
GENELLİKLE KATILIMCILARIN ÖNCEDEN KAYIT OLDUĞU, BELİRLENEN BİR GÜN VE SAATTE GERÇEKLEŞEN 
WEBINARLAR KİŞİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN ADETA AYNI TOPLANTI MASASININ ETRAFINDA 
OTURUYORLARMIŞ GİBİ KARŞILIKLI VE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURMALARI, DOKÜMAN, VERİ VE FİKİR 
PAYLAŞIMLARINDA BULUNABİLMELERİ, AYNI ELEKTRONİK DOKÜMAN ÜZERİNDE ORTAKLAŞA 
ÇALIŞABİLMELERİNİ SAĞLAR.
Webinar Nedir?
Farklılaşan çalışma yöntemleri 
nedeniyle kişi ve kurumların 
birbirleriyle temas yöntemleri de 
farklılaşıyor. Sürekli hareket halinde 
olan çalışanların önceden belirlenmiş 
belirli mekanlarda seminer, sunum, 
workshoplar gerçekleştirmek için bir 
araya gelmeleri giderek zorlaşıyor. Bu 
noktada gelişmiş teknoloji bize yeni bir 
kavramla; webinar ile yardımcı oluyor.
Webinar, iki veya daha fazla 
lokasyonda bulunan kişilerin internet 
üzerinden adeta aynı toplantı 
masasının etrafında oturuyorlarmış 
gibi karşılıklı ve yüz yüze iletişim 
kurmaları, doküman, veri ve fikir 
paylaşımlarında bulunabilmeleri, aynı 
elektronik doküman üzerinde 
ortaklaşa çalışabilmeleri olarak 
tanımlanabilir.

Bunun yanında webinarı kısaca; 
internet üzerinde canlı olarak 
gerçekleştirilen seminer, sunum, 

workshop veya derslere verilen isim 
olarak tanımlamak da mümkündür. 
Genellikle katılımcıların önceden kayıt 
olduğu, belirlenen bir gün ve saatte 
gerçekleşen webinarlar, katılımcıların 
soru ve yorum yapmasına da olanak 
sunabilir. 

Webinarın Tarihçesi
Webinarın atası olarak görülebilecek 
olan video konferansın ilk örnekleri 
1950'li yıllara dayanır. 1960'lı yıllarda 
NASA tarafından da kullanılan bu 
teknoloji diğer alanlarda 
kullanılamayacak kadar pahalıydı. 
1980'lerin sonlarında gerçek zamanlı 
mesajlaşma (irc), 1990 ortalarında da 
internetin yaygınlaşması ile web 
tabanlı sohbet ve anlık mesajlaşma 
(icq, msni vb) kullanılmaya başlandı. 
Geliştirilen ve yaygınlaştırılan bu 
teknolojilerin birleştirilmesi ile de 
1990'ların sonunda ilk web konferansı 
Starlight Networks tarafından 
mümkün kılındı. 

Günümüzde webinar teknolojisi 
interaktif oluşu ve akıllı telefon veya 
tablet vb taşınabilir aygıtlarla da 
erişime olanak sağlaması gibi 
özelliklerle dikkat çekmektedir. 

Webinar'ın Kullanım Alanları
• Uzak noktalarda bulunan insanlarla 
   toplantılar.
• Uzaktan eğitimler.
• Sağlık ve tıp alanında bilgi 
   paylaşımları.

Webinar'ın Faydaları
• Webinar çift yönlü iletişime dayanır. 
   Yani katılımcılar soru sorabilir, sesli 
   katılım gösterebilir.
• Sadece şirket içi veya belirli bir gruba 
   yönelik değildir, yüksek katılım ile de 
   gerçekleşebilir.
• Rekabette avantaj kazanabilmek için 
   bilgi teknolojilerinden en verimli 
   şekilde yararlanmayı sağlar. 
• Mesafeleri ortadan kaldırarak kişiler 
   birbirinden çok uzakta da olsa 

SEMİNERİN E- HALİ "WEBINAR" MAKALE



   yüzyüze iletişim olanağı sağlar.
• Seyahat giderlerinden ve seyahat 
   sırasında oluşabilecek diğer 
   giderlerden tasarruf sağlar.
• Günümüzde oldukça önemli bir 
   yere sahip olan personelin 
   çalışma zamanının en verimli 
   şekilde kullanılmasını sağlar. 
• Anında toplantı yapmaya olanak 
   sağladığı için karar verme 
   süreçlerini hızlandırır.
• Kilit pozisyondaki personelin 

   üretkenliğini arttırır.
• Takım çalışmasını pekiştirir.
• Toplantıların zaman planına uygun ve 
   daha düzenli yapılmasını sağlar. 
• Yer ve mekan bağımlılığını ortadan 
   kaldırarak farklı noktalardan 
   toplantılara katılabilme olanağı 
   sağladığı için mobiliteyi arttırır.
• Firma bazında yapılacak eğitimlerde 
   bu sistem kullanılarak eğitim 
   giderlerinin çok ucuza ve daha sıklıkla 
   yapılmasına imkan tanır.

Bu makalede belirtilen bilgilerin telif hakkı sadece Karel’e aittir ve izinsiz kullanılamaz. Karel, bu makalede belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için 
çabalayacaktır, fakat tüm bilginin doğruluğunu ve yazım hatası olmadığını garanti etmez. Bu makalede sunulan bilgilerde, teknik veya yazım hatasından 
kaynaklı hatalar olabilir. Bu makalenin tüm içeriği genel bilgi vermek amaçlıdır ve bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Webinar ile Tasarruf
• Seyahat maliyetlerinden %30 düşürür.
• Eğitim harcamalarından %25 tasarruf 
   sağlar. 
• Satış ile ilgili süreç maliyetlerinden 
   %24 azaltır.
• Ürünlerin pazara çıkış süresinden %24 
   azaltır.
• Genel çalışma zamanından %27 
   tasaruf sağlar.
• İşe alma süresini %19 oranında kısaltır.
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