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ÖN SÖZ

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II kitabı 
“Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları” serisinin ikinci 
kitabıdır. Hazırlık sürecinin uzun olmasına rağmen ilk kitaptan kısa zaman sonra 
siz değerli okuyuculara ikinci kitapla ulaşabilmenin, kitapta emeği geçenler adına 
mutluluk verici olduğunu ifade etmek istiyorum.   

Düşündüğümde! Öğrenme-öğretme sürecini etkileyen boyutlar arasında, 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarının güncel gelişmelere açık olan en önemli 
boyutlardan biri olduğunu bu kitapla bir kez daha gösterebildiğimizi 
söyleyebilirim. Bu durum farklı ve güncel yaklaşımların yer aldığı kitapların 
siz değerli okuyuculara ulaşılabilirliğini sağlamayı gerektirmektedir. Bu yönde 
kitaba emeği geçenler olarak hepimize oldukça fazla sorumluluklar düştüğünün 
farkındayız. 

Birbirinden etkilenmeyerek veya etkilenerek yıllardır çok sayıda yeni 
yaklaşımın hazırlandığı görülebilmektedir. Özellikle son yıllarda teknolojik 
gelişmeler ışığında öğrenme-öğretme yaklaşımları hazırlanarak ilgili literatürde 
uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda kitapta yer alan; Bulut bilişim 
tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımı, Durumlu öğrenme-öğretme yaklaşımı, 
Kişiselleştirilmiş (Kişiye özgü) öğrenme-öğretme yaklaşımı, Mobil öğrenme-
öğretme yaklaşımı, Kitlesel açık çevrimiçi dersler (MOOCs) temelli öğrenme-
öğretme yaklaşımı, Mühendislik dizayn temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, 
yavaş geçişli animasyonlar (Slowmotion) temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi 
önemli örnekler verilebilir. Bu yaklaşımlar öğrenme-öğretme yaklaşımlarının 
teknolojik gelişmelerin etkisiyle günden güne farklı uygulamalarla dikkat çekici 
hale geldiklerini, öğrencilerin daha kolay öğrenebilmelerini-öğretmenlerin ise 
daha nasıl etkili öğretebilecekleri yönünde özellikler göstermektedir. Bu kitapta 
da belirtilen güncel yaklaşımlar teorik olarak tanıtıldıktan sonra uygulama 
örnekleriyle zenginleştirilmişlerdir.  

Yukarıda belirtilen yaklaşımların yanında kitapta güncel farklı yaklaşımlar 
da yer almaktadır. Bunlar arasında; Kademelendirilmiş etkinlik temelli öğrenme-
öğretme yaklaşımı, Karikatüre dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımı, Oyun 
tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımı, Öğrenme döngüsüne dayalı öğrenme-
öğretme yaklaşımı, Porphyrios ağacı temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Proje 
tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımı, Renzulli öğrenme yaklaşımı gibi pek çok 
yaklaşım yer almaktadır. Toplam 14 bölüm olarak hazırlanan kitapta yer alan 
tüm bölümler bölümlerin adlarının harf sırasına göre düzenlenmiştir. Buradaki 
amaç dikkatlerin bölüm başlıklarına toplanmasını sağlamaktır. Belirtilen 



yaklaşımlardan özellikle Porphyrios ağacı temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi 
geçmişi oldukça eskilere dayanan ancak çok fazla bilinmeyen yaklaşımlar yanında 
aslında literatüre kazandırılması yıllar öncesine dayanmasına rağmen yeterince 
tanınmayan, uygulamaya konulmamış veya dikkat çekilmemiş yaklaşımlar da 
yer almaktadır. Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-
II kitabı kapsamında bu yaklaşımlar toplu olarak siz değerli okuyucuların 
dikkatini çekecek şekilde sunulmuştur. Yaklaşımlar hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında uzun, dikkatli ve yorucu bir literatür taraması süreci sonucunda 
belirlenmiştir. Kitabın her bir bölümü birbirinden bağımsız ve öğrenme-öğretme 
sürecinin farklı boyutlarını vurgulaması açısından önemli olup, ilgili yaklaşımlar 
konusunda çalışmalar yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlanmışlardır. 
Diğer taraft an her bir öğrenme-öğretme yaklaşımı sonunda bölümü hazırlayan 
akademisyenin tercihi yönünde herhangi bir alanla ilgili uygulama örnekleri 
verilerek yaklaşımın uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliği somutlaştırılmaya 
çalışılmıştır. Böylece kuramsal olarak oldukça nitelikli bir şekilde açıklanan 
yaklaşımların uygulanabilirlik boyutunda da siz değerli okuyucuların dikkati 
çekilmek istenmiştir.

İlk kitapta olduğu gibi bu kitapta da her bölümün hazırlanmasında birbirine 
benzer bir bölüm düzeninden hareket edilmiş ve ilk kitabın yazım düzeni devam 
ettirilmiştir. Bunun nedeni ilk kitaba yönelik olarak siz değerli okuyucuların 
olumlu dönütler vermesidir. Bu kapsamda öncelikle bölüme ait tanıtım 
bilgileri sunulmuştur ki bunlar; Dikkat kavramları, Amaçlar, Senaryo örneği ve 
Kavram haritasında yolculuk şeklinde sıralanmıştır. Daha sonra Giriş bölümü 
kapsamında yazarın yaklaşımla ilgili vermek istediği tüm kuramsal bilgilere yer 
verilmiştir. Bölümlerin sonunda yine her bölümde benzer şekilde yer verilen 
başlıklara yer verilmiştir ki bunlar; Amaçlara dayalı uzun özet, ilgili öğrenme-
öğretme yaklaşımına göre hazırlanmış etkinlik planı örneği, Kaynakça, Siz de 
hazırlayabilirsiniz! ve Yazar bilgisine yer verilmiştir. Böylece değerli yazarların 
farklı zenginlikleri olan her başlık altında siz değerli okuyuculara çok yönlü 
bakış açısı kazandırabilmeleri hedefl enmiştir. Diğer taraft an kitapta özellikle Siz 
de hazırlayabilirsiniz! bölümünün oldukça dikkat çekici olacağını düşünerek ilk 
kitapta yer vermiştim. Düşüncemde haklı çıktığımı siz değerli okuyuculardan 
gelen olumlu dönütlerde görebilmek beni oldukça mutlu etti. Çünkü yaklaşımları 
okuyanların nasıl araştırmalar yapabilecekleri konusunda yönlendirilebilmelerinin 
ve o yaklaşımla ilgili yeni araştırmaların literatüre kazandırılabilmesinin oldukça 
önemli olduğunu göz ardı etmememiz gerekmektedir. Çoğu zaman bu noktada 
siz değerli okuyucuların ihtiyacı olan konuda yardımcı olabilmek bizleri mutlu 
etmektedir.



Kitapta mümkün olduğunca görsellere yer verilmiştir. Bu görsellerin 
eğlendirerek öğrenmeyi-düşünmeyi hedefl eyen görseller olmaları yanında, 
yazarlar tarafından ilgili yaklaşımların önemli boyutları grafik, şekil ve tablolarla 
da sunmaları tercih edilmiştir. Bazı konularda oldukça uzun sayfalar tutabilecek 
konular görsellerle oldukça anlaşılabilir şekilde siz değerli okuyuculara 
sunulmuştur. Bu uygulamanın okuyucuların görsel zekâlarının gelişmesine katkı 
sağlayacağını ve öğrenmelerini kolaylaştıracağı kanaatindeyim. 

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II kitabı 
lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere, 
akademisyenlere ve konuyla ilgilenen tüm okuyuculara yol gösterici önemli bir 
kaynak niteliğindedir. Her yeni baskıda yenilikleri ilgili bölümlere yansıtılarak siz 
değerli okuyucuların kullanımına sunulması hedefl enen bu kitabın, Türkiye’de ilgili 
alanda önemli bir boşluğu dolduracağı görüşündeyim. Çünkü bu yaklaşımların pek 
çoğu ya bir tez çalışmasında kullanılmış ya da bir makalede kullanılmıştır ki çok 
fazla bir okuyucu grubunun dikkatini çekememektedir. Dolayısıyla yaklaşımların 
okuyucuların daha fazla dikkatini çekebilmesi yönünden toplu olarak bu kitapta 
ulaşılabilir olmaları okuyucular için büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Yaşamım boyunca ve kitabın hazırlanmasının her aşamasında her zaman bana 
destek sağlayan, gerekli zamanı ayırmamda büyük fedakârlık gösteren çok değerli 
ailem anneme, babama ve bir tanecik kardeşim Ürolog Prof. Dr. Sinan EKİCİ’ye 
en derin sevgilerimi ve minnettarlıklarımı belirtmek istiyorum. Her zaman 
pozitif desteğini benden esirgemeyen meslektaşım Doç. Dr. Hakan KURT’a, her 
fırsatta anlamlı desteklerini veren Araş. Gör. Zeynep ÇETİN KÖROĞLU’na, Araş. 
Gör. Ahmet GÖKMEN’e ve Ankara Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki güzel 
öğrencilik yıllarından bu güne kadar eskimeyen dostum ve bir tanecik arkadaşım 
sevgili Doç. Dr. Ayşe KAPLAN’a iyi ki varsınız ve iyi ki sizleri tanıma fırsatı 
bulabilmişim diyerek yürekten teşekkürlerimi ve sevgilerimi belirtiyorum. 

İlk kitapta olduğu gibi bu kitapta da pek çoğuyla kitapta hazırladıkları 
öğrenme-öğretme yaklaşımı vesilesiyle ilk defa tanışma fırsatı bulduğum bölüm 
yazarı tüm akademisyenlere tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Meslek hayatımız 
boyunca hepsiyle oldukça nitelikli ürünler ortaya koyabilmek adına çok güzel 
paylaşımlarda bulunabileceğimizi, çok geniş bir ekip olarak birbirimize destek 
olabileceğimizi hissedebiliyorum ve çalışmalarında gönülden başarılar diliyorum. 
Diğer taraft an çalışmalarındaki yoğunluklara rağmen kitabın her farklı sayısında 
oldukça emekler vererek farklı bölümlerin hazırlanmasında sorumluluklar 
üstlenen Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM’a, Arş. Gör. Emre KÖMEK’e, Arş. 
Gör. Fatih KARİP’e ve Bilim Uzmanı Mustafa DEMİR’e gayretleri için sonsuz 
teşekkürlerimi ifade etmeden geçmek istemiyorum.
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Ayrıca kitabın hazırlanmasının her aşamasında yardımcı olan Sayın Servet 
SARIKAYA ve Ayşegül EROĞLU başta olmak üzere tüm Pegem Akademi 
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda ikinci kitapta da birlikte 
çalışmaktan mutlu olduğum; sabırlı, programlı ve titiz çalışmasıyla kitapta gerekli 
olan tüm düzenlemeleri yapan Ezgi ÖZ DİNCEL'e gönülden teşekkür etmek 
istiyorum. Ayrıca ilk kitap kapağının resim ve düzeninin küçük değişikliklerle 
serinin sonraki tüm kitaplarında da devam etmesi gerektiğini düşündüğüm bu 
kitap serisinde görüş-önerilerim yönünde oldukça güzel-yaratıcı kapak tasarımı 
hazırlayan ve ikinci kitapta da gerekli düzenlemeleri yapan Yılmaz YÜCEL'e 
gönülden teşekkürlerimi belirtmek istiyorum.  

Bir kitabın okuyucu açısından anlamlılığının kapağından başladığını 
düşünmekteyim. Çünkü çoğu zaman yeni çıkan bir kitabı tanıtırken kıymetli 
öğrencilerimizin “Evet kapağı güzelmiş, ben bu kitaptan çok güzel ders çalışırım.” 
şeklindeki sözleriyle karşılaşıyoruz. Bu kitabın kapağının da özel bir anlam 
ifade etmesi açısından gökyüzü ve Sakura fotoğrafl arının sentezi olan bir kapak 
fotoğrafı oluşturulmuştur (Sakura; Japonca kökenli bir kelimedir. Türkçede kiraz 
çiçeği anlamına gelmektedir. Felsefe olarak hayatı-ölümü, yeniden doğuşu, sevgiyi, 
mucizeyi, değişimi, mükemmel güzelliği… vb vurgulamaktadır). Böylece kapak 
fotoğrafı olarak felsefi boyutları oldukça yüklü olan iki kavrama ait fotoğrafl ar 
bir araya getirilmiştir. Kitabı ilk defa eline alan okuyucuların kitabın kapağından 
başlayarak her bir bölüme ve tüm kitaba güzel anlamlar yükleyebileceklerini umut 
etmekteyim.

“Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları” serisinin ikinci 
kitabı olan Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II 
kitabının tüm okuyucuların önemli referans kaynaklarından biri olacağını ve bu 
yönde yeni kaynakların hazırlanmasında örnek görevi üstleneceğini düşünüyorum. 
Devam eden çalışmalarım neticesinde gelecek süreçte her yeni kitapta yepyeni 
yaklaşımlarla ve daha nitelikli çalışmalarla sizlere ulaşabilmek dileğimle…

Editör

Doç. Dr. Gülay EKİCİ

Ocak 2015, Ankara
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Danışmanı: Yar. Doç. Dr. Suat PEKTAŞ
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Danışmanı: Prof. Dr. Ülker AKKUTAY
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Çalışma alanımı, genel olarak “Öğrenciler nasıl daha iyi öğrenebilirler?, 
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Aşağıda ilgili konularda hazırladığım, bölüm yazdığım ve editörlüğünü 
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KİTAPTA EMEĞİ GEÇENLERİN YETİŞMESİNDE GÖZARDI 
EDİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ YERLERE SAHİP KIYMETLİ 
ÖĞRETMENLERİMİZE EN DERİN SAYGI, SEVGİ VE MİNNETTARLIĞIMIZI 
SUNUYORUZ…
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Dikkat kavramları

Bulut, Bulut Bilişim, Bulut Tabanlı Öğrenme, Depolama 
Araçları, Paylaşım Araçları, Sunum Araçları

Amaçlar

Bu bölümü çalışmayı tamamladıktan sonra;

Bulut bilişim ve bulut tabanlı öğrenme kavramlarını 
açıklayabilecek,

Bulut tabanlı öğrenmede eğitim uygulamalarını 
açıklayabilecek,

Bulut bilişim teknolojilerine örnekler verebilecek,

Bulut bilişim tabanlı öğrenmenin avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilecek,

Bulut bilişim tabanlı ve öğrenme ile araştırmalara örnekler verebileceksiniz.

Senaryo örneği 

“Bulutla öğrenelim!”

Senaryo 1

Musa, Meryem, İsa ve Ayşe bir üniversitenin, aynı lisans 
programında ve aynı sınıft a öğrenim gören öğrencilerdir. 
Son sınıfa kadar beraber öğrenim gören bu öğrencilere 
son dönemlerinde bir bitirme projesi ödevi verilmiştir. 

Artık üniversitenin bulunduğu ilde kalmadan kendi memleketlerinden dönemi 
tamamlayabileceklerini düşünen bu öğrenciler bitirme ödevini gördüklerinde 
şaşırmışlardır. Bitirme ödevleri, üçünün birlikte çalışarak hazırlamaları gereken 
bir araştırma ödevidir. Ödevde, “lise öğrencilerinin Google Dokümanlar araçlarını 
duyup duymadıkları ve hangi araçları kullandıkları” konusunu araştırmaları 
istenmektedir. Üç arkadaştan biri Afyon, biri Manisa ve biri de İstanbul’da 
yaşamaktadırlar. Yaşadıkları illerdeki öğrencilerle görüşerek bu üç ilden gerekli 
verileri toplamışlardır. Ancak bu verileri bir araya nasıl getireceklerine karar 
verememişlerdir. Bir anda akıllarına Google Dokümanlar ile ilgili okudukları 
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araştırmalar gelir. Google Dokümanlar üzerinde bir hesap tablosu dosyası 
açarak verileri buradan birlikte girerek veri dosyası oluşturup buradan analizleri 
gerçekleştirirler. Ayrıca rapor içinde Google Dokümanlardan bir dosya açarak 
aralarında görev dağılımı yaparak raporlarını da buradan hazırlayıp danışman 
öğretim üyeleri ile paylaşmışlar ve dersin gerekliliklerini yerine getirmişlerdir.

Senaryo 2

Nevin öğretmen bir lisede matematik öğretmenliği yapmaktadır. 
Derslerini akıllı tahtada gösterebileceği görsel, işitsel ve çoklu ortam nesnelerini 
birleştirdiği sunular kullanarak yapmakta, öğrencilerine tablet bilgisayarla 
gerçekleştirebilecekleri etkinlik ve teknoloji uygulamaları geliştirmekte ve dersini 
değerlendirmek için akıllı tahtada ya da tablet bilgisayarlarda çözülebilecek 
sorular hazırlayarak gelmektedir. Nevin öğretmen hazırladığı tüm bu materyalleri 
USB belleği ile sınıfa getirip götürmektedir. Pek çok kez başına geldiği gibi bir 
önceki haft a sonu çok fazla zaman ve emek harcayarak hazırladığı materyalleri 
USB belleğini yanına almadığı için derste kullanamamıştır. Ayrıca USB belleğinin 
kaybolmasından dolayı da birçok kez çabaları boşa gittiği durumlar olmuştur. 
Teneff üste öğretmenler odasına gittiğinde bu durumu anlatan Nevin öğretmene 
okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Google Drive gibi pek çok bulut tabanlı 
bilişim uygulaması ve aracı olduğunu ifade eder. Konuşmanın devamında bilişim 
teknolojileri öğretmeni bulut bilişim servislerini kullandığında bu bilgileri 
depoladığında herhangi bir internete bağlı araçtan bu materyalleri ya da bilgileri 
indirebileceği ya da açabileceğini anlatır ve 5 dakikalık teneff üsün kalan kısmında 
kısaca kullanımını anlatır. Kullanımının bu kadar yararlı ve kolay olduğunu 
gören Nevin öğretmen artık derslerinde bulut bilişim servislerini ve bulut tabanlı 
öğrenme uygulamalarını kullanmaya başlar.
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Kavram haritasında yolculuk

Google Docs Gmail Microsoft Office 365 Google App Engine Microsoft Azure Amazon RDS

Yazılım Hizmetleri Altyapı Hizmetleri Platform Hizmetleri

Uygulamalar

Bulut Bilişim

Öğrenme

Sunum Araçları

Google SlaytlarEmaze Prezi

Paylaşım Araçları

Flickr

Instagram

Soundcloud

YouTube
Vimeo

Dosyalama Araçları

Box
Copy

Dropbox

Google Drive OneDrive

İçinde bulunduğumuz çağda internetteki gelişmeler günümüz kadar 
yarınımızı da şekillendirmektedir. Bugün internet, tek bir araca bağlı olmadan 
her yerden, her zaman ve işbirlikli ya da bireysel olarak kullanılabilen bulut 
bilişim teknolojisi ile birlikte iletişim ve işbirliğindeki sınırları kaldırmış 
durumdadır. Bulut bilişim, uygulamaların ve dosyaların bulut adı verilen internet 
sunucularında depolanmasına ve işbirliği içinde kullanılmasına olanak tanıyan 
yapılardır. Bu yapılar altyapı, yazılım ve platform hizmetleri sunabilmektedir. 
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İnternet kullanımını bu kadar yararlı ve kullanışlı hale getiren bulut bilişimin 
eğitimde kullanılması kaçınılmazdır. Eğitimde bulut bilişim hizmetlerinin ve 
uygulamalarının kullanımı bulut tabanlı öğrenme olarak ifade edilmektedir. Bulut 
tabanlı öğrenme günümüzde yeni yaygınlaşan eğitim uygulamaları arasındadır. 
Bulut tabanlı öğrenme, özellikle yükseköğretimde her geçen gün giderek artan bir 
hızda yaygınlaşmaktadır.

GİRİŞ

DÜŞÜNELİM: 

1. Sahip olduğunuz tüm bilgisayarların ve akıllı cihazların herhangi bir kablo 
olmaksızın birbirine bağlı olması ne gibi avantajlar sağlar?

2. Kendinizi bir eğitim kurumunun bilgi işlem dairesi sorumlusu olarak 
düşündüğünüzde kurumunuzda bulunan 100 personel ve 2000 öğrencinin 
kişisel bilgisayarlarında kurulu olan anti virüs yazılımını güncellemeniz 
ne kadar zamanınızı alır? Zamandan tasarruf etmek amacıyla ne gibi 
önlem ya da önlemler alabilirsiniz?
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BULUT BİLİŞİM VE BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkilerini hayatımızın 
her anında görmeye başladığımız bu günlerde; bilgi ve 
iletişim teknolojileriyle ilgili algılarımızın yanı sıra çalışma 
biçimlerimizi de değiştiren gelişmelerden bir tanesi de bulut 
bilişim ya da diğer ismi ile bulut bilişim teknolojileridir. Türkçe 
“bulut teknolojisi” ya da “bulut bilişim” olarak adlandırılan 
“cloud computing” terimi, ilk başlarda bilişim ve iletişim 

sistemlerindeki ağları belirtmek için kullanılmıştır (Sarıtaş & Üner, 2013). Ancak 
bu tanımın yeterli olmadığı başka akademisyenler tarafından yapılan yeni ve daha 
iyi tanımlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Bulut bilişim tanımı Ulusal standartlar ve 
Teknoloji Enstitüsüne [National Institute of Standards and Technology] dayalı 
olarak şu şekilde yapılabilir: Bulut bilişim, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan 
bilgisayar kaynaklarının paylaşıldığı havuza hizmet sağlayıcı ile etkileşime 
girmeden, az bir yönetimsel çaba ile hızlıca  internet üzerinden erişmesidir (Wu 
& Huang, 2011). Bu tanım irdelendiğinde bulut bilişim uygulamalarının kurum 
ve kuruluşların (şirketler, işletmeler, okullar vb.) bilişim teknolojilerine yaptıkları 
yatırımlardan tasarruf etmenin yanı sıra bilişim departmanlarının iş yükünü de 
azaltarak verimliliği artırdığı ortaya çıkmaktadır. Bulut bilişim teknolojisi hemen 
hemen herkes için kullanıcı isteklerine göre ölçekleyebileceği ve istediği kadar 
kullanıcıya hizmet verebileceği araçların oluşturulmasını sağlamıştır (Al-Zoube, 
2009). Özellikle de kullanım yükünün ve kullanıcı sayısının değişkenlik gösterdiği 
eğitim kurumlarında bulut bilişim teknolojileri bilgi ve iletişim teknolojileri 
yatırımlarına ayrılan payda önemli düşüşler sağlamıştır.

Yenilikçi teknolojilerden biri olan bulut teknolojisi; beraberinde getirdiği 
fırsatlar ve sunduğu avantajlar sebebiyle, iletişim, haberleşme, eğitim gibi hızla 
büyüyen ve bu alanlarda artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir teknoloji olması 
bakımından önem kazanmaktadır (Sarıtaş & Üner, 2013). Bulut bilişim teknolojisi 
getirdiği avantajlar ile hemen hemen her sektörde kullanılır hale gelmiştir. Bulut 
hizmetleri geniş ölçekli bilgisayar işlemleri ile depolamadan, uygulama servisleri 
ve veri tabanı bilişim hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan tüm 
hizmetlere yönelik bilgisayar işlemlerini gerçekleştirebilecek güçlü mimariye 
ulaşmıştır (Hashem ve diğerleri, 2014). Bulut uygulamalarının farklı özellikleri ile 
özellikle de dağınık ofis sistemi ile çalışan ya da birden fazla çalışanı barındıran 
işletmeler için çözümler getirmektedir. Bulut bilişim hizmetlerinin kullanılması ile 
işbirlikli çalışma, entegrasyon ve yeniden kullanma problemlerinin de üstesinden 
gelinebilecektir (García-Peñalvo ve diğerleri, 2014).Son kullanıcı (son kullanıcı 
terimi ile bilgisayar kullanımı bakımından bilgisayarında yüklü programları 
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