

çalışılmıştır (Bkz. Tablo 44). Birinci öncelik olarak esneklik (zaman ve yer) genelde 

%46, kategori 1’de %31 ve kategori 4’ de %15’dir. Bilgilerin sürekli güncel olması 

genelde %37, kategori 1’de %23 ve kategori 2 ve kategori 4’de %7’dir.Eğitim 

kataloglarının multimedya özellikler ile sunulma imkanı genelde %30, kategori 1’de 

%23 ve kategori 4’de %7’dir. Reklam maliyetlerinde azalma genelde %22, kategori 

3’de %15 ve kategori 4’de  %7’dir. Reklamlar ile hedef kitleye ulaşma imkanı genelde 

%21, kategori 1, kategori 3 ve kategori 4’de %7’dir. Böylelikle maliyet açısından 

avantajlar yaratılabilecektir. İkinci öncelik olarak birebir iletişime olanak tanıması 

genelde %22, kategori 1’de %7 ve kategori 4’de %15’dir.  
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TABLO 44 

e-EĞİTİMİ İNTERNETTE PAZARLAMANIN OLUMLU ETKİLERİ 

Soru No:44 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

İnternette e-eğitimi 
pazarlamanın 
firmanıza etkilerini 
önem derecesine göre 
sıralayınız. 1 

Reklam 
maliyetlerinde 
azalma 22% 0% 0% 15% 7% 

  1 

Reklamlar ile 
hedef kitleye 
ulaşma imkanı 21% 7% 0% 7% 7% 

  2 
Birebir iletişime 
olanak tanıması 22% 7% 0% 0% 15% 

  1 
Esneklik ( Zaman 
ve yer) 46% 31% 0% 0% 15% 

  1 

Eğitim 
kataloglarının 
multimedya 
özellikler ile 
sunulma imkanı 30% 23% 0% 0% 7% 

  1 
Daima bilgilerin 
güncel olması 37% 23% 7% 0% 7% 

  3 

Web sitesine 
reklam alarak 
gelir elde etme 
olanağı  29% 15% 0% 7% 7% 

  5 

İşletme 
bilgilerinin toplu 
olarak görünmesi 21% 7% 0% 7% 7% 

 

45.soru ile internette e-eğitimi pazarla”manın işletmeye olumsuz etkileri tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 45). Birinci öncelik referans gösterilen web sayfasının 

güncelliğini yitirmesi genelde %30, kategori 3’de %7 ve kategori 4’de %23’dür. İkinci 

öncelik olarak internet üzerinde dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği genelde 

%22, kategori 3’de %7 ve kategori 4’de %15’dir. İkinci öncelik olarak hackerların 

varlığı genelde  %22, kategori 1 ‘de %7 ve kategori 4’de %15’dir. Üçüncü öncelik 

olarak mevcut fiziksel dağıtım kanallarına rakip yaratma korkusu genelde %30, kategori 

1’de %7 ve kategori 4’de %23’dür.  
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TABLO 45 

e-EĞİTİMİ İNTERNETTE PAZARLAMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ 

Soru No:45 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik eğitim 
veren 
işletmeler 

İnternette e-eğitimi 
pazarlamanın 
firmanıza olan diğer 
etkilerini önem 
derecesine göre 
sıralayınız 3 

Mevcut fiziksel 
dağıtım 
kanallarına  rakip 
yaratma korkusu 38% 15% 0% 0% 23% 

  2 

İnternet üzerinde 
dağıtılan bilgi 
üzerindeki 
denetim eksikliği   22% 0% 0% 7% 15% 

  2 
Hackerların 
varlığı 22% 7% 0% 0% 15% 

  1 

Referans 
gösterilen web 
sayfasının 
güncelliğini 
yitirmesi 30% 0% 0% 7% 23% 

 

46. soru ile Türkiyedeki e-eğitimin durumunun iyileştirilmesi için nelerin yapılabileceği 

tespit edilmeye çalışılmaktadır (Bkz. Tablo 46). Birinci öncelik olarak alt yapı 

eksikliklerinin giderilmesi %76, kategori 2’de %7, kategori 1, kategori 3 ve kategori 

4’de %23’dür. Birinci öncelik olarak kişilerin bilgisayar ve internet kullanılabilirliğinin 

arttırılması seçeneği genelde %37, kategori 1 ve kategori 4’de  %15, kategori 3’de 

%7’dir. İkinci öncelik olarak eğitimcilerin bilgilendirilmesi seçeneği genelde %44, 

kategori 1 ve kategori 2’de %7, kategori 3 ve kategori 4’de %15’dir. İkinci öncelik 

olarak devletin teşvik ve desteği genelde %28 tüm kategorilerde %7’dir.  
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TABLO 46 

TÜRKİYE’DE e-EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

 

Soru No:46 
Öncelik 
No   Genel Üniversiteler 

İlköğretim, 
lise ve 
dengi 
okullara 
eğitim 
veren 
işletmeler 

IT 
sektörüne 
eğitim 
veren 
işletmeler 

Sigorta, 
Medikal gibi 
kurumlara 
yönelik 
eğitim veren 
işletmeler 

Türkiyedeki  e-
eğitimin durumunun 
iyileştirilmesi için 
neler yapılabilir 
önem derecesine 
göre sıralayınız.  1 

Alt yapı 
eksikliklerinin 
giderilmesi 76% 23% 7% 23% 23% 

  2 
Eğitimcilerin 
bilgilendirilmesi 44% 7% 7% 15% 15% 

  1 

Kişilerin bilgisayar 
ve internet 
kullanılabilirliğinin 
arttırılması 37% 15% 0% 7% 15% 

  2 
Devletin teşvik ve 
desteği 28% 7% 7% 7% 7% 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 

Eğitimin sınıf ortamlarında yapılması mali ve organizasyonel güçlüklerini de 

beraberinde getirmektedir. e-Eğitimin zamandan, mekandan bağımsız olmayı 

sağlamasının yanında maliyetleri düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca, e-eğitimde 

eğitim yönetim sistemi (LMS) sayesinde geleneksel eğitim ile ulaşılamayacak bilgilere 

ulaşılmaktadır. Bu bilgiler sayesinde öğrenenin almış olduğu eğitimin ne derece verimli 

olduğu, nerelerde yetersiz olduğu vb. anlaşılabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı, 

işletmeler farklı lokasyonlardaki çalışanlarına, eşit imkanlar yaratarak, zamandan ve 

mekandan tasarruflar sağlayarak eğitim vermek istediklerinde e-eğitimden 

yararlanabilirler. Benzer durum aslında üniversiteler içinde geçerlidir. Üniversiteler bazı 

dersleri, bu dersleri veren başka üniversitelerden alarak öğrencilerine sunmak 

istediklerinde ya da kendi üniversitelerinde yer alan dersleri daha geniş öğrenci 

kitlelerine ulaştırmak istediklerinde e-eğitimden yararlanabilirler. Bu bağlamda,             

e-eğitimin internet üzerinden pazarlaması ve bunun için stratejiler oluşturulması             

e-eğitimin doğru kitleye/kişilere doğru zamanda ve doğru yerde ulaştırılabilmesi 

açısından gerekli olmuştur. 

 
Yapılan araştırmadan e-eğitimin, geleneksel eğitimin yerine tamamen geçen bir 

eğitim olmak yerine, destekleyen, tamamlayan ve öğrenenin etkileşimli olarak 

çalışmasını sağlayan bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte e-

eğitimin  zaman zaman takviye olmaktan çıkarak, tamamen geleneksel eğitimin yerine 

geçmeye çalıştığı uygulamalar da söz konusudur (e-MBA vb.). Araştırma sonucundan 

elde edilen bulgular ve varılan sonuçlar; 

 

1. Türkiye’de e-eğitimi geleneksel eğitimden ayıran önemli özelliklerin 

başında yer ve zamandan bağımsız olması, maliyetleri düşürmesi,  

kişiselleştirmeye ve böylelikle kişinin yetenek ve bilgi düzeyine göre 

eğitim almasına olanak tanıması gelmektedir. 

 

2. Üniversiteler, IT sektöründe eğitim veren işletmeler ve diğer eğitim 

hizmeti veren kuruluşlar e-eğitimin geleneksel eğitime göre ucuz olduğunu 
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belirtmektedir. e-Eğitimin maliyetinin geleneksel eğitime göre ucuz olması 

görüşüne yalnızca ilköğretim, lise ve dengi okullara eğitim veren 

işletmeler katılmamaktadır. Bu durum e-eğitim ürünlerinin paket halinde 

satılmasına ve paket fiyatlarının maliyeti artırıcı unsur olmasına 

bağlanabilir.  

 

3. Türkiye’de e-eğitimin genelde internet ortamı için hazırlandığı, öğrencilere 

yönelik olan eğitimlerin ise CD’lerde hazırlandığı göze çarpmaktadır. 

Zaman içerisinde bu işletmelerin de internet üzerinde eğitim 

hazırlayacakları düşünülmektedir. Bu durum altyapı eksikliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Altyapı tamamlandıktan sonra bu tür girişimlerin 

artacağı düşünülebilir. 

 

4. IT sektöründeki işletmeler, eğitim hizmeti alan işletmelerin internet 

bağlantısı ile ilgili değil, bant genişliği ile ilgili bir problemleri 

bulunduğunu belirtmektedir. Diğer kategorilerde sektör gereği bu tip 

sorunlar bulunmamaktadır. 

 

5. e-Eğitimde müşteriye ulaşım öncelikli olarak internetten yapılmaktadır. 

Müşteriye ulaşmada internetin kullanılması e-eğitimin internet üzerinden 

pazarlanmasına yatkın olduğunun bir göstergesidir. 

 

6. e-Eğitim ürünleriyle pazara girme sebepleri olarak coğrafi sınırlara bağlı 

kalmadan eğitim verme seçeneğini en büyük oranda üniversitelerin 

cevaplaması üniversitelerin gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki 

öğrencilere ulaşabilmeye verdikleri önemin bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca üniversiteler yer ve zamandan bağımsız olma 

seçeneğini en yüksek oranda yanıtlamışlardır. Bu da üniversitelerin e-

eğitim verdikleri öğrencilere ulaşabilmeyi önemsediklerini ortaya 

koymaktadır. 
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7. Eğitim işinin bilinememesi yüzünden e-eğitimi hazırlarken eğitimciler ile 

ortaklaşa çalışılmalıdır. 

 

8. e-Eğitim ürünlerinde ülkemizde multimedya özelliklerinin kullanılmasında 

bu özelliklerden bir kısmının kullanılmadığı göze çarpmaktadır. Bu 

durumun ülkemizin geniş banda geçmemiş olmasından veya alt yapı 

yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

9. CD ile  eğitim veren işletmelerin ise CD’de eğitim vermelerinin sebepleri 

olarak, interneti olmayanlara ulaşmaları, CD’deki e-eğitim hizmetinin 

alımının ucuz olması, yetkili kurumlardan onay alma zorunluluğu (Milli 

eğitim gibi) ve hukuki koşullar olarak belirtilebilir. 

 

10. e-Eğitimin özellikle internette pazarlanabilmesi için, e-eğitim hizmetinin 

kullanımı sırasında kullanımının rahat, kolay, ifadesinin anlaşılır ve 

eğitimin teorinin yanısıra pratiğe de yönelik olması ve bu aşamada 

multimedya araçlarından yararlanılması, öğrenenler açısından 

anlaşılabilirliğini ve alınabilirliğini artıran faktörlerdendir. Eğitimin 

pazarlanmasında bu özellikler vurgulanması gereken en önemli noktalar 

olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca e-eğitimin pazarlanmasında, e-eğitimin  

yer ve zamandan bağımsız olması, kişinin bilgi, birikim ve deneyimine 

göre kişiye özel eğitim sağlama özelliğinin olması gibi faktörlerin yanında, 

maliyetinin geleneksel eğitime göre düşük olduğu da vurgulanmalıdır.  

 

11. Türkiye’de e-eğitimin genelde öğrencilere, kurumsal şirket çalışanlarına ve 

profesyonel yöneticilere yönelik olarak pazarlandığı tespit edilmiştir.        

e-Eğitim hizmeti verilen en büyük kitle olarak öğrenciler ilk sırayı 

almaktadır. Bunun sebebi olarak bilgisayar destekli eğitimin payının büyük 

olduğu söylenebilir. Kurumsal şirket çalışanlarının da ilk sıralarda yer 

almasının en büyük sebebi performans değerlendirmelerinin e-eğitim 

sayesinde düzenlenmesi olarak görülmektedir. Performans değerlendirmesi 

ve eğitim planlaması yapan kurumsal işletmelerde e-eğitimin daha çok 
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yaygınlaşması sonucunda bu oranlar daha da artabilir. Ayrıca teknik lise 

mezunlarına ve sektörel bazda vb. eğitimler düzenlemek pazardan pay 

almak açısından önemlidir. 

 

12. e-Eğitim pazarının bu kadar büyük olmasına rağmen sınırlı sayıda firma 

olmasının başlıca sebeplerinin başında eğitim işini gerçek anlamda 

bilememe ve maliyetleri karşılayacak kaynaklar yaratamama yatmaktadır. 

 

13. e-Eğitimin pazarlanmasında kültürel engeller, güvenlik ve soyut olan 

hizmete para ödenmesi başlıca engeller olarak görülmektedir. 

 

14. İnternette dağıtılan bilginin denetimden uzak olması, sayfaların 

güncelliğini yitirmesi e-eğitim açısından sorun olarak düşünülmektedir. 

Rekabet ise henüz büyük bir sorun olarak düşünülmemekle birlikte orta 

vadede önemli bir hale dönüşebilecektir. 

 

15. Bir başka sorun ise e-eğitim sonucunda yapılacak sınavın ve verilen 

belgenin geçerliliği olma konusunda ortaya çıkmaktadır. Eğitimin 

internet/intranet/CD‘de alınması sonucunda verilecek olan 

sertifikanın/diplomanın gerçek anlamda geçerli olması konusunda 

tereddütler bulunmaktadır. Bunun için günümüzde geleneksel bir şekilde 

sınavlar düzenlenmesinin gerekli olduğu kanısı ortaya çıkmaktadır. 

 

16. Türkiye’deki e-eğitimle uğraşan kurumların fiyat rekabetinden fazla 

etkilenmediği  anlaşılmaktadır. Rakip ürünlerin fiyatlarından etkilenip 

fiyatlarda değişikliğin kısa sürede olmaması henüz rekabetin 

yoğunlaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. Rakip ürünlerin fiyatlarında 

yaşanabilecek değişimlerden uzun sürede etkileneceklerine ilişkin bir 

eğilim olduğu da bariz bir şekilde açığa çıkmıştır. 

 

17. Halihazırda rakip işletmelerden ve bunların  ürün fiyatlarında yaptıkları 

değişiklikten etkilenmemekte ve  işletmeler istikrarlarını korumaktadırlar. 
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Ancak piyasada meydana gelen dalgalanmalar bütün sektörleri olumsuz 

etkiliyorsa o zaman fiyatlarını gözden geçirmektedirler. 

 

18. Pazarda yer alan işletmelerin %30’nün pazardaki fiyatlandırmada etkili 

olduğunu, ancak geri kalan %29’luk işletmenin de mücadeleci oldukları 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum uzun vadede fiyatta rekabetin gelişimini 

dolayısıyla ürünlerde/hizmetlerde ucuzluk sağlanmasını sağlayabilir. 

 

19. Rakipler ile ilgili sahip olunan bilgiler içinden, ürün ve fiyat seçeneklerinin 

birebir aynı yüzdeleri almaları tesadüfi düşünülmemelidir. İşletmelerin 

rakiplerden ziyade rakip ürünleri ve fiyatları inceledikleri ortaya 

çıkmaktadır. Ancak işletmelerin rakiplerinin sadece ürünlerini değil, rakip 

işletmelerin avantaj ve dezavantajlarını iyi tespit etmeleri gerekmektedir. 

 

20. İşletmeler genelde e-eğitime ilişkin olarak uzmanlaşmaya gitme arzusu 

içindedirler. Bütünleşme ve şirket evliliklerinden ziyade öncelikle dış 

kaynak kullanmayı ve ağırlıklı olarak da yazılımı dış kaynaklardan 

sağlamayı düşünmektedirler. 

 

21. Yapılan araştırma sonucunda üniversitelerin e-eğitim hizmetinin 

çeşitliliğine göre fiyatlandırma yapmadığı tespit edilmiştir. 

 

22. e-Eğitimin fiyatlandırılmasında verilen hizmetin çeşitliliğine göre farklı 

kategoriler olmalıdır (Altın fiyat, gümüş fiyat, bronz fiyat vb.). 

 

23. Öğrencilere ve akademik ünvanı olanlara %10 indirimler uygulanabilir.     

e-Eğitim hizmetindeki indirimleri belirten e-postalar hedef kitleye 

ulaştırılabilir. 

 

24. Toplu eğitim alımlarında yüzdesel  indirimler uygulanabilir. 
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25. e-Eğitimin pazarlanabilmesi, eğitimin teknik özelliklerinin (görsellik, 

sayfaların hızlı yüklenmesi, multimedya araçlarının kullanılması vb.) iyi 

olmasının yanısıra içeriğin kalitesine ve müşteri ilişkilerinin gelişmiş 

olmasına da bağlıdır. Yapılan araştırmada iki işletme dışında müşteri ile 

yapılan etkileşimin veri tabanlarında olması gereken gibi tutulmadığı tespit 

edilmiştir. İşletmelerin uzun süre ayakta kalabilmeleri ve müşterilerini 

rakip işletmelere kaptırmamaları için, müşterileri ile olan ilişkilerinin 

tarihçelerini tutmaları ve uygun veri tabanları oluşturmaları gerekmektedir. 

 

26. Müşteri ilişkilerinin tespiti için sorulan sorudan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda, öğrenenlerin hizmeti beğendikleri için işletmenin başka 

ürünlerini de alması, müşterinin beklentilerine verilen değerin bir 

göstergesidir. Müşteri memnuniyeti konusunun önemsendiği de 

anlaşılabilir. Ancak ülkemizdeki e-eğitim kurumları henüz veri 

madenciliğine gitmemişlerdir. 

 

27.  e-Eğitimde içerik kadar içeriğin sunulduğu etkileşimli ortamda önemlidir. 

Ürünün tercih edilmesi sadece ürünün içeriği ya da çok iyi bir ortamda 

hazırlanarak sunulması yeterli değildir, müşteriye olan yaklaşım ve 

tutumda işletmenin müşteri gözünde sürekliliğini sağlayan önemli 

etkenlerdendir. 

 

28. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde müşteri memnuniyeti anketi, eğitim 

değerlendirme form sonuçlarının işletmenin eksik yanlarını farketmesinde  

önemli katkıları olacağı açıktır. 

 

29. e-Eğitim ile ilgili memnuniyet anketleri düzenlenmeli ve değerlendirme 

sonuçlarına göre e-eğitimde yenilemeler yapılmalıdır. İstek ya da şikayette 

bulunan müşteriye anket sonucunun dikkate alınıp ilgili değişikliklerin 

yapıldığını ya da yapılmadıysa neden yapılamadığını belirten e-postalar 

gönderilmelidir. 
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30. Türkiye’de e-eğitim hizmeti veren işletmelerin çoğunluğunda henüz 

sadece sınırlı veri tabanı ile gerçekleştirilen çalışmalar olduğu ancak CRM 

gibi müşteri yönlü çalışmaların pek yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

 

31. Tutundurmada müşteri ilişkileri önemlidir. Ancak müşteri bilgilerinin veri 

tabanında tutulmasına verilen yanıtlar gözönünde bulundurulduğunda 

müşteri ilişkileri konusunda, ilk müşteri elde etme anlamında müşteri 

ilişkileri oluşturulmasına yönelik olarak geliştiği anlaşılmaktadır. 

 

32. e-Postanın e-eğitim pazarlamasında  diğer yöntemlere göre önemli bir yeri 

olduğu anket sonucu ile de doğrulanmaktadır. 

 

33. Reklam bütçesinde azalma ve hedeflenen kitleye reklamı ulaştırabilme 

internet üzerinden e-eğitimin pazarlanmasının getirdiği avantajların 

başında gelmektedir. 

 

34. e-Eğitimi internetten pazarlarken, internet üzerinde e-posta ile bültenler 

göndermek, internetten kişisel satışlar yapmak ve banner reklamlarına yer 

vermek gereklidir. 

 

35. Verilen e-eğitimi duyurabilmek için seminerler ve etkinlikler 

düzenlenmelidir. 

 

36. Dağıtım kanalı olarak internet kullanılmalıdır. CD’ deki eğitimler için ise 

bayilikler verilebilir. 

 

37. İnternetten satışları destekleyici promosyonlara yer verilmelidir. 

 

38. Amazon.com’un yaptığı gibi müşterilerin isteklerine kulak vererek, 

müşterinin ilgisine yönelik eğitim alternatifleri sunulabilir ve bilgilendirici 

e-postalar yollanabilir. 
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39. Arama motorlarında ilk 10 web sitesinde yer almak için ilgili sitelere 

reklam verilebilir ya da arama motorları oluşturulabilir. 

 

40. İnternet üzerinden eğitimin demo olarak kullanılmasına olanak 

sağlanabilir. 

 

41. Kariyer sitelerine (www.kariyer.net, www.yenibir.com, www.loginit.com) 

ve eğitim ile ilgili sitelere, verilen e-eğitimi duyurmak için ilanlar 

verilebilir. 

 

42. Kredi kart sisteminde olduğu gibi eğitim alımları sonunda puan alınacak 

şekilde puanlama sistemi getirilerek eğitimler hediye edilebilir. 

 

43. Daha önce e-eğitimi almış olan öğrenenlerin eğitim hizmeti hakkındaki 

fikir, eleştiri ve düşünceleri web sitesinde yayınlanabilir. 

 

44. Araştırmanın gerçekleştiği işletmelerin çoğunun pazarda kendi kategorileri 

içinde lider konumda olduğu anlaşılmıştır. 

 

45. Devletin e-eğitime teşvik ve desteğinin olması buna bağlı olarak alt yapı 

çalışmalarının tamamlanması e-eğitimin gelişmesinde katalizör etkisi 

yaratacaktır. 

 

46. Devletin desteğinin alınması için Tübitak gibi kuruluşlar ile temasa 

geçilmelidir.  

 
 
Bu çalışma sonucunda çıkan sonuçların ışığında e-eğitim genelde internet 

üzerinden verilen eğitim olduğundan pazarlamasının da internet ile yapılması uygundur. 

Ancak Türkiye’de halihazırda e-eğitim hizmeti veren işletmelerin çoğunluğunda henüz 

sadece sınırlı bilgiler ile veri tabanında çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden yapılacak 

olan programlar ile ilgili olarak gerek içerik gerekse teknik açıdan uzmanlığa ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

http://www.kariyer.net/
http://www.yenibir.com, www.loginit.com/
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İnternetin sayısal verileri toplama noktasındaki özelliğinden yararlanılıp, elde 

edilen bilgilerin veri tabanına kaydedilmesi gibi bir özelliğe sahip olması ve internet 

üzerindeki pazarlama faaliyetinin günün 24 saati devam etmesi müşteri memnuniyeti 

oluşturulması açısından önemli konular olarak değerlendirilebilir.  

 

e-Eğitimin internette pazarlanması sırasında posta masrafları, matbaa 

işlemlerinden doğan masraflar, eğitim içeriğinin güncellenip öğrenenlere ulaştırılması 

ve reklam faaliyetlerinden kaynaklanan masraflar başta olmak üzere geleneksel 

pazarlamadaki masraflara kıyasla maliyetleri düşürücü bir etkisi de bulunmaktadır. 

  

e-Eğitimin diğer ülkelerde de olduğu gibi Türkiye’de yeni bir kavram olması ve 

e-eğitim hizmeti veren işletmelerin/kurumların sayısının azlığı dolayısıyla e-eğitimin 

tanıtımında zorluklar yaşanmaktadır. Türkiye’de alt yapı sorunları e-eğitimin 

gelişmesini engelleyen faktörler arasındadır. İşletmelerin/kurumların e-eğitim pazarına 

girememelerindeki en önemli sebepler ise, eğitim işini gerçek anlamında bilememe ya 

da alt yapının kurulması noktasında maliyetleri karşılayamama korkusu ve bunun 

yanında müşterilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmamaları ve bu konuda çekingen 

davranmaları gibi unsurlar yatmaktadır.  

 

e-Eğitim pazarının genişlemesi için e-eğitim ile ilgili olarak kişiler 

bilinçlendirilmelidir. Bunun için etkinlikler, zirveler, seminerler düzenlenmesi etkili 

olabilir. Düzenlenen etkinliklere katılanlar ile internet üzerinden eğitim grupları 

oluşturulabilir. Bu gruba üye olanlara bir işletmenin/kurumun hazırladığı bir e-eğitim 

verilebilir. Böylelikle gruba dahi olanların sayısı artırılabilir.  

 

 e-Eğitim kavramının yeni oluşu e-eğitim hizmeti veren işletmelerin/kurumların  

az olması yüzünden anket çalışması da az işletme/kurum ile yapılmıştır. Araştırmada 

yaşanan bir başka sınırlılık ise e-eğitim ile ilgili yazılmış Türkçe kaynakların yetersiz 

olmasıdır.  

 
e-Eğitimin özellikle internette pazarlanabilmesi için, e-eğitim hizmetinin 

kullanımının rahat, kolay, ifadesinin anlaşılır olduğu gerekmektedir. Bunun için 

öncelikle içerik itibarıyla iyi eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğrenenlerin e-



157  

eğitim hizmetini almadan önce e-eğitimin demosunun  kullanılmasına olanak 

sağlanması e-eğitimin pazarlanmasında başarı açısından etkili olabilir. 

 

e-Eğitim sonucunda yapılacak olan sınavın geçerliliğinin gerçek anlamda geçerli 

olması konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bunun için günümüzde ilk aşamada 

geleneksel bir şekilde sınavlar düzenlenmesinin gerekli olduğu kanısı ortaya 

çıkmaktadır. Ancak bu tür girişimler internet üzerinden eğitim almaya güvenin artması 

ve programlarla ilgili güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasıyla öğrenene sunulan 

eğitim programının tamamının internet üzerinden sunulması söz konusu olabilir. 

 

Türkiye’de e-eğitimin internet üzerinde pazarlanmasının gelişmesi için devletin 

e-eğitime teşvik ve desteğinin sağlanması önemli ve gereklidir. Verilecek destek 

sayesinde alt yapı çalışmalarında yaşanan sorunların tamamlanması e-eğitimin 

gelişmesinde katalizör etkisi yaratılabilir. Devletin desteğinin alınması için Tübitak, 

Tüba gibi kuruluşlar ile temasa geçilmelidir. Öte yandan bu tür eğitim tarzlarını 

üniversitelerin de benimseyip geliştirmelerinin bu anlamda büyük katkısı olabilecektir. 

Çünkü e-eğitim pazarının bu kadar büyük olmasına rağmen işletmeler/kurumlar mali 

yetersizlik dolayısı ile e-eğitim pazarına girememektedirler.  Buna rağmen öğrenenlere 

kişisel erişim sağlayarak çok büyük yatırımlar yapmadan pazara girmede bu engel 

aşılabilir. Bu yöntemde, hizmeti sağlayan bir firma (Örneğin; Koç Bryce gibi) ile 

anlaşarak kullanıcı sayısı üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Pazara girmeyi 

engelleyen ikinci etken ise eğitim işini gerçek anlamda bilememedir. e-Eğitimin içeriği 

hazırlanırken eğitimciler ile birlikte çalışmak pazara girmeyi engelleyen ikinci sorunun 

da aşılmasında katkı sağlayabilir. 

 
 Bundan sonra yapılacak araştırma ve çalışmalarda ise e-eğitim hizmeti veren 

işletmeler/kurumlarda CRM incelenebilir. Daha iyi bir e-eğitim hizmetinin nasıl 

verilmesi gerektiği gibi konular, içerik pazarlamada tutundurma veya dağıtım gibi 

kavramlar üzerinde durulabilir. 
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EKLER 
 

EK 1 - ARAŞTIRMA SORULARI 
 

 Sayın yetkili, 

   
 Maltepe Üniversitesinde MBA Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan "Türkiye' de e- Eğitimin internet üzerinden 

pazarlanması" konulu tez için aşağıdaki anket düzenlenmiştir. Ankete göstereceğiniz ilgi ve alaka için şimdiden 
teşekkür ederim. 

Aşağıdaki sorularda boş gördüğünüz kutuların yanında evet  ya da hayır var ise uygun seçeneklerden birini 
işaretleyiniz. Boş kutucuklar var ise kutuların her birine farklı sayı yazılmak üzere önem derecesine göre sıralayınız. 
1= çok önemli 2= önemli 3= daha az önemli 4=önemsiz 5 = Hiç önemli değil vb. 

1 Firma Adı : ................................................. 

2 Görüşülen Kişi/Ünvanı : .............................. 

3       No 
e-Eğitim ürünü geliştirerek pazara girmekteki sebeplerinizi önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: 
önemli  3: daha az önemli  gibi 

    Maliyetinin geleneksel eğitime göre ucuz olması  

    Coğrafi sınırlara bağlı kalmadan eğitim verebilme imkanı 

    Zamanı kısıtlı ya da değerli olanlara hizmet verebilme imkanı 

    Eğitimi kişileştirmeye olanak tanıması 

    Eğitimi aynı anda ve zamanda bir çok kişiye verebilme imkanı 

    Geleneksel eğitime katılamayan kişilere eğitim verebilme imkanı 

    Yer ve zamandan bağımsız eğitim verebilmeye olanak tanıması 

    e-Posta ile hızlı geri bildirim olmasına olanak tanıması 

    Eğitim ücretlerinin geleneksel eğitime göre ucuz olması 

    Sosyal fayda sağlaması 

    Diğer ............................................................................... 

4 e-Eğitimin etkili olabilmesi için multimedya özellikler kullanıyor musunuz?               Evet                 Hayır    

5 
4. Sorudaki cevabınız evet ise aşağıdaki multimedya özleliklerden hangileriniz kullanıyorsunuz? (Birden fazla 
seçim yapılabilir) 

    Ses                  Video Konferans                   Animasyon                     Resim              Diğer ............................... 
6 4.Sorudaki  cevabınız hayır ise neden kullanmıyorsunuz? Lütfen belirtiniz. 

    ......................................................................................... 

7 Ürünlerinizin güvenliği için bir güvenlik sisteminiz var mı?             Evet                    Hayır  

8 
7. Soruya cevabınız evet ise aşağıdakilerden hangi yöntemler ile güvenliği sağlıyorsunuz?  (Birden fazla seçim 
yapılabilir) 

    Özel Şifreleme sistemi                        Dangel ile                    Diğer ..................................................................... 

9 
7.soruya cevabınız hayır ise güvenliği sağlamayışınızın sebepleri aşağıdakilerden hangileridir? (Birden fazla 
seçim yapılabilir) 

    Ürün fiyatının ucuzluğu             Microsoft gibi piyasada ismini duyurma                Diğer .................... 

10 Müşterilere eğitimlerinizi hangi ortamda sunuyorsunuz?              CD                    İnternet/İntranet                  Hepsi 

11     No 
10. Soruya cevabınız internet ya da hepsi ise eğitimlerinizi internette sunmanızın sebeplerini önem derecesine 
göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi 

    İstenilen zaman ve yerden ulaşabilme imkanı                             
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    Bilgi güncelleme hızının yüksek oluşu   
    Farklı ülkelerde bulunan kişilerin aynı ortamda buluşmasına imkan tanıması      
    Uluslararası olma özelliği 
    Maliyetinin az olması  
    Karşılıklı etkileşime olanak tanıması 

    Diğer ............................................................................... 

12  No 
10. Soruya verdiğiniz cevap CD ise, eğitimlerinizi CD üzerinden vermenizin sebeplerini sıralayınız (İstenilen 
işaretlenebilir, boş bırakılanlar işletme tarafından kullanılmadığı anlamına gelecektir). 

    İnterneti olmayanlara ulaşım                   
    Ucuz olması   
    Yetkili kurumlardan onay alma zorunluluğu (Milli eğitim gibi) 
    Çocukların aileleri tarafından internete erişmelerini istememeleri 
    Hukuki koşullar   

    Diğer ............................................................................... 

13 Mevcut ürünleriniz ile pazarda işletmenizi kaçıncı sırada görüyorsunuz? ............ Sırada 

14   No 
......Sırada olmanızı aşağıdaki özellikleri önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  3: daha az 
önemli  gibi  (İstenilen işaretlenebilir, boş bırakılanlar işletme tarafından kullanılmadığı anlamına gelecektir). 

    İçerik                                                                           
    Dağıtım     
    Ürün çeşitliliği     
    Ürünlerin fiyatının ucuz olması 
    Ürünlerin fiyatının pahalı olması    
    Eğitimi sunuş şekli   
    Ürünün üstün özellikleri  
    Müşteri ilişkilerinin iyi olması  
    Müşteriye verilen değer  
    Markalaşma   
    Maliyet  

    Diğer ............................................................................... 

15 

Pazarlama sırasında ürününüzün hangi özelliğini ön plana çıkartıyorsunuz önem derecesine göre sıralayınız. 1: 
çok önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi (İstenilen işaretlenebilir, boş bırakılanlar işletme tarafından 
kullanılmadığı anlamına gelecektir). 

    Anlaşılırlık                                              
    Kolay kullanım 
    İnternet üzerinde web sayfasının hızlı yüklenmesi 
    Uygulamaya yönelik örneklerin olması 
    Fiyatı 

    Diğer ............................................................................... 

16    No 
Ürünlerinizde aşağıdakilerden hangileri eksiklik olarak yer almaktadır önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok 
önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    
Müşterinin yorumları (feedback) ve online yardım konusunun çok önemli olması ve kaliteli destek hizmetinin 
önemi 

    Tarayıcı (browser) veya özel yazılımlara gerek olması, 

    İnternet sunucu bilgisayar (server) ve teknik kapasitelerinin gerekliliği, yazılım ve donanım maliyetini artırması, 

    
Teknolojinin sürekli ve çok hızlı gelişiyor olmasına karşın sınırlı band aralığı (iletişim linklerinin kapasitesi), ses, 
video ve grafik iletiminde sorun çıkaran yavaş modellerin varlığı.  

    İnternet bant genişliği ve hızının az olması nedeniye yaşanan yavaşlık 
    Bağlantı ve erişim problemlerinin yaşanması, (Kırsal bölgelerden erişimin sorun olması vb.) 
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Kullanıcı standartlarının olmaması, (Bilgisayar bilgisi ve teknik beceri gerekliliği), Müşterinin basit internet, 
bilgisayar ve teknoloji bilgisinin gerekli olması, 

17 
Geleneksel eğitim ile e-eğitimin sonuçlarını karşılaştırdığınızda e-eğitim sonucunda neler yapılabilir? (İstenilen 
işaretlenebilir, birden fazla seçim yapılabilir) 

    Diploma verilebilir 
    Sertifika verilebilir 
    Belirli sayıdaki eğitim alındıktan sonra sertifika verilebilir 
    Eğitim sonunda online sınav yapılarak sınav sonucuna göre sertifika verilebilir 
    Diğer ............................................................................... 

18  No 
Geleneksel eğitim ile e-eğitimin karşılaştırdığınızda e-eğitimin olumlu yanlarını önem derecesine göre sıralayınız. 
1: çok önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    Pazarlama Bütçesinde Tasarruf 
    Zaman/Yer Tasarrufu 
    Zengin Bilgi ve Karşılıklı Etkileşim 
    Fırsat eşitliği 
    Uluslararası Erişim 
    Kontrol Edilebilir Satınalma Süreci 
    Kolay kullanım 
    Diğer ............................................................................... 

19 e-Eğitim hizmetinizden yararlanan kişiler aşağıdakilerden hangileridir? 

    

Öğrenciler (Üniversite, Lise, ilköğretim belirtiniz) ....................................................... ....                                         
Teknik Elemanlar          Kurumsal şirket çalışanları         Profesyonel yöneticiler                    Belirli sektörde 
çalışanlar (Sektörü belirtiniz).........................................................                            Diğer ......................... 

20 
Müşterileriniz çoğunlukla hangi kategoride?             Kişisel                    Kurumsal                   Her ikiside                
Neden? Lütfen belirtiniz. ............................................................................................. 

21 Yeni müşterilere yönelmeyi düşünüyor musunuz?                    Evet                          Hayır 

22 21. Soruya cevabınız evet ise, yeni müşterileriniz kimler olabilir? .................................................................... 

23 
21. Soruya cevabınız hayır ise, neden yeni müşterilere yönelmiyorsunuz?Lütfen Belirtiniz 
........................................................ 

24 Müşterileriniz ile ilişkilerinizi nasıl tanımlarsınız? (Birden fazla seçim yapılabilir) 

    
Ürünü bir kez alırlar          Başka ürünlerizi almayı tercih ederler                        Hizmeti yeterli bulurlar       
Hizmeti yetersiz bulurlar                     Diğer ...................................... 

25    No 
Ürünlerinizin ya da işletmenizin tercih edilme sebeplerini önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: 
önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    İçerik                                                                           
    Dağıtım     
    Ürün çeşitliliği     
    Ürünlerin fiyatının ucuz olması 
    Ürünlerin fiyatının pahalı olması    
    Eğitimi sunuş şekli   
    Ürünün üstün özellikleri  
    Müşteri ilişkilerinin iyi olması  
    Müşteriye verilen değer  
    Markalaşma   
    Maliyet  

    Diğer ............................................................................... 

26  No 
Mevcut müşterilerinizi elde tutmak için yaptığınız çalışmaları önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: 
önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    Yeni ürünler hakkında bilgilendirici e-postalar yollamak          
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    Banner Reklamlar vermek 
    Televizyona reklam vermek 
    Promosyonlar düzenlemek 
    Mevcut ürünleri alanlar arasında çekilişler yapmak 
    Gazetelere reklam vermek 
    Bilgisayar dergilerine reklam vermek 
    Kişisel görüşme                                                                                                     

    Diğer ............................................................................... 

27 Müşterilerinizin memnuniyetini ölçüyor musunuz?                 Evet                      Hayır 

28 
27. Soruya cevabınız evet ise ölçüm araçlarınız nelerdir? Lütfen belirtiniz  ......... 
............................................................ 

29 Müşteri ile ilgili bilgilerinizi veri tabanında tutuyor musunuz?          Evet            Hayır 

30 Müşteri veritabanındaki bilgilerden hangilerinden en çok yararlanıyorsunuz? Lütfen belirtiniz . 

31 Fiyatlandırmada işletmenizi hangi konumda görüyorsunuz?          Lider                   Mücadeleci                  İzleyen  
32 Rakip ürünlerin fiyatlarındaki değişiklikten hemen etkileniyor musunuz?                                                                   

    Hemen         Kısa Sürede        Uzun sürede            Hiç etkilenmem 

33 Fiyatlandırma politikanızda  verdiğiniz hizmet çeşitliliğine göre bir yöntem uyguluyor musunuz?  

    Evet                          Hayır 

34 

33. Soruya cevabınız Evet ise, hizmetteki hangi farklılığa göre fiyatlandırma işlemini yapıyorsunuz önem 
derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi.(İstenilen işaretlenebilir, boş 
bırakılanlar işletme tarafından kullanılmadığı anlamına gelecektir). 

    Sunulan e-Eğitime içerik ekleme 

    Güncellenen eğitimlerden yararlanma 

    Toplu eğitim paketleri alımında ucuzluk 

    Modüler eğitim alımında 

    Yıllık abonelikler 

    Diğer ............................................................................... 
35 Pazara girişi etkileyen faktörler var mıdır? 

    Rakipler           Maliyet        Hukuki Faktörler        Eğitim işini bilememe           Diğer  
36 Rakipleriniz hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?  

    Ürün         Müşteri       Dağıtım kanalları            Fiyat         Promosyon          Diğer .......................... 

37 Rakiplerinizden ya da rakip ürünlerden  üstünlükleriniz nelerdir? ( Birden fazla işaretlenebilir) 

    
Fiyat         İçerik          Görsellik       Maliyet       Kalite        Teknik özelliklerimiz           Dağıtım kanallarımız     
Diğer ..................... 

38 Rakiplerinizden ya da rakip ürünlerden  eksik yanlarınız nelerdir? ( Birden fazla işaretlenebilir) 

   
Fiyat         İçerik          Görsellik       Maliyet       Kalite        Teknik özelliklerimiz           Dağıtım kanallarımız     
Diğer ..................... 

39   No 
Mevcut Pazar ortamında aşağıdakilerden hangisini uygun görürsünüz önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok 
önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    Rakipler ile şirket evlilikleri uygun görürüm 
    Rakipler ile şirket evliliklerini uygun görmem 
    Dış kaynak kullanımı 

    e- eğitim portalı oluşturma 
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    Bütünleşme 

    Sanal topluluklardan yararlanma 

    Diğer ............................................................................... 

40 
39.soruda dış kaynak kullanımını işaretledi iseniz yararlanacağınız noktalar hangileridir? ( Birden fazla 
işaretlenebilir) 

   İçeriği dış kaynaktan temin etme 
   Yazılımı dış kaynaktan temin etme 

    Diğer ............................................................................... 

41   No 
Potansiyel pazarda ürünleri/hizmetleri ulaştırmada kullandığınız dağıtım kanallarınızı önem derecesine göre 
sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    İnternet üzerinden müşteriye ulaşma 
    Bayilik sistemi ile ulaşma 
    Tanıtımlar yaparak ulaşma 
    e-Eğitim zirvelerine katılarak ulaşma 
    Diğer ............................................................................... 

42  No 
Hangi tutundurma yöntemlerini kullanmaktasınız önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  3: 
daha az önemli  gibi. 

    Reklam 
    Promosyon 
    Fiyat İndirimleri 
    Toplu alımlarda yüzdesel indirim 
    Müşteri ilişkileri 
    Müşteri veri tabanlarından yararlanarak uygun ürünler sunma 
    Kişisel satış 
    Konferanslara katılma 

    Diğer ............................................................................... 

43  No 
İnternette e-eğitimi pazarlamanın karşılaştığı sorunları önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  
3: daha az önemli  gibi. 

    Kültürel engeller 
    Güvenlik 
    Ulusal Yasalar 
    Dünyadaki Kredi Kartlarının Kullanımı ve bu konudaki güvenlik açıkları 

    Diğer ............................................................................... 

44 
İnternette e-eğitimi pazarlamanın firmanıza etkilerini önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 2: önemli  
3: daha az önemli  gibi. 

    Reklam maliyetlerinde azalma 
    Reklamlar ile hedef kitleye ulaşma imkanı 
    Birebir iletişime olanak tanıması 
    Esneklik ( Zaman ve yer) 
    Eğitim kataloglarının multimedya özellikler ile sunulma imkanı 
    Daima bilgilerin güncel olması 
    Web sitesine reklam alarak gelir elde etme olanağı  
    İşletme bilgilerinin toplu olarak görünmesi 
   Diğer ........................................................................ 

45 
İnternette e-eğitimi pazarlamanın firmanıza olan diğer etkilerini önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok önemli 
2: önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    Mevcut fiziksel dağıtım kanallarına  rakip yaratma korkusu 
    İnternet üzerinde dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği   



163  

    Hackerların varlığı 
    Referans gösterilen web sayfasının güncelliğini yitirmesi 
    Diğer ........................................................................................ 

46    No  
Türkiyedeki  e-eğitimin durumunun iyileştirilmesi için neler yapılabilir önem derecesine göre sıralayınız. 1: çok 
önemli 2: önemli  3: daha az önemli  gibi. 

    Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 
    Eğitimcilerin bilgilendirilmesi 
    Kişilerin bilgisayar ve internet kullaabilirliğinin arttırılması 
    Devletin teşvik ve desteği 
    Diğer ..................................................................... 
   
  Ankete katıldığınız ve eğitime verdiğiniz destek için teşekkür ederim. 
   
  Anketi Düzenleyen : Özlem ÖZBEK 
  Tarih : 14/4/2003  
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EK 2 - http://www.sawwa.org/ SİTESİNDEN ÖRNEK 
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