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FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI GELENEKSEL VE ALTERNATİF ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 

 
Alpaslan ŞAHİNOĞLU, Arzu KİRAZ, Kadir BOZ  

alpaslansahinoglu@gmail.com, kiraz.arzu@hotmail.com, boz.kadirr@hotmail.com  
 

Ölçme-değerlendirme teknikleri genellikle öğrencilerin neyi ne kadar öğrendiğini belirlemek için 
kullanılmaktadır ancak bununla birlikte öğretmenlere de olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Ölçme-
değerlendirme öğretmenlere dersini ne kadar etkili yürüttüğü, kullandığı öğretim yöntemleri ve yaklaşımlarının 
ne kadar başarılı olduğu ve kendi öğretiminin zayıf ve güçlü yanları hakkında bilgi sunar. Yenilenen ve 
yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği öğretim programlarında ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına da 
değişmiştir. Öğretmenlerin bu değişikliği uygulamaya ne kadar yansıttıkları, yansıtamıyorlarsa nedenlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmenlerinin ortaöğretim fizik derslerine yönelik 
öğrencilerin akademik başarılarını ölçme ve değerlendirmede kullandıkları tekniklerin neler olduğunu ve bu 
tekniklerin kullanılmasına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Ölçme- değerlendirme yaklaşımları ile ilgili 
yapılan alan yazını incelemesinde katılımcılarını fizik öğretmenlerinin oluşturduğu araştırmaların az sayıda 
olduğuna rastlanılmıştır. Eğitim- öğretimin en önemli rolünü üstelenen öğretmenlerin bu konudaki 
düşüncelerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada "fizik öğretmenlerinin 
öğrencileri değerlendirirken kullandıkları ölçme-değerlendirme teknikleri nelerdir ve niçin bu teknikleri 
kullanmaktadırlar?" sorusuna cevap aranmaktadır. Özel durum yöntemi ile yapılan araştırmanın katılımcılarını 
Trabzon’da üç farklı anadolu lisesinde görev yapan 6 adet fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Her bir öğretmen 
çalışmaya gönüllü olarak katılmış ve her bir öğretmen mesleğinde en az 20 yıllık deneyime sahiptir. Veriler 
yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. Mülakatlar ortalama 10 ile 12 dakika arası sürmüş ve ses 
kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenerek 
araştırmanın bulgularına ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışmanın inanılırlığını artırmak için yapılan mülakatlar 
yazılı hale getirilip ham veriler katılımcılara okutulmuştur ve katılımcılarla uzun süre görüşülerek samimi bir 
ortam oluşturulmuştur. Araştırmanın tutarlılığı için ise alanında uzman kişilerden mülakat sorularının 
hazırlanmasında yardım alınmıştır. Bu bağlamda araştırma sorularının oldukça açık ve anlaşılır olmasına dikkat 
edilmiştir. Araştırma sonunda fizik öğretmenlerinin kendilerini yeterli gördükleri geleneksel ölçme ve 
değerlendirme tekniklerini daha sık kullandıkları yargısına varılmıştır. Bununla birlikte alternatif ölçme-
değerlendirme tekniklerinin de öneminin farkındadırlar. Öğretmenlerin daha çok yazılı yoklama, boşluk 
doldurma, doğru-yanlış gibi ölçme-değerlendirme tekniklerini kullandıkları saptanmıştır. Öğretmenlerden 
bazılarının kullandıkları ölçme-değerlendirme teknikleri için kendilerinde geleneksel anlayış olduğu için 
geleneksel ölçme-değerlendirme tekniklerini kullandıkları belirlenmiştir. Bazı öğretmenlerin ise okul genelinde 
yapılan ortak sınavlardan dolayı geleneksel bir yaklaşımın okulda olduğu fakat kendilerinin bu sınavlara ek 
olarak quizler, proje ödevleri, akran değerlendirilmesi, eğitici kartlar gibi farklı alternatif ölçme değerlendirme 
tekniklerini kullandıkları tespit edilmiştir. Alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanamamanın 
önündeki engeller Ölçme-değerlendirmede karşılaşılan güçlükleri sınavların ortak olması, sınıfların kalabalık 
olması, öğrencinin soru kâğıdında geçen kelimeyi anlamaması şeklinde açıklamaktadırlar. Öğretmenler 
alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımı için daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşeceğini, öğrenciyi her yönüyle 
tanımaya imkân sağlayacağı, öğrencinin daha aktif kılacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu ifadelerde 
öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirmenin önemini bildiklerini fakat bazı öğretmenlerin bu uygulamaları 
yapmadıklarını göstermektedir. Öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini daha etkili bir 
şekilde kullanmalarını sağlayacak teşvik edici uygulamalarda bulunulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: fizik öğretmenleri, ölçme-değerlendirme, alternatif, geleneksel 
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YAZMA BECERİSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİ BİLDİRİM 
 

Rabia Sena AKBABA, Yalın Kılıç TÜREL  
r.sena_ak@hotmail.com, yturel@gmail.com  

 
Bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber bilgisayarın kullanım alanı genişlemiştir. Eğitim-öğretim 
de bu alanlardan birini oluşturmaktadır. Bu alanda, öğrenimi kolaylaştırmak, kalıcılığı sağlamak, öğretimi daha 
verimli hale getirmek gibi sebeplerle öğrenim sürecinde bir araç olarak bilgisayarlara başvurulmaktadır. 
Eğitim- öğretim kapsamında ele alınan ve yazma, konuşma, okuma ve dinleme olmak üzere dört temel 
beceriden oluşan dil öğretiminde de bilgisayarların araç edinildiği bilinmektedir (Aydın, 2005). Bu çalışmada 
bilgisayarların, dil öğretimi kapsamında ele alınan yazma becerisi ile ilgili olan bir yönü incelenecektir. 
Bahsedilen bu yön, yazma becerisini geliştirmede önemli bir rol üstlenen dönüt verimidir. Çalışmada, bireyin 
yazmış olduğu metinlere verilen dönütlerde, bilgisayarın araç olarak ne ölçüde kullanıldığını incelemek 
amaçlanmıştır. Tarama modeliyle yapılan çalışma, nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiştir. “Track 
change”, “Yazma Becerisi”, “dönüt” gibi anahtar kelimeler kullanılarak Web tabanında ulaşılan 81 çalışma 
içerisinden seçilen 26 çalışma, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Ulaşılmak istenen sonuçlar 
doğrultusunda araştırma, yedi soru çevresinde şekillenmiştir. Bu araştırma soruları; incelenen çalışmaların 
İngilizce ve Türkçe dillerindeki yazım oranı, yayım yıllarına göre dağılımları, hangi dergilerde yayımlandığı 
veya tez ise hangi üniversitelerde yürütüldüğü, çalışma türleri, hangi araştırma türünde yapıldığı, örneklem 
seçim düzeyleri ve çalışmada ele alınan diğer değişkenler ile ilgilidir. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel 
analiz (yüzde) kullanılmıştır. İncelenen 26 çalışmadan elde edilen bulgular şu şekildedir: Konu kapsamında ele 
alınan çalışmaların çoğu (%65) İngilizce dilinde ve yine çoğu (%23) 2011 yılında yayımlanmıştır. Çalışmaların 
çoğunu (%73) makaleler oluşturmaktadır. Tezler, yedi farklı üniversitede yayımlanırken makaleler, 16 farklı 
dergide yayımlanmıştır. Karma yönteme göre desenlenen çalışmaların oranı %50 iken, diğer çalışmalar da 
çokluk sırasına göre nicel ve nitel yönteme göre desenlenmiştir. Çalışmalara tayin edilen örneklem düzeyleri, 
çoğunlukla lisans seviyesinden seçilmiştir. Dönüt verimi, çoğu çalışmada sadece geleneksel yöntem veya 
sadece bilgisayarlarla sağlanırken bu iki yöntemin birlikte kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca 
bilgisayar kullanımında hangi bilgisayar programının tercih edildiği de incelenmiştir. Son olarak da 
çalışmalarda yazma becerisine verilen dönütlerle beraber ele alınan değişkenler incelenmiş ve bu değişkenlerde 
yoğun olarak (%57) öz/akran/öğretmen değerlendirmesinin ele alındığı görülmüştür. İncelenen çalışmalar 
sonucunda bilgisayar ve programlarının, yazma performanslarına verilen dönütlerde kullanıldığı ve kullanılma 
sonucunda da olumlu sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir. Özellikle çevrimiçi bazı bilgisayar programlarının ve 
araçlarının (msn, blog, e-posta vb. gibi) kişilere dönüt alma/verme noktasında çeşitli imkânlar sunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Boas (2011), yaptığı çalışmada blog kullanımının yazma becerisinin 
geliştirilmesindeki katkılarının altını çizmiştir. Ho ve Savignon (2007) tarafından yapılan çalışmada da 
belirtildiği gibi internet kullanımı gerektirmeyen “Track Change” gibi Word programlarını aktif bir şekilde 
kullanmak ise hem dönüt veren hem de dönüt alan kişilerin işini kolaylaştırabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: yazma becerisi, bilgisayar destekli dönüt, dönüt 
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ÖZ DEĞERLENDİRMEDE ÖLÇÜT BELİRLEME VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ: MOODLE 
ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

 
Ünal ÇAKIROĞLU, Fatih ERDOĞDU, Mehmet KOKOÇ, Melek ATABAY 

cakiroglu@ktu.edu.tr, ferdogdu@ktu.edu.tr, mkokoc@ktu.edu.tr, melekatabay@ktu.edu.tr  
 
Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde öğrencilerin öğrenme sürecinde kendilerini değerlendirebilmeleri için 
farklı öz değerlendirme yolları geliştirilmektedir. Bu amaçla hazırlanan araçları kullanırken zaman zaman 
öğrenciler sıkılabilmekte veya kendileri ile ilgili doğru olmayan değerlendirmeler yapabilmektedirler. Bunun 
nedenlerinden birisi olarak; öğrencilerin zaman zaman, değerlendirmedeki ölçütlerin kendileri için uygun 
olmadığı yönündeki düşünceleri gösterilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, öz değerlendirmede 
ölçütlerin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin dikkate alınmasıyla gerçekleştirilen bir değerlendirme sürecinin 
akademik başarı ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma, BÖTE 2.sınıf öğrencilerine “Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme” dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak öğrenciler hangi değerlendirme kriterinin 
(tartışma, quiz, ödev ve ders içeriklerini takip etme) ders notuna ne oranda etki edeceğini kendileri 
belirlemişlerdir. Çalışmada 10 hafta boyunca öğrenciler yüz yüze eğitimde ilgili konulara yönelik tartışmalar 
gerçekleştirmiş buna ek olarak okul dışında Moodle öğrenme yönetim sistemini kullanarak ödev, tartışma, quiz 
gibi etkinlere katılmış, ders içeriklerini bu ortam üzerinden takip etmişlerdir. Uygulama sonunda öğrencilere 
yapılan test ile sınıfın aritmetik ortalaması ve standart sapması belirlenmiştir. Öğrenciler aritmetik ortalama ve 
standart sapma değeri dikkate alınarak başarı durumlarına göre 3 gruba ayrılmıştır. Daha sonra gruplardaki 
öğrencilerin belirledikleri kriterler ve akademik başarıları ilişkilendirilmiştir. Bu işlem yapılırken öğrencilerin 
süreç boyunca yapılan değerlendirme etkinliklerinde kendi belirdikleri kriterler çerçevesinde süreçte etkin olup 
olmama durumları göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak, başarısız ve başarılı grup karşılaştırıldığında, iki 
gruptaki öğrencilerin hiçbiri ders içeriklerini takip etme ve tartışma kriterini en yüksek oranda değerlendirme 
kriteri olmasını istememişlerdir. Başarılı gruptan en yüksek oranda quiz ve ödevlerin ders notuna etki etmesini 
seçenlerin sayısı başarısız gruba göre daha fazladır. Buna ek olarak; başarılı grubun tamamı ders içeriklerini 
takip etmenin notunu en az oranda etkilemesini istedikleri görülmektedir. Başarılı grubun yaklaşık olarak yarısı 
istekleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Çalışmanın ilginç sonuçlarından birisi; başarısız gruptan ödev 
kriterini seçen olmamasına rağmen grubun önemli bir kısmının ödevlerden diğer kriterlere göre en yüksek 
puanı almış olmasıdır. Ayrıca, başarısız ve başarılı grup karşılaştırıldığında quiz ve ödev kriterini en düşük 
oranda seçen olmamıştır. Orta düzeydeki grupta ise ders notunu en yüksek oranda etkilemesini istedikleri quiz; 
en düşük oranda etkilemesini istedikleri kriter ise ders içeriklerini takip etme olarak ortaya çıkmıştır. Bütün 
gruplar birlikte değerlendirildiğinde; öğrencilerin quiz, tartışma ve ödev gibi kriterlere yüksek oranlar 
verebildikleri ortaya çıkmıştır. Ancak tüm gruplarda ders içeriklerini öğrenme yönetim sistemi üzerinden takip 
etmeyi düşük oranlı bir kriter olarak belirleme yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu durum, 
öğrencilerin öğrenme yönetim sistemine bağlı kalmadan bağımsız bir şekilde ders çalışmak istediklerine veya 
içerikle çalışma miktarının önemli görülmediğine işaret ettiği düşünülebilir. Nitekim öğrencilerin içerikleri 
takip etme süreleri incelendiğinde sistemde fazla vakit geçirmedikleri görülmektedir. Yapılan çalışma ile öz 
değerlendirme süreçlerinde kriterler belirlenirken, öğrenci düşüncelerinin alınmasının öğrencilerin kendi 
tercihleri doğrultusunda motive edici olabileceği, bunun da akademik başarılara olumlu yansıyabileceği 
görülmektedir. Bu çerçevede öz değerlendirme etkinliklerinin zenginleştirilmesi noktasında çalışmadaki 
uygulamanın örnek olabileceği ümit edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: öz değerlendirme, moodle, akademik başarı 
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ETKİLİ İNFOGRAFİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İNFOGRAFİK TASARIM DEĞERLENDİRME 
RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 
Pınar NUHOĞLU KİBAR, Buket AKKOYUNLU 

pnuhoglu@hacettepe.edu.tr, buket@hacettepe.edu.tr 
 

İnfografik, karmaşık ve yoğun bilginin etkili, hızlı ve açık bir biçimde aktarılmasını amaçlayan (Smiciklas, 
2012) bilgi görselleştirme yöntemidir. Sözel ve sözel olmayan dizgelerin birleştiği en etkili nokta (Krauss, 
2012) olarak nitelendirilen infografikler (Lamb & Johnson, 2014), öğrenenlerin karmaşık düşünceye ya da 
içeriğe ait büyük resmi görselleştirebilmelerini sağlamaktadır. Görselleştirme yöntemleri arasında bilginin en 
yüksek hatırlanma düzeyi sonuçlarının elde edildiği görselleştirme biçimidir (Borkin et al., 2013). İnfografik 
tasarım içerdiği bilgi yoğunluğu ve karmaşıklığı ile doğru orantılı olarak karmaşık ve yoğun, üst düzey 
düşünme becerilerini harekete geçirecek tasarlama süreci gerektirmektedir. İnfografiklerin öğrenme - öğretme 
sürecinde kullanımından öte öğrenenlerin öğrenme stratejisi olarak infografik tasarladıkları, birer bilgi 
tasarımcısı rolü aldıkları infografik tasarlama sürecinin nasıl olması gerektiği ve süreç bileşenlerinin neler 
olabileceğine yönelik araştırmalar “Etkili infografik özellikleri nelerdir?” sorusunu beraberinde getirmektedir. 
Etkili infografik özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması infografik tasarlama sürecine yönelik ortaya 
konulan tasarlama modelini şekillendirmekte ve ayrıntılandırmaktadır. Etkili infografik özelliklerinin 
belirlenmesi, tanımlanması ve ölçütlerinin oluşturulması süreci bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Araştırmacılar tarafından geliştirilen İnfografik Tasarlama Modeli, Görsel Tasarım, İçerik Çözümleme ve 
Dijital Tasarım bileşenlerinin etkileşimi üzerine kurulmaktadır. Öğrenenlerin infografik tasarlayabilmeleri için 
içerik bilgisine; görsel tasarım bilgisi ve becerisi; tasarım uygulaması bilgisi ve becerisine sahip olması 
gerekmektedir. İçerik çözümleme bileşeni adımları Türetimci Öğrenme Modeli (Grabowski, 2004) etkinlikleri 
temel alırken, görsel tasarım bileşeni ise görsel tasarım ilkeleri doğrultusunda öğrenenlere çerçeve bir yapı 
sunmaktadır. İnfografik tasarım değerlendirme rubriği, modeli oluşturan içerik çözümleme ve görsel tasarım 
bileşenlerden hareketle öğrenenlere infografik geliştirme süreçlerini ve tasarladıkları infografikleri 
değerlendirebilmeleri için ölçütlerden oluşan bir yol haritası sunmaktadır. Rubrik, “içerik çözümleme” ve 
“görselleştirme” olmak üzere iki ana boyuttan oluşmaktadır. Her ölçüt “başlangıç düzeyinde - kabul edilebilir - 
oldukça iyi - çok iyi” biçiminde 4 başarı düzeyine karşılık gelen nitelik tanımlarını içermektedir. İçerik 
çözümleme boyutu, “ana başlık, ara başlıklar, bilgi organizasyonu, bilgi niteliği ve kimlik” olmak üzere 
infografiğin içerik açısından değerlendirilmesine yönelik 11 ölçütten oluşurken; görselleştirme boyutu “büyük 
resim” ve “öğeler” olmak üzere iki alt ana boyut altında tanımlanmış 21 ölçütle infografiğin görsel tasarım 
açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Büyük resim alt boyutu infografikte öğeler arasındaki ilişkiyi 
sıradüzen, ritim, vurgu, süreklilik, denge, bütünlük açısından incelerken; öğeler alt boyutu yazı, renk ve 
görseller açısından incelemektedir. 
Anahtar Kelimeler: infografik, bilgi görselleştirme, infografik değerlendirme rubriği 
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FİZİK DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN EV ÖDEVİ PERFORMANSLARINI ARTTIRMAYA 
YÖNELİK AKSİYON ARAŞTIRMASI 

 
Yeliz MORADAOĞLU KOP, Doç. Dr. Durmuş EKİZ 
yelizmoradaoglu@gmail.com, durmusekiz@yahoo.com 

 
Ödev, öğretmenler tarafından öğrencilerin ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen, bazen derse hazırlık 
ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalar olduğu 
bilinmektedir. Öğrencilere verilen ödevlerle bu amaçların gerçekleşebilmesi için öncelikle öğrencilerin 
kendilerine verilen ödevleri doğru yapması, ödev konusu ile ilgili sorulan sorulara cevap verebilmesi ve ödev 
konusunu sunabilmesi oldukça önemlidir. Fizik derslerinin araştırmacı öğretmen tarafından yürütüldüğü sınıfta 
ödevlerini hiç yapmayan öğrenciler olduğu gibi yapılan ödevlere hâkim olmayan ve yapılan ödevlerin içeriği 
ile ilgili sorulan sorulara cevap veremeyen birçok öğrenci bulunduğu gözlenmiştir. Bu öğrencilerin ödev yapma 
performanslarını ve verimliliğini arttırmaya yönelik neler yapılması gerektiği araştırmanın temel problemidir. 
Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, öğrencilerin ödev yapma performanslarını ve verimliliği¬ni arttırmaya 
yönelik çözümler üretmektir. Araştırma eleştirel kuram yaklaşımı çerçevesinde aksiyon araştırması yöntemi ile 
yürütülmüştür. Bu yaklaşımda temel amaç, sadece araştırılan kişilerin düşüncelerini, anlamlarını ve 
davranışlarını anlamak değil, aynı zamanda bunları değiştirmektir. Bu kuram içerinde kullanılan aksiyon 
araştırmasının temel amacı, herhangi durumu geliştirmek ve aynı zamanda araştırmacı öğretmenin profesyonel 
gelişimini sağlamaktır. Araştırma, Trabzon ilinde bulunan araştırmacının öğretmeni olduğu bir okulda ev ödevi 
performanslarını yerine getirmede eksikliklerin yaşandığı ortaöğretim 10. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. 
Araştırma verileri mülakat, öğretmen gözlem raporları ve ödev kontrol listeleri ile toplanmıştır. Araştırmada, 
öncelikle öğrencilerin ödev yapmama nedenlerini belirleyecek ve bu problemin çözümüne yardımcı olacak 
verileri elde etmek için açık uçlu sorulardan oluşan, yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Bu 
aşamadan sonra bir eylem planı geliştirilmiştir. Bu plan kapsamında sınıftaki öğrencilerden üçer ve dörder 
kişilik gruplar oluşturulmuştur. Gruplar oluşturulurken her grupta ödevini aksatmadan düzenli yapan bir 
öğrencinin yanı sıra ödevini hiç yapmayan ve ara sıra yapan öğrencilerde yer almaktadır. Gruplara ödevlerini 
düzenli yapan öğrenciler başkan olarak atanmıştır. Grup başkanları okula gelmeyen, ödevin varlığını unutan 
öğrencilere hatırlatma yapmak, ödevini yapamayan öğrencilere gerektiğinde yardımcı olmakla sorumlu 
tutulmuştur. Oluşturulan gruplara toplam dört hafta olmak üzere her hafta farklı nitelikte ödev konusu 
verilmiştir. Öğrencilere verilen ilk ödev öğrencilerin konu ile ilgili problem çözme becerilerini geliştirebilme 
amaçlı soru çözümü, ikinci ödev yaptıkları çalışmaları sınıf içinde etkili bir şekilde sunabilme ve araştırma 
becerilerini geliştirebilme üzerine bir araştırma ödevi, üçüncü ödev konunun günlük yaşamla ilişkisinin 
incelenmesi üzerine bir araştırma ödevi ve son ödev ise konuların uygulamalarını bizzat kendileri deneyerek 
görmeleri ve psiko-motor becerilerini geliştirmeleri amaçlanan bir deney etkinliğidir. Öğrencilere verilen ödev 
türleri öğrencilerle yapılan görüşmelerde elde edilen veriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Her bir ödevin 
öncelikle yapılma durumu, öğrencilerin ödevi amaca uygun ve doğru yapma durumu her ödev konusu 
kapsamında incelenmiştir. Eylem planı kapsamında elde edilen veriler analiz edilmiş ve sonuçlar 
yorumlanmıştır.Yapılan uygulamada öğrencilerin ödev performanslarının nicelik olarak arttığı söylenebilir. Bu 
durum grup çalışması ile sağlanan güven ve yardımlaşma duyguları ve öğrencilerin bu görevi yerine getirmede 
birbirlerini motive etme davranışlarının bir sonucu olarak yorumlanmıştır.Bu çalışmada verilen ödev 
konularına göre ödev performanslarının da değiştiği gözlemlenmektedir. Problem çözümüne dayalı birinci 
ödevi yapma oranı en yüksektir. Bu durum öğrencilere diğer derslerde de verilen ödev konularının genelde test 
çözümü olması ve bu tarz ödevleri yapma alışkanlığının daha yüksek olmasının bir sonucu olabileceği yönünde 
yorumlanmıştır. Uygulama sonucunda, ödev yapan öğrenci sayısında artış ve ödevlerin niteliklerinin ise 
ödevlerin türüne bağlı olarak değiştiği sonucuna varılmıştır. Bu tür çalışmaların, öğretmenlerin hem 
uygulamalarını geliştirme hem de onların profesyonel gelişimlerini sağlama açısından oldukça etkili olduğu 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ev ödevi, ödev performansı, aksiyon araştırması, profesyonel gelişim 
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SINIF ORTAMINDA KULLANILAN ÇEVRİMİÇİ ÖLÇME SİSTEMLERİ 
 

Ertuğrul ERGÜN 
ertugrulergun@gmail.com 

 
Uygulanan eğitim-öğretimin amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için ölçme-değerlendirme süreci çok 
önemlidir. Eğitim süreci içinde yapılan değerlendirmeler, eğitim faaliyetlerine geri bildirim sağlayarak, 
öğrenme eksikliklerinin ya da öğretimde aksayan noktaların belirlenmesi ile eğitim verimliliğinin artmasını 
sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan FATİH projesi kapsamında öğrencilere 
tablet bilgisayarlar dağıtılmaktadır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde bu tabletlerin öğretmenler tarafından e-
okul uygulamalarına giriş, EBA öğrenme nesnelerine erişim ve İnternetten farklı türdeki içeriklere erişim 
amacıyla kullanıldığı; öğrenciler tarafından ise z-kitap okuma, EBA öğrenme nesnelerine erişim, video ve 
animasyon izleme, oyun oynamak ve internetten dersle ilgili farklı içeriklere erişme amacıyla kullanıldığı 
görülmektedir. Ayrıca öğrenciler tablet bilgisayarlardaki teknik kısıtlamaların ve içerik yetersizliğinin en 
önemli sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalarda çoğu öğretmenin sınıf içerisinde tablet 
bilgisayarı hiç kullanmadığı da belirtilmiştir. Bu teknolojik cihazların sınıf içi ölçme-değerlendirme 
çalışmalarında pek kullanılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada çevrimiçi ortamdaki bazı ölçme-değerlendirme 
sistemleri (socrative.com, todaysmeet.com, padlet.com, infuselearning.com, kahoot.it, iclicker.com, 
polleverywhere.com, mentimeter.com, letsgeddit.com, cee.linkit.com, e-olcme.hacettepe.edu.tr vb.) incelenmiş 
ve çeşitli açılardan karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu sistemler öğrenci ve öğretmenin kayıt olma zorunluluğu, 
veritabanı yapısı, soruların farklı eğiticiler tarafından kullanılabilme durumu, sistemin çalıştığı-kullanılabildiği 
platformlar ve donanımlar, öğrencilerin kimliği belli olmadan cevap verebilmesi, sorulara resim/video 
eklenebilmesi, açık uçlu soruları destekleme durumu, raporlama yapısı (sorular, cevaplar, test durumu, sınıf 
durumu gibi) çeşitli raporlar alabilme vb. kriterlere göre incelenmiştir. Bu sistemler öğrenmenin sınıf içinde 
anlık olarak ölçülebilmesi için kullanılması kolay, masrafsız (veya düşük masraflı), zengin, eğlenceli ve 
interaktif ortamlar sağlamaktadır. FATİH projesi kapsamında kurulan teknolojik altyapının sadece öğrenme 
faaliyetlerinde kullanılması, ölçme-değerlendirme faaliyetleri açısından değerlendirilememesi, bu projedeki en 
önemli eksikliklerden bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. İncelenen çevrimiçi ölçme sistemleri açısından en 
büyük eksiklik, neredeyse hepsinin yurtdışı kökenli olması ve dolayısıyla kullanılabilmesi için en azından 
öğretmenin İngilizce bilmesini gerektirmesidir. Ayrıca tam anlamıyla tüm kriterleri içeren sistemlerin 
kullanımının ücretli olduğu göze çarpmaktadır. Çoğu sistemde bir kalıcı, güvenli ve paylaşımlı bir veritabanı 
yapısı bulunmamakta, bu da geliştirilen ölçmelerin tek-anlık kullanımlık ve kişisel olmasına yol açmaktadır. 
Bu çalışma sonucunda daha sonraki çalışmalarda geliştirilmesi planlanan ücretsiz çevrimiçi bir ölçme-
değerlendirme sisteminde bulunması gereken özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi ölçme sistemleri, sınıf içi ölçme, FATİH projesi, tablet pc 
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WEB-TABANLI ÖZ-DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEKSİNİ TEMEL 
ALAN ÖĞRENME ANALİTİĞİ MODÜLÜNÜN TASARLANMASI 

 
Fatma BAYRAK, Halil YURDUGÜL 

fbayrak@hacettepe.edu.tr, yurdugul@hacettepe.edu.tr 
 

Öğrenmenin desteklenmesi için öğrenen ve öğrenenin içinde bulunduğu ortam özellikleri üzerine yapılan 
ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenme ortamlarının teknoloji ile desteklenmesiyle de veri yapısı hem 
büyümekte hem de karmaşıklaşmaktadır. Buna paralel olarak bu veri yapısından anlamı bilgiye ulaşma süreci 
de zorlaşmaktadır. Ayrıca bu veri yapısı üzerine sadece betimsel analizler yapılarak öğrenmeyi destekleyecek 
düzeyde yeterli bilgi üretilememektedir. Bu noktadan hareketle son dönemlerde öğrenme analitiği alanı ortaya 
konulmuş ve farklı yöntemleri temel alan öğrenme analitiği araçları geliştirilerek var olan veri yapısından 
anlamlı bilgilere ulaşılmaya çalışılmaya başlanmıştır. Öğrenmenin geliştirilmesi için ulaşılan bilgilerin kime, 
nasıl ve ne zaman verileceği öğrenme analitiğinin mikro, meso ve makro düzeyinde çalışılan alanlarıdır. 
Ulaşılan bilgilerin öğretmene veya öğrenene hangi formlarda sunulacağı mikro düzeyde öğrenme analitiği 
kapsamında araştırılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı öğrenenlerin kendini test edebilecekleri 
ve biçimlendirmeye dönük değerlendirme amacıyla hazırlanan web tabanlı öz-değerlendirme sisteminde mikro 
düzeyde bir öğrenme analitiği modülünün tasarımı ve geliştirilmesidir. Web-tabanlı öz-değerlendirme sistemi 
öğrenci merkezli bir sistemdir ve öğrenenlerin kendilerini test ettikten sonra var olan durumları hakkında bilgi 
(dönüt) sağlayan öğrenme analitiği modülü sistemin en önemli bileşenidir. Aldığı dönüte bağlı olarak öğrenen 
kendi öğrenme sürecine yönelik kararlar alabilir ve kendi öğrenme sorumluğunu alarak düzenlemeler yapabilir. 
Buna bağlı olarak bu modülün tasarlanmasında madde tepki kuramının aksine, gözlem sayısı az olan sınıf içi 
değerlendirme uygulamalarında öğrencinin var olan durumunu tanılamak için kullanılması önerilen SATO 
öğrenci uyarı indeksleri (student caution index) temel alınmıştır. Öğrenci uyarı indeksi, öğrencinin doğru cevap 
sayısına göre sınıf içi durumuna ve maddelerin güçlük indekslerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan 
bu indeks gruba bağlı bir bilgi olduğu için norm referanslı dönütler kapsamında ele alınmaktadır. Öğrenci uyarı 
indeksi ve cevaplama oranına bağlı olarak öğrencinin sınıflandırması yapılabilmektedir. Bu sınıflamada altı 
kategori bulunmaktadır. Bu kategorilere bağlı olarak öğrencinin etkili bir öğrenme gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği, dikkatsizlik sonucu yanlış cevaplandırdığı soruların olup olmadığı, eksik olduğu konuların 
olup olmadığını belirlenebilmektedir. Araştırma kapsamında bu kategorinin gösterge panelinde nasıl 
gösterileceği tasarlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: öğrenci uyarı indeksi, SATO, öğrenme analitiği, web tabanlı öz-değerlendirme sistemi 
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ÇEVRİM İÇİ SINAV SİSTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Devkan KALECİ, Uğur ÖZHAN, İlyas AKKUŞ 

devkan.kaleci@inonu.edu.tr, ugur.ozhan@inonu.edu.tr, ilyas.akkus@inonu.edu.tr 
 

Bu çalışmanın amacı geliştirilen bir çevrim içi sınav sistemi aracılığıyla, sınav olan öğrencilerin çevrim içi 
sınav sistemine yönelik memnuniyet durumları ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çevrim içi sınavlar, 
sınav içeriğinin internet kullanılarak dağıtıldığı, analiz ve rapor edildiği bir yöntemdir. Araştırma da yöntem 
olarak deneysel araştırma yöntemlerinden tek gruplu desen kullanılmıştır. Memnuniyet düzeylerinin belirlemek 
amacıyla Çevrim içi Sınav Sistemleri Memnuniyet Anketi kullanılmıştır. Öğrencilerinin çevrim içi sınav 
olurken geçirdikleri deneyimleri öğrenmek ve çevrim içi sınav sistemleri hakkında ki görüşlerinin ve 
memnuniyet durumlarını derinlemesine öğrenmek gayesiyle yapılandırılmış üç adet açık uçlu soru sorulmuştur. 
Memnuniyet anketinin her bir maddesi için ortalama ve frekans değerlerine bakılmıştır. En düşük ortalamalı 
madde ( X ̅=2,78) “Çevrim içi sınav sisteminde hata yapmaktan korkarım”, en yüksek ortalamalı madde ( X ̿= 
4,86) ise “Çevrim içi sınav sisteminde sınav sonuçlarının açıklanma süresinden memnunum” dur. Çevrim içi 
sınav sisteminden genel olarak memnuniyet durumlarının üst düzeyde olduğu görülmüştür. Açık uçlu 
sorulardan elde edilen veriler dijital ortamda yazıya dökülmüş ve nvivo programı aracılığıyla içerik analizi 
yapılmıştır. Çevrim içi sınav sistemlerinin olumlu yönleri, çevrim içi sınav sistemlerinin olumsuz yönleri, 
çevrim içi sınav sistemlerinde sınav olurken yaşanan hisler kategorileri sorulan açık uçlu sorulara dayanarak 
oluşturulmuş ve bu kategorilere göre kodlama yapılmıştır. Çevrim içi sınav sistemlerinin olumlu yönü olarak: 
sınav sonuçlarının erken açıklanması, silgi kalem gerektirmemesi, kaydırma yapma gibi hataların gerçekleşme 
ihtimalinin olmaması bulgularına, olumsuz yönü açısından kopya çekme ihtimalinin fazla olması, işlemsel ve 
şekilli sorularda hesaplamanın zor olması bulgularına, çevrim içi sınav olurken yaşanan hisler kategorisinde en 
çok yaşan hisler korku ve heyecan olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bunu sebebi olarak öğrenciler yaptıklarının 
kaydedilmeyeceği düşüncesi ve düzeltilemeyecek bir hata yapma olasılığı olduğunu belirtmişlerdir. Fakat 
öğrenciler sınav bitiminde her şeyin çok kolay olduğu ilk defa böyle bir sınav olduğu için böyle bir his 
taşıdıklarının belirtmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: çevrim içi sınav, değerlendirme, memnuniyet 
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ON AN “INTELLIGENT” ADAPTIVE ASSESSMENT SYSTEM FOR MATHEMATICS 
 

Evgenios AVGERINOS, Athanasios KARAGEORGIADIS 
eavger@aegean.gr, akarageorgiadis@gmail.com 

 
The mathematical knowledge is a structured and continuous process. For this reason, if the student has 
knowledge gaps or misunderstandings, it is difficult for him to understand new concepts in mathematics and 
the phenomenon of student’s low performance is occurred. The purpose of formative assessment in 
mathematics is to locate and focus on the student’s gaps and misunderstandings and provide the appropriate 
tools to the teacher in order to help student to eliminate his knowledge gaps and unravel his misunderstandings. 
Assessment and teaching of mathematics are discrete, because assessment is very important and necessary for 
the learning process. In countries such as Greece, the same teacher is responsible for teaching and assessing the 
students, although in Ancient Athens’s educational system assessment he had a key role. Rich families had an 
educator or tutor, who was an educated slave and his role was to help the student with his lessons and to 
complement the teacher’s work. In the other hand, in countries like USA and Canada for the final summative 
assessment of students, summative assessment systems with the assistance of computers are being used. 
Countries like Shanghai/Taipei, Singapore, Hong Kong and Switzerland, which have invested a big amount of 
money in their educational systems and have embraced new assessment techniques with the use of computers 
and new technology, are in the same pace. But the downside of current computer assisted assessment systems 
is that these have very basic functions and are not able to implement new technologies, like artificial 
intelligence. This paper presents an intelligent adaptive formative assessment system for mathematics. The 
system is called adaptive, because it has the ability to adapt to the specific needs of each student and intelligent, 
because it is able to detect the root causes of the reduced performance and knowledge gaps of each student 
separately. The system can be integrated into classroom teaching in real conditions without requiring any 
changes to the syllabus. In each mathematic teaching session, the student has the ability to use the system 
through a computer, a tablet or in printed form in special occasions. The system uses multiple choice questions, 
which are stored and organized with the use of specific metadata in a question bank and this feature enables the 
system to have intelligent function. Each student is asked to answer in different questions and in the case the 
student answers wrong to a question or his answers meet the criteria for further investigation, the system asks 
from the student to answer to questions from previous sessions or to questions, which have high degree of 
relativity with his wrong answered question. Finally, the system graphically presents all the collected data and 
indicators for each student separately to the teacher, pointing to the student’s knowledge gaps and 
misunderstandings and providing the teacher with valuable information to help the student. 
Keywords: assessment, adaptive, formative, mathematics, intelligent system. 



11 

PORTFOLIOS IN FAMILY MEDICINE RESIDENTS’ EDUCATION 
 

Adem PARLAK, Barış SEZER 
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Residency programs often struggle with the performance of some of their residents. The developmental process 
that family medicine residents undergo may not be clear to program directors, especially when residents early 
in their careers rotate through other specialties and are not continuously under the evaluative eye of their home 
department. Recent moves towards competency-based medical education and an increased emphasis on 
reflective practice have led to an expansion in the use of portfolios in family medicine resident education for 
the health professions. There has been widespread adoption for training, continuing professional development 
and most recently, revalidation across the postgraduate medical education. Discussion: The value of 
professional portfolios has been documented in professions such as art, architecture, and photography. 
However, until the last decade or so, medical educators seldom saw the use of portfolios in the field of 
healthcare. Portfolios are an essential tool for demonstrating professional accomplishments and documenting 
professional growth in a variety of professions. It is for this reason that academic members have pushed the use 
of portfolios to promote and display the professional growth and development of family medicine residents’ 
education. A variety of teaching strategies such as teaching portfolios have therefore become necessary to 
improve family medicine residents’ education with the current emphasis on high educational standards. The 
maintenance of high standards in family medicine residents’ requires medical educators to develop a critical 
approach to their teaching. It also requests academic members to reflect upon their own teaching styles and to 
analyze and challenge the structures that constra in the development of teaching styles that facilitates the use of 
appropriate teaching pedagogical techniques. Conclusion: Portfolios have been claimed to support competence 
based family medicine residents’ education as they support the longitudinal recording of evidence of 
experience and achievements, feedback received, and future plans. As programs adress how to measure 
competency of family residents, portfolios emerge as an innovative approach that is not as familiar to most 
program directors as are other assessment techniques. Portfolios have a certain appeal since they use a family 
resident’s actual work and require reflection on the part of the family medicine resident. 
Keywords: medical education, family medicine, portfolio 
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FORMATIVE ASSESSMENT IN MEDICAL EDUCATION 
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Formative assessments happen repeatedly throughout the academic semester. They offer valuable qualitative 
feedback on medical students’ current teaching–learning outcomes, and accordingly aid faculty to adjust 
prospective teaching methodologies in order to enhance medical students’ subsequent learning outcomes. An 
important aspect of curricular reform is the assurance of quality in all curricular activities, including 
assessment, with ultimate benefits to the stakeholders medical students and community at large. It is globally 
accepted that the role of assessment is not simply to assess a medical students residents on preset criteria and 
make a judgement but also to facilitate his learning through a continuous process of feedback and at the same 
time provide him/her the opportunity to improve. Discussion: The concept of feedback in formative assessment 
has been accepted and embraced across educational institutes to a certain extent, as evidenced by literature. 
Evidences suggest that quality feedback is not only just an essential component but also a central feature of 
formative assessment. If formative assessment and feedback is well planned and conducted in assessment 
practice, effective learning can be facilitated in everyday learning activity. Over the past two decades, there has 
been a shift in the way academic members write about medical students learning in postgraduate education. 
Instead of characterizing it as a simple acquisition process based on knowledge transmission, learning is now 
more commonly conceptualized as a process whereby medical students actively construct their own knowledge 
and skills. Conclusion: Educators and learners are challenged to foster using a reflective skills toolkit with 
technical skills for reflective professionalism within clinical encounters for competent and compassionate 
patient-centered health care. Effective implementation of formative assessment as a vehicle for fostering 
reflective capacity through evaluation/interpretation of clinical experience can help meet this challenge. 
Formative assessments will eventually have a fruitful influence on students by offering ongoing feedback on 
their teaching–learning outcomes and suggestions as to how to progress further. Besides, integration of a 
rewarding bonus system into formative assessments is favourable and yields substantial benefits, such as 
encouraging a dynamic learning process, relieving stress of summative assessments, and most importantly 
enhancing the overall course grade. 
Keywords: formative assessment, medical student, education 
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Recently after the introduction of different test modalities, there have been alternative options for candidates in 
nation-wide recognized language tests in Turkey. In a period where different language test modalities coexist, 
investigating the language anxiety the candidates experience would be a timely endeavour so as to explore the 
tests of different modality. The aim of this study is to find out the washback effect of test anxiety on E-YDS 
and YDS exam candidates and elaborate on the reasons, effects and manifestations of test anxiety they suffer 
from. This is a qualitative study in which semi-structured interviews were carried out to explore the candidates' 
perceptions of test anxiety. Participants who have taken paper-based YDS and E-YDS tests and who have not 
taken any nationwide high stakes tests were included, and their perceptions were explored using the content 
analysis. The results are discussed. 
Keywords: E-YDS, computer-based tests, test anxiety, washback, test modality 
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MULTISOURCE FEEDBACK IN EMERGENCY RESIDENTS’ EDUCATION 
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Multisource feedback (MSF), or 360-degree employee evaluation, is a questionnaire-based assessment method 
in which rates are evaluated by peers, patients, and coworkers on key performance behaviors. Although widely 
used in industrial settings to assess performance, the method is gaining acceptance as a quality improvement 
method in health systems. As many medical education programs shift from timebased to competency-based 
requirements for emergency medicine resident promotion, it is crucial that core competencies can be assessed 
in an accurate and comprehensive way. Discussion: Currently, there are several methods for evaluating a 
emergency medicine residents’ awareness of best-practice competencies, such as multiple choice tests and 
objective standardized clinical examinations. However, in addition, evaluation tools must be developed to 
assess the extent to which emergency residents carry out these behaviors on a daily basis. Many different skills 
and attributes of clinical supervisors are relevant to the discussion. Some, such as training qualifications and 
continuing professional development will be matters of record that need not be assessed by colleagues. Other 
attributes are more subjective and must be assessed by feedback from colleagues; these include overall 
competence, standards of supervision, quality of feedback provision, responsiveness and accessibility. With 
this in mind, a multisource feedback focuses on educational aspects of a trainer’s work can be envisaged. 
Medical regulators and educational bodies are endeavouring to identify reliable and robust methods to routinely 
assess the competence of trainee and qualified doctors to contribute supporting evidence of ongoing 
performance. However, while there is agreement on the need for regular performance assessment of doctors, 
how best to do this is unclear. Assessment methods involving simulated patients, video observation, audits of 
clinical records, critical incident analysis and multisource feedback are all suggested, but these approaches 
involve subjective judgements and lack adequate psychometric evaluation. Conclusion: Assessment is an 
essential step in the curricular development process. An evaluation method is important for the improvement of 
the quality of learning among emergency medicine residents; however, such method is rare. Concern about the 
inability of monitored examinations to assess the full spectrum of clinical competence, including humanistic 
quality, knowledge, and communication skills, stimulated the introduction of the patient and peer assessment 
module. 
Keywords: multisource feedback, medical education, emergency medicine 
 
KOMPOZİSYON YAZMA BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI: 

OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ PUANLAMA 
 

Sema SULAK 
semasulak@gmail.com 

 
Yazılı yoklama tipindeki ölçme yöntemlerinin, üst düzey becerilerin ölçülmesinde oldukça elverişli olmasına 
karşın en önemli kısıtı, puanlama güvenirliğinin düşük olmasıdır. Bu duruma bir çözüm olarak bilgisayarlar işe 
koşulmuştur. Özellikle büyük ölçekli sınavlarda ölçmecinin puanlama takdirini ortadan kaldırmaya yönelik 
olarak otomatikleştirilmiş puanlama sistemleri geliştirilmiştir. Otomatikleştirilmiş puanlama, kompozisyon 
yazma becerisinin puanlaması ve değerlendirmesini yapan bilgisayar teknolojisi olarak tanımlanır ( Dikli, 
2006). Amerika’da Eğitim Test Merkezi (ETS) yazma alanının puanlamasını bilgisayar üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Otomatik puanlama yapan bilgisayar programlarından bazıları Project Essay Grader, 
İntelligent Essay Assessor, E-rater, Intellimetric ve Bayesian Essay Test scoring System dir. Eldeki araştırmada 
bu bilgisayar programlarının çalışma prensipleri incelenmiştir. Bilgisayar programlarının yapısı, nasıl 
geliştirildiği ve uygulama sonuçları açıklanmıştır. Araştırmanın Türkiye’deki büyük ölçekli sınavlarda 
otomatikleştirilmiş puanlama sistemi geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması umulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: otomatikleştirilmiş puanlama, 
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ALTERNATİF DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ: ÖZ-AKRAN-
MENTOR 
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Bu araştırmanın amacı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında öz değerlendirme, akran 
değerlendirme ve mentörlük tekniğinin öğretmen adayları tarafından kullanım kalitesini tespit etmek ve yaşam 
boyu öğrenme yaklaşımı ışığında meslek hayatlarına entegre etmelerini sağlayarak okul öncesi eğitimde 
kaliteyi arttırabilmektir. Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 
Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin 
izlendiği araştırma türüdür. Bu araştırmada katılımcıların görüşleri, doğal ortamda, bütüncül bir yaklaşımla, 
mevcut durumlar açısından ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, 2014-2015 akademik yılında Fırat 
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitim gören ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ile 
tamamlanmıştır. Öğretmen adaylarından çalışmaya katılacak olanların belirlenmesinde tamamen gönüllülük 
esasına yer verilmiştir. İkinci sınıflardan 58, üçüncü sınıflardan 36 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Bu çalışma üç 
aşamadan oluşmaktadır. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi kapsamında ikinci sınıf 
öğrencileri, takım çalışması yaparak elektronik bir materyal üretmişlerdir. Dönem sonunda öğrencilere 
“Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersindeki performansınızı değerlendiriniz” sorusu yöneltilmiştir. 
Toplamda 58 öğrenciden veri toplanmıştır. İkinci aşamada akran değerlendirmesi hedeflenmiştir. Toplanan 
verilerde ki isimler gizli tutularak aynı sınıftan farklı öğrencilere dağıtılmış ve bu değerlendirmeler kapsamında 
ifade edilen olumsuzlukların giderilmesi için çeşitli önerilerde bulunmaları istenmiştir. Çalışmanın üçüncü 
aşamasına ise aynı ilk değerlendirmeler üçüncü sınıf öğrencilerine dağıtılmış ve mentor vasfı ile ifade edilen 
olumsuzluklara çözüm önerileri üretmeleri istenmiştir. Bu aşamada 36 üçüncü sınıf öğrencisinden dönüt 
alınmıştır. İkinci sınıf öğrencilerinin özdeğerlendirmeleri sonucunda elde edilen veriler hem olumlu hem de 
olumsuz olmak kaydıyla dört temel başlık altında toplanmıştır: öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı 
dersine yönelik yetiler, teknolojiye yönelik yetiler, grup çalışmasına yönelik yetiler ve bireysel yetilerdir. 
Akran değerlendirmesini ve mentor değerlendirmesini gerçekleştiren adaylar, ilgililere derse, teknolojiye ve 
grup çalışmasına yönelik ve kişisel gelişim ile ilgili tavsiyelerde bulunmuşlardır. Akran ve mentor 
değerlendirmeleri karşılaştırıldığında, akranların en çok grup çalışmasına yöneldiği, mentorların ise derse 
yönelik tavsiyelere ağırlık verdiği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, öğretmen adaylarının kendilerini 
değerlendirirken hem olumlu hem de olumsuz yönlerini görmesi ve bunu yazılı bir şekilde ifade etmesi 
öğretmenlik mesleği açısından önemlidir. Akranlar ile mentorların verdiği cevaplar karşılaştırıldığında ise 
mentorlerin yaptığı yorumların yol gösterici ve çözümleyici başlıklar altında toplandığı ve yorumlarında daha 
yapıcı bir dil tercih ettikleri görülmektedir. Ortaya çıkan farkın, bir üst sınıfta olan mentorların daha fazla alana 
yönelik ders aldığı, bundan dolayı dersin içeriğine daha fazla önem verdiği söylenebilir. Yapılan bu pilot 
çalışma sonucunda elde edilen veriler gösteriyor ki alternatif değerlendirme yöntemlerinden öz, akran ve 
mentor değerlendirmesi öğretmen yetiştiren kurumlarda etkin olarak kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: özdeğerlendirme, akran değerlendirmesi, mentorluk, öğretmen yetiştirme 
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WEB DESTEKLİ VE ETKİNLİK TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MATERYALİ 
GELİŞTİRİLMESİ 
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Geleneksel ölçme değerlendirme yaklaşımlarından önemli farklılık arz eden alternatif ölçme değerlendirme 
yaklaşımının etkili olarak uygulanmasında süreçteki bütün öğelerin birbirinden bağımsız değil bir bütün olarak 
düşünülmesi önemlidir. Yapılan çalışmalardan öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını 
benimsemeleri ve uygulamalarında bir uyum sürecinde oldukları görülmektedir. Öğretmenler, yeni ölçme 
değerlendirme tekniklerinin işlevselliği konusunda olumlu bir düşünceye sahip olmalarının yanında ölçme ve 
değerlendirme yöntemlerinin kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörleri “sınıf mevcudu, zaman faktörü, 
bilgi eksikliği” şeklinde ifade etmişlerdir. Bununla beraber, eğitim kurumlarındaki teknik yetersizlikler, sınırlı 
ders saatleri, pahalı ders materyalleri, müfredatta deneyler için ayrılan zaman yetersizliği gibi olumsuzlukların 
ortadan kaldırılmasına yönelik sanal etkinlikler oluşturulması önerilmektedir. Yukarıda anlatılan sebeplerden; 
öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme araç yöntem ve tekniklerini kullanmada sorun yaşadıkları ve 
etkinlik temelli fen eğitimi materyallerinin hazırlanmasının gerekliliği savı ön plana çıkmaktadır. Bu sebepler 
doğrultusunda hazırlanan materyalin oluşturulmasında, öğretimin önceden sistematik olarak planlanması ile 
birlikte materyal seçiminde ve kullanımında verimi arttırmayı hedefleyen ASSURE öğretim tasarımı modeli 
kullanılmıştır. Ortaokul altıncı sınıf “Vücudumuzda Sistemler” ünitesine yönelik geliştirilen web materyalinin 
kullanılmasıyla, öğrencilerde meydana gelebilecek kavram yanılgıları ve öğrenme güçlüklerinin en aza 
indirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin tüm ünite boyunca web destekli etkinliklerle dersi takip edebilecek 
olmalarının yanı sıra ünite sonunda katılacakları etkinlik temelli ölçme değerlendirme materyali aracılığıyla her 
bir kazanıma ait başarıları tespit edilebilmektedir. Web destekli olarak uygulanan ölçme değerlendirme 
materyalin sonuçları, testin bitmesiyle öğretmene rapor edilmektedir. Etkileşimli kullanıcı yapısıyla geliştirilen 
web destekli etkinlikler zaman ve mekân bağımsız bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Burada, öğretmenler ve 
öğrenciler etkinlikler ile ilgili uygulama eksikliklerini etkileşimli birçok alternatif ölçme değerlendirme tekniği 
içeren animasyon, benzeşim, kavram öğretimi gibi yöntemlerle karşılayabilmektedir. Ünite kazanımları ile 
ilgili, soru-etkinlik ilişkisi kurarak fen ve teknoloji derslerinin çok daha etkili geçeceğine inanılmaktadır. 
Hazırladığımız etkinlik temelli web materyali kullanılarak, bir taraftan öğrencilerin sorularla bilişsel öğrenme 
düzeyleri ölçülürken bir taraftan da etkinliklerle konuyu öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda, normal 
eğitimin dışında da öğrencilerin istedikleri zaman kazanım düzeyindeki soruları çözerek eksikliklerini 
görebilmelerinin yanında sanal etkinlikleri yaparak kendi kendine öğrenebilmelerine imkân sağlayacak bir 
sistem geliştirilmiştir. Bu etkinlik temelli ölçme değerlendirme materyali, ülkemiz öğrencilerinin eğitim 
teknolojileri ve yöntemlerinin etkili bir şekilde kullanılmasıyla bireysel başarılarının arttırılmasına yönelik bir 
çalışmadır. FATİH projesinin beş ana bileşeninden birisi olan, Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi 
kapsamında kullanılabilecek olan bu materyal, tablet bilgisayarlarla ve akıllı tahtalarla uyumlu olarak 
geliştirilmiştir. Bu çalışma, Fen Bilimleri dersine yönelik olmakla beraber diğer tüm disiplinlerde de 
uygulanabilir bir çalışmadır. 
Anahtar Kelimeler: alternatif ölçme değerlendirme, web destekli fen öğretimi, sanal etkinlik 



16 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROJE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRME 
SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE BU PROBLEMLERLE BAŞA ÇIKMA 

YÖNTEMLERİ 
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Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme, planlama anlamına gelmektedir. Bu kavram, öğrenmenin 
projelendirilmesi yani yönlendirilmesi anlayışına işaret etmekte; tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük 
ilişkisel öğrenmeyi vurgulamaktadır. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje 
tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeye, arzulanan ölçüde, 
öğrenene özgü bir yapı kazandırmaktadır (Erdem ve Akkoyunlu 2002).2004 yılında hazırlanan yeni programa 
göre proje ödevleri daha fazla önem kazanmıştır. Bu anlayışla birlikte öğrenci merkezli ölçme ve 
değerlendirme anlayışı önem kazandı ve sürece dayalı ölçme ve değerlendirme uygulamaları ön plana 
çıkmıştır. Değişen eğitim ve küresel dünya içerisinde eğitim sistemi de değişmektedir. 2004 yenilikçi eğitim 
programıyla birlikte ilköğretim sosyal bilgilerin de programı değişmiştir. Yapılandırmacı eğitimle beraber 
öğrencilerin bireysel ve grup içerisinde başarısını sağlamak amacıyla proje ödevlerine yer verilmiştir. Ülkemiz 
eğitim tarihi içerisinde zaman zaman etkilerinin görüldüğü proje yaklaşım, genelde ilköğretim programlarında, 
özelde de 2003 yılında yenilenen ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarında kapsamlı ve ciddi bir 
şekilde uygulamaya geçirilmiştir. Proje ve performans ödevleri ile birlikte bu ödevlerin nasıl değerlendirileceği 
de gündeme gelmiştir. Ölçme ve değerlendirme öğrenme öğretme surecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Öğrencilerin başarılarını, gelişim durumlarını belirlemek, öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak için 
yapılır. Ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de 
izlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin başarısı; sınavlar, proje ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar 
ile ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşmaktadır. Bu sebeple proje ve performans 
görevlerinin değerlendirilmesinde uygun ölçme araçlarının tercih edilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır 
(Çelikkaya, Karakuş ve Demirbaş 2010). Eğitim uygulamalarındaki yeni anlayış ve metotlarda değişimler 
uygulamalardaki durumun tespitine yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır.Bu çalışmanın amacı, 
ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin proje çalışmalarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 
bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerini ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda 
yürütülmüş olup, bu kapsamda veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan açık uçlu görüşme formu 
kullanılmıştır. 32 sosyal bilgiler öğretmeniyle yürütülen çalışmadan elde edilen veriler matrisler şeklinde 
sunularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda bulunan bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmenleri, 
öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda proje ödevlerinin verilmesinin öğrenciyi yaptığı çalışmalarda daha 
gayretli ve eksiklerini tamamlamaya sevk ettiğini, Proje hazırlama sürecinde öğrenci zamana yönelik planlama 
yapmadığından dolayı bir takım problemlerin yaşanıldığını, Öğretmenler proje ödevi değerlendirilmesinde 
objektifliği sağlamak amacıyla önceden hazırlanmış olan ölçme kriterlerini ve proje değerlendirme ölçeklerini 
kullandıklarını, proje ödevi verilirken kişi sayısını öğrenci talebine ve bireysel yapılabilirliğine göre verildiğini, 
öğretmenler proje ödevi rehberliği aşamasında öğrenci isteksizliği ve zamanla ilgili problemlerden dolayı 
sıkıntılar yaşandığını, proje ödevlerinin değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlüklerle çevresinden yardım 
alarak başa çıkıldığı belirtilmiştir. Proje ödevleri ile ilgili öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir, velilere 
ve öğrencilere proje ödevleriyle ilgili yeterli bilgi sağlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: proje, proje ödevi, proje değerlendirme, sosyal bilgiler, öğretmen görüşleri 
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ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK KİTAP (AG-KİTAP) VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMI 
HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 
Emre BAYSAN, Çelebi ULUYOL 

emrebaysan@gmail.com, celebiulu@gmail.com  
 
Arttırılmış gerçeklik kitabının öğrencilerin akademik başarısına olan etkisinin ve öğrencilerin AG-Kitap 
hakkındaki görüşlerinin incelendiği bu çalışmada Öntest Sontest Kontrol Gruplu Yarı Deneysel desen 
kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni AG-Kitap öğrenme materyali, bağımlı değişken ise 
öğrencilerin akademik başarısı olarak belirlenmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinden oluşan 
katılımcıları gruplara ayırmak ve grupları işlem gruplarına atamak seçkisiz bir şekilde yapılmıştır. Çalışmada 
22 öğrenci deney ve 24 öğrenci kontrol grubuna seçkisiz-yansız atama yöntemi ile atanmıştır. Çalışma 
öncesinde iki gruba bilgisayar donanımı akademik başarı testi uygulanmıştır. Sonrasında deney grubuna AG-
Kitap materyali 4 hafta boyunca 4 farklı konuda haftada 2 saatlik derste uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise 
klasik ders yöntemiyle benzer konular işlenmiştir. Programın bitiminde her iki grupta öntest olarak kullanılan 
ölçek sontest olarak tekrar verilmiştir. Çalışmada kullanılan materyalin içeriği Çizgi-Tagem Aplus2009 
Bilgisayar Donanımı dosyaları ve videolarıyla desteklenmiş, Arttırılmış Gerçeklik uygulamalarının 
kullanılabilmesi için HITLabNZ-BuildAR programı kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Akademik Başarı 
Testi ve Öğrenci Görüşü Formu geliştirilmiştir. Akademik başarı testi, her bir konuda 4'ü kolay, 7'u orta 
dereceli ve 4 tanesi zor olarak tespit edilen 15 sorulardan oluşturulmuştur. Hazırlanan test için herhangi bir 
pilot uygulama ve madde analizi yapılmamış sadece uzman görüşleri ve beklenen eğitim çıktıları çerçevesinde 
son şekli verilmiştir. Öğrencilerin geliştirilen materyal ve kullanılan teknoloji hakkındaki görüşlerini tespit 
edebilmek için görüş formu düzenlenmiştir. Formda, derste kullanılan AG-Kitap hakkındaki görüşler, AG-
Kitabı kullanırken karşılaşılan güçlükler ve eksiklikler, AG-Kitaplarda kullanılan arttırılmış nesnelerin 
öğrenmeye olan katkıları, AG-Kitabının tercih sebepleri, eğitimde AG kullanımının avantaj ve dezavantajları 
gibi sorular yer almaktadır. Araştırmanın nicel verilerini yorumlamak için Bağımsız Örneklem T-Testi ve 
Eşleştirilmiş Örneklem T-testi, Spss 20.0 programı aracılığıyla yapılmıştır. Araştırmanın, öğrenci görüşlerinden 
oluşan nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre her iki grubun 
birbirine oranla öntestleri ve sontestleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum seçkisiz iki gruba 
dağıtılan öğrencilerin konu hakkındaki önbilgilerinin birbirine denk olduğunu ve deney grubu için (bu 
araştırma kapsamında) geliştirilen AG-Kitabın, klasik yöntemlerle yapılan derslerden anlamlı fark oluşturacak 
derecede etkili olamadığı göstermektedir. Fakat, her iki grup kendi içerisinde öntestleri ile sontestleri arasında 
anlamlı fark oluşturacak puanlar almışlardır. Bu sonuçlara göre her iki grupta da kullanılan öğretim 
yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarısına anlamlı katkı sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerden 
elde edilen nitel verilere göre AG gelecek vaad eden bir teknolojidir. Eğitsel AG uygulamaları, teknoloji 
eğitiminden ziyade Geometri ve Coğrafya gibi 3 boyutlu uzamsal görselliği gerektiren alanlarda 
kullanılmalıdır. Katılımcılar Bilgisayar Donanımı eğitiminde AG'nin kullanılmasını daha iyi geliştirilmiş 
platformlar ve daha profesyonel tasarımlar olmak kaydıyla desteklemektedirler. 
Anahtar Kelimeler: arttırılmış gerçeklik, arttırılmış gerçeklik kitap, eğitim, öğrenci görüşleri 
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HUKUK EĞİTİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK ÜÇ BOYUTLU SANAL 
DÜNYA MAHKEMESİ: ANALİZ AŞAMASI 

 
Sakine ÖNGÖZ, Hasan KARAL, Mustafa TÜYSÜZ, Adil YILDIZ, Ahmet KILIÇ  

sakineongoz@gmail.com, karalhasan@gmail.com, mtuysuz@ktu.edu.tr, adilyildiz@gmail.com, 
ah_metk@hotmail.com  

 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonuna önem verilen günümüzde, elektronik öğrenme 
ortamlarının hızla yaygınlaştığı bilinmektedir. Dünyanın önde gelen birçok üniversitesi kurdukları sanal 
kampüslerde ders vermekte, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemektedir. Bu tür uygulamaların özellikle 
son on yılda arttığı, öğreneni adeta kendi içine çeken ortamlar tasarlandığı görülmektedir. Bu bağlamda, gerçek 
dünyadaki yaşayışa yakın deneyimler sunması yönüyle ilk akla gelen teknolojilerden birisi sanal gerçekliktir. 
Sanal gerçeklik teknolojileri; dokunma, işitme, koku alma ve tatma etkileşimini sağlayan öğeler aracılığı ile 
gerçek anı içeren özelliklerin biri ya da birkaçına sahiptir. Sanal gerçeklik kendi sanal kültürünü ve 
topluluklarını da ortaya çıkarmıştır. Sanal dünyalar, sanal gerçekliğin ürettiği topluluklardır. Günümüzde en 
çok kullanılan sanal dünyalardan birisi Second Life (SL)’tır. SL kullanıcılarına ait karakterler avatar olarak 
adlandırılmaktadır. İnsan, hayvan, araç veya robot olabilen avatarlar, yürüme, koşma, el sallama, oturma, 
ışınlanma, uyuma gibi fiziksel becerileri gerçekleştirebilmekte ve diğer avatarlarla iletişim kurabilir. Alan 
yazın araştırıldığında, SL’ın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin tıp, mimarlık ve eğitim bilimleri alanlarında 
örneklerle karşılaşılmasına rağmen, hukuk eğitiminde çok az uygulamaya rastlanmaktadır. Ülkemizdeki hukuk 
fakültesi sayısının fazlalığı, kontenjanların yüksek oluşu, derslerin teorik yönü ağır ve birkaç yöntemle 
işleniyor olması göz önüne alındığında, fiziksel mekânlarda gerçekleştirilen hukuk eğitiminin özellikle 
öğrencilerin kendini ifade edebilme ve teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme konularında aksayan yönleri 
olduğu anlaşılmaktadır. Fakültelerin büyük bir bölümü derslik, kütüphane, hizmet binası, teknik donanım, 
akademik ve idarî kadrolar yönüyle yetersiz durumdadır. Sözü edilen bu sorunların azaltılması veya giderilmesi 
konusunda alternatif öğretim yöntemlerinden faydalanmak, güncel bilgi ve iletişim araçlarının işe koşulacağı 
elektronik ortamlar tasarlamak bir çözüm olarak düşünülebilir. Bu noktada hukuk eğitiminde kullanılmak üzere 
SL Sanal Mahkemesi geliştirilmesi fikri ortaya çıkmıştır. Farklı disiplinler için işe yarar çözümler sağladığı 
yönünde bilimsel sonuçlar bulunan SL öğrenme ortamlarının hukuk eğitimine yansımalarının incelenmesinin 
araştırılmaya değer bir konu olduğu düşünülmektedir. SL Sanal Mahkemesi’nin geliştirilmesi süreci teknoloji 
destekli veya teknoloji tabanlı eğitim uygulamaları için uygun bir yöntem olarak gösterilen Tasarım Tabanlı 
Araştırma (TTA) üzerine yapılandırılmıştır. Tasarlama ve tasarlanan yenilikleri inceleme üzerine odaklanan 
TTA; analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşur. Her bir basamakta elde 
edilen veriler değerlendirilir ve tasarımı yapılan öğenin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu çalışmada, SL 
Sanal Mahkemesi’nin geliştirilmesi sürecinin Analiz basamağında yapılan işlerin bir bölümü sunulmaktadır. 
İlgili alan yazının taranması, hukuk alan uzmanlarının görüşlerinin alınması, hedeflerin belirlenmesi, sanal 
ortamı tasarlayacak ekip ile deneyimli ve stajyer avukatların bir araya getirildiği toplantıların düzenlenmesi 
yönünde çalışmalar yapılmıştır. Doküman incelemesi, mülakat ve gözlem aracılığı ile toplanan veriler 
tümevarımcı bir yaklaşımla analiz edilerek tasarım basamağı için gereksinimler ortaya koyulmuş ve eylem 
kararları alınmıştır. SL Sanal Mahkemesi’nde başlangıç olarak bir asliye hukuk ve bir ceza mahkemesi 
tasarlanmasına karar verilmiştir. Yargılamaların başlaması süreçlerindeki farklılıklar, duruşma salonlarının 
tasarımı, duruşma salonlarındaki kişilerin rolleri ve sorumlulukları, dosya numaralandırma ve arşivleme 
işlemleri, dava sürecinin kayıt altına alınması, evrak talebi, duruşmalara ara verilmesi konuları başta olmak 
üzere gerçek mahkeme ortamının SL sanal dünyasına nasıl yansıtılabileceği ile ilgili kararlar alınmıştır. Ayrıca, 
SL Sanal Mahkemesi’nin web ortamındaki koordinasyonunun sağlanması ve yapılan eğitimlerin 
değerlendirilmesi yönünde planlamalar gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: hukuk eğitimi, sanal dünya, second life 
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE MOTİVASYON VE BAŞARI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 
 

Hasan ERSOY, Emel DUMAN, Sevim AYDIN, Serhat Halil SİLSÜPÜR, Semiral ÖNCÜ  
hasanersoy33@gmail.com, emelozduman@gmail.com, sseevviimm08@gmail.com, serhatsilsupur@gmail.com, 

semiral@gmail.com  
 
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle her geçen gün yeni kavramlar hayatımıza girmektedir. İnsanların hayatlarını 
kolaylaştırmak amacıyla gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getirmeye yarayan “artırılmış gerçeklik” 
kavramı bunlardan biridir ve hâlihazırda sağlık, reklamcılık, mühendislik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 
Gerçek dünyaya sanal dünyanın işlevselliğinin eklenmesi ile ortaya çıkan ve etkileşimli ortamlardan oluşan 
artırılmış gerçeklik, bu özelliğinden dolayı eğitim alanında da gelecek vaat etmektedir. Bu alanda yapılan 
birçok araştırma göstermektedir ki artırılmış gerçeklik kullanılarak geliştirilen uygulamalar öğrenciler üzerinde 
olumlu etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, tablet bilgisayarda artırılmış gerçeklikle gerçekleştirilmiş bir 
öğretim materyalinin öğrenci başarı ve motivasyonu üzerine etkisini deneysel olarak incelemektir. Çalışmada 
“sontest kontrol gruplu seçkisiz desen” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve deney sonrası 
gruplara bir başarı testi ve motivasyonu belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmada Bursa’daki 
bir ortaokulda öğrenim gören rastgele seçilmiş 5. ve 6. sınıf seviyesindeki 26 öğrenci yer almıştır. Toplamda 13 
öğrenci deney grubunu, 13 öğrenci de kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma kapsamında “Görsel Tasarım 
İlkeleri” üzerine bir öğretim materyali tasarlanmıştır. Deney grubundaki öğrenciler, “Aurasma” artırılmış 
gerçeklik uygulaması ve tablet bilgisayarlar ile basılı materyali incelemişlerdir. Kontrol grubundaki öğrenciler 
ise, deney grubundaki öğrencilere sunulan materyalin eşdeğerine masaüstü bilgisayarlar kullanarak web sitesi 
üzerinden erişmişlerdir. Ardından, öğrenmenin hangi düzeyde gerçekleştiğini belirlemek amacıyla, Kahoot 
kullanılarak öğrencilere bir başarı testi uygulanmıştır. Kahoot’ta yapılan testin sonuçları Excel ve SPSS 
programlarına aktarılmıştır ve anket verilerinin sonuçları ile birlikte yorumlanarak, deney ve kontrol grupları, 
sınıflar ve cinsiyetler arasında başarı veya motivasyon farkı olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha 
başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre, 6. sınıflar da 5. sınıflara göre daha iyi 
performans gösterseler de bu farklılıklar anlamlı çıkmamıştır. Öğrenci motivasyonu göz önünde 
bulundurulduğunda, deney grubundaki öğrenciler yaptıkları çalışmayı etkileşim ve kavrama açısından kontrol 
grubundaki öğrencilere göre daha olumlu bulmuşlardır. Ama fayda konusunda deney ve kontrol grupları 
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sınıflar arasında ise bu üç motivasyon türü açısından anlamlı bir 
puan farkı bulunmamıştır. Motivasyon erkekler ve kızlar açısından değerlendirildiğinde sadece etkileşim 
boyutunun anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Kızlar erkeklere kıyasla çalışmayı etkileşim açısından 
daha olumlu bulmuşlardır. Sonuç olarak, tablet bilgisayarların donanım özelliklerini diğer bilgisayarlara göre 
nispeten farklı değerlendiren artırılmış gerçeklik uygulaması, öğrencilerin masaüstü bilgisayar kullananlara 
kıyasla daha başarılı performans sergilemesini sağlamıştır. Ayrıca tablet bilgisayar kullanan öğrenciler, 
masaüstü bilgisayar kullananlara göre öğrenme sürecini kendileri açısından daha etkileşimli ve öğretici 
bulmuşlardır.  
Anahtar Kelimeler: artırılmış gerçeklik, görsel tasarım ilkeleri, deney, motivasyon, başarı 
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metin.kapidere@inonu.edu.tr, devkan@inonu.edu.tr, ogedemir.13@gmail.com, sedakayadelen@gmail.com  

 
Teknolojideki gelişime paralel olarak bilgisayarlar teknolojileri de gelişmiş ve kullanım alanları giderek 
artmıştır. En önemli kullanım alanlarından birisi ise eğitim-öğretim faaliyetleri olmuştur. Günümüzde 
bilgisayar kimi zaman eğitimin yönetiminde, kimi zaman sınav yapmada kullanıldığı gibi uygulamalı derslerde 
özellikle animasyon ve simülasyonlarla dersin niteliğini artırıcı yönde kullanılmaktadır. Bilgisayarın özel 
yazılımlarla ve donanımlarla gerçekmiş hissi veren kullanım alanlarında biriside sanal gerçekliktir. Sanal 
gerçeklik, pahalı bir teknoloji olmasına karşılık eğitim-öğretim amacı ile kullanımı artmaktadır. Sanal 
gerçeklik, örneğin bir yapı daha inşa edilmeden ekranda olan bir bina modelinin içine girerek gezme, 
fonksiyonel olup olmadığını inceleme, günün değişik saatlerinde güneşin ve gölgelerin etkisinin nasıl olduğunu 
görme gibi çok sayıda farklı işlevi sunabilmektedir. Ayrıca renk, aydınlatma ve ergonomi gibi faktörlerin de 
önceden denenmesi mümkün kılmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları yeni bir teknoloji olmasına rağmen 
öğretim materyali olarak kullanılması ve etkileri üzerine birçok yeni çalışma yapılmaktadır. Sanal gerçeklik, 
kullanıcının, görsel, duygusal, dokunmayla, koku ve tatla algılanan hissel seçeneklerle etkileşimde bulunarak 
gerçek zaman simülasyonlarıyla ilişkilendirilmesidir. Sanal gerçeklik uygulamaları başta askeri alanlarda 
hazırlanan senaryolar yardımı ile savaş tatbikatlarında, çeşitli mühendislik uygulamalarında, özellikle 
uygulamalı tıp eğitiminde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler sanal ortamlarda 
oluşturulmuş kadavralarda istedikleri çalışmaları yapabilir ya da insan vücuduna bir yolculuk yapabilirler. Ek 
olarak sanal gerçeklik uygulamaları, eğlence, sanat ve eğitim oldukça geniş ve farklı alanlara hitap etmektedir. 
Özellikle gerçekleştirilmesi tehlikeli ve pahalı çalışmalar için her geçen gün çok daha tercih edilir hale 
gelmiştir. Bu çalışmada, "sanal gerçeklik" kavramı ve eğitime olan etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma 
evrenini İnönü Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 
Veri toplamak aracı olarak anket kullanılmıştır. Öğrencilere cinsiyet bilgisi ve sanal gerçeklik hakkında 15 
kapalı uçlu soru sorulmuştur. Programın uygulanmasıyla ilgili öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik kapalı 
uçlu 15 soru için “Az Yeterli (1), Yeterli (2), Çok Yeterli (3)” şeklinde 3’lü seçenekler kullanılmıştır. Elde 
edilen verilerin analizleri istatistik paket programı kullanılarak hesaplanmış olup Frekans (f), Yüzde (%) ve 
verilerin homojen dağılıp dağılmadıklarına göre, t-testi, ki kare gibi anlamlılık testlerinden yararlanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, harmanlanmış gerçeklik, genişletilmiş sanallık 
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Bu çalışmanın amacı mobil cihazlar için geliştirilmiş eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarını incelemektir. 
Bu amaç doğrultusunda android işletim sistemi ile sınırlandırılan mobil eğitsel arttırılmış gerçeklik 
uygulamaları Google Play markette “augmented reality education” anahtar kelimeleri ile aranmış ve indirilme 
sayısına göre listelenen ilk 100 sonuç değerlendirmeye alınarak çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu inceleme şu 
noktaları kapsamaktadır: (1)incelemeye alınan uygulamaların artırılmış gerçeklik özelliği taşıyıp taşımadığı, 
(2)uygulamaların yayınlandıkları market kategorisi, (3)araştırmacıların kategorilendirme sonucu oluşan tablo, 
(4)uygulamalarda işlenen konuların dağılımı, (5)artırılmış gerçeklik uygulamasının çalıştığı alan, (6)artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının son güncellenme tarihleri ve (7)artırılmış gerçeklik uygulamalarının indirilme 
sayıları. Bütün bu noktalarda yapılan incelemelerin ardından dikkat çeken ve eğitim için önemli olduğu 
düşünülen 18 adet uygulama daha detaylıca incelenerek tanıtımları yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre 
incelemeye alınan 100 uygulamanın 82’sinin artırılmış gerçeklik özelliği taşıdığı, kalan 18 uygulamanın bu 
özelliği taşımadığı değerlendirilmiştir. Market kategorilerine göre artırılmış gerçeklik özelliği taşıyan 82 
uygulamanın 49 adedinin eğitim, 11 adedinin eğlence ve 22 adedinin ise Kitaplar ve Kısa Sunum, İş, 
Verimlilik, Haberleşme, Araçlar, Bulmaca, Medya ve Video, Sağlık ve Fitness, Sosyal, Tıp, Yaşam Tarzı gibi 
kategorilerde sınıflandırıldıkları belirlenmiştir. Ancak, araştırmacılar tarafından yapılan kişisel incelemeler bu 
82 uygulamanın 57’sinin eğitim kategorisinde, 15’inin eğlence kategorisinde ve 10’unun da diğer kategorilerde 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, Google Play markette “arttırılmış gerçeklik ve eğitim” anahtar kelimeleri ile 
aranan ve indirilme sayısına göre listelenen ilk 100 sonuçtan sadece 57’sinin eğitim ile ilgili artırılmış 
gerçeklik uygulamaları olduğunu ve market sınıflandırmasında da hatalar olduğunu göstermiştir. Eğitim ile 
ilgili 57 uygulamanın 13 adedi (%22,8) Fosiller, Dinazorlar ve Hayvan Eğitimi, 11 adedi (%19,3) Fen ve 
Teknoloji Eğitimi, 9 adedi (%15,8) Meslek Eğitimi, 8 adedi (%14) Güneş Sistemi ve Uzay Eğitimi, 8 adedi 
(%14) Yardımcı Eğitim Uygulamaları, 5 adedi (%8,8) Tarih ve Coğrafya Eğitimi ve 3 adedi (% 5,3) Artırılmış 
Gerçeklik konularındaki eğitim uygulamaları olduğu tespit edilmiştir. Uygulamaların çalıştıkları alanlar 
Gökyüzü/Çevre/Lokasyon ve Kitap/Dergi/Kağıt olmak üzere 2 kategori altında incelenmiştir. 
Gökyüzü/Çevre/Loksayon’a göre çalışan 6 uygulamanın (%10,5) ve Kitap/Dergi/Kağıt çıktı üzerinde çalışan 
51 uygulamanın (%89,5) olduğu tespit edilmiştir. Eğitim alanında yayınlanmış olan uygulamaların Google Play 
Markette son güncellenme tarihlerine bakıldığında uygulamaların büyük çoğunluğunun 2014 yılı ve 
araştırmanın yapıldığı 2015 yılının ilk çeyreğinde güncellenmiş olduğu anlaşılmıştır (%82,4). Uygulamaların 
indirilme sayılarına bakıldığında, 10 ila 1000 arası indirme sayısına sahip 32 uygulama (%56,1), 1000 ila 
100000 arası indirme sayısına sahip 21 uygulama (%36,8), 100000 ila 5000000 arası indirme sayısına sahip 4 
uygulamanın (%7,0) olduğu tespit edilmiştir. Eğitim ile ilgili artırılmış gerçeklik uygulamalarının büyük 
oranının 10 ila 1000 arası indirme oranına sahip olmasının üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta olduğu 
belirtilmiştir. En çok indirilen uygulamanın gerçek zamanlı olarak gezegen ve yıldızların incelenebildiği Star 
Chart uygulaması olduğu tespit edilmiştir. Start Chart uygulaması ile birlikte The vOICe for Android, 
SkyView® Free, GWR2013 Augmented Reality uygulamalarının da indirme sayılarının yüksek olduğu 
görülmüştür. The vOICe for Android uygulaması nesnelerin ses ile ifade edilmesini sağlamaktadır. SkyView® 
Free uygulaması, bulunduğumuz konumdan yıldızları ve gezegenleri görmemizi sağlamaktadır. En çok 
indirilen 4 uygulamadan 3’ünün gerçek zamanlı ve gerçek bir ortam üzerinde çalışan uygulamalar olduğu 
görülmektedir. Bu noktadan hareketle gerçek zamanlı ve gerçek bir ortam üzerine çalışan uygulamaların 
popüler olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamalarının ağırlıklı olarak kağıt 
üzerinde çalıştığı ve artırılmış gerçeklik olarak kağıt üzerindeki işaretleyici okutulduğunda video oynatan 
uygulamalar şeklinde olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: artırılmış gerçeklik, etkileşimli ortamlar, çokluortam, mobil artırılmış gerçeklik 
uygulamaları, eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamaları, eğitsel içerik zenginleştirme. 
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DİJİTAL ÇAĞDA YENİ TREND:DİJİTAL FOTOGERÇEKÇİLİK 
 

Ahmet MENCİOĞLU, Tuncay SEVİNDİK  
mencioglua@gmail.com, tsevindik@gmail.com  

 
Bilgisayar grafiğinin doğuşundan beri modelleme ve simülasyon araçları, sanal ortamdaki nesnelere daha 
gerçekçi görünüm vermek için geliştirilmiştir. Bilgisayar grafiği ve donanımlarındaki gelişmelere paralel 
olarak, dijital ortamlarda oluşturulan görüntülerin kalitesinde de önemli artış olmuştur. 
Bilgisayar grafiğinde, fotoğraf kalitesinde gerçekliğe ulaşmak için sürekli yeni algoritmalar ve metodlar 
denenmiştir. Bunların en baskını fizik tabanlı teknikler olmuştur. Bilgisayar görüntüleri, inandırıcılığın ve 
gerçekçiliğin ön planda olduğu mimari, müzecilik, film, tıp, eğitim ve güvenlik alanlarının yanı sıra 
simülasyonlar, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, sanal gerçeklik uygulamaları, dijital bilgisayar oyunlarında 
da kullanılmakta ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, inandırıcılık ve etkileyiciliği 
arttırmak için dijital fotogerçekçi bilgisayar grafiği oluşturmada önemli olan adımları vurgulamaktır. Bu 
amaçla, fotogerçekçi bilgisayar grafiği oluşturma üzerine yazılmış kitap, makale ve tezler araştırılarak, dijital 
fotogerçekçi bilgisayar grafiklerinin kullanım alanları, avantajları, dezavantajları ortaya konmuş ve 
fotogerçekçi bilgisayar grafiğinde olması gereken özellikler belirtilmiştir. Fotogerçekçi bilgisayar grafiği 
teknik olarak zor olduğundan bazı durumlarda alternatif olarak fotogerçekçi olmayan bilgisayar grafiklerinin 
(non-photorealistic comuter graphics) kullanıldığı görülmüştür. Ancak fotogerçekçi olmayan bilgisayar 
grafiklerinde dahi fotogerçekçi bilgisayar grafiği tekniklerinden bazıları kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
fotogerçekçi bilgisayar grafiği önem teşkil etmektedir. Bu özellikler dikkate alınarak oluşturulacak 
fotogerçekçi sanal ortamların, hedef kitleyi veya kullanıcıları daha çok etkileyeceği ve motive edeceği 
öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: fotogerçekçi bilgisayar grafiği, gerçekçilik, sanal ortam. 
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USING INFORMATICS TECHNOLOGY IN DISTANT LEARNING OF ISLAMIC SCIENTIFIC 
HERITAGE 

 
Abdul Nasser KAADAN  
ankaadan@gmail.com 

 
It is well known, for many reasons, that the interesting in studying Islamic scientific heritage is considerably 
increasing, especially in some Muslim countries such as Turkey. The aim of this paper is to provide a project 
for facilitating the tele-education of Islamic scientific heritage, by using modern communication technologies. 
Methodology: This paper provides a reviewing and studying the available methods used for distant learning, 
with discussing the possibilities of using these methods in e-education of history of Islamic sciences, especially 
if we know that the centers and scholars specialized in this field are still very rare. Moreover, it has been 
discussed the possibilities of using the digital library in saving thousands of manuscripts for the purpose of 
editing, studying and publishing them. Results: With the development of the informatics technology methods 
and the communication networks, it is possible now for academic studying of Islamic scientific heritage better 
than any time before. Also, manuscripts editing has become more feasible. All these, may help in recognizing 
the achievements of the old Muslim or Ottoman scholars and their contribution in building human civilization. 
Discussion: with the development of informatics technology methods, it has become very important to finance 
for establishing so many virtual academies and high institutes for learning Islamic scientific heritage, and 
publishing the most important manuscripts in the field. 
Keywords: distant learning, scientific heritage and e-education, informatics technology and the heritage 

 
 

THE EFFECTS OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING (CALL) ON EFL STUDENTS 
MOTIVATION 

 
Wahida YAICHE 

wahidasebbagh@ymail.com 
 

Being one of the cleverest inventions of the 20th century, the computer is currently used in every aspect of 
people’s life, including the field of education. The present investigation, therefore, is an exploratory case study 
primarily concerned with EFL students’ motivation in the environment where computer devices are used. Its 
purpose is to investigate whether CALL environment has potentials and effects on students’ motivation and 
examine its claimed benefits for increased autonomy, attention and engagement. Using a number of 
psychological perspectives that explained motivation as construct related to a variety of psychological 
variables, three data gathering techniques have been employed including classroom observation, questionnaire 
and interview to assess interests, impressions, expectations and perceptions. Therefore, the main objective sets 
out to this research work is to assess the impact of CALL on students’ motivation in EFL learning labs 
focusing on the question of how may CALL integration in EFL classrooms contribute to students’ motivation? 
The main findings obtained from this investigation demonstrate that most of the students show increased 
motivation when learning English using computers. Furthermore, the gathered data revealed that the 
effectiveness of CALL in motivating students is dependent on the classroom atmosphere, the scheduling of 
sessions and the students ability to use computers on their own. 
Keywords: ınformation and communication technologies (ICT), computer-assisted language learning, 
motivation, and efl learning. 
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DİJİTAL PEDAGOJİK YETERLİLİKLER İLE ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİĞİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

 
Hakan SARIÇAM, Devrim TARHAN, Aytunga OĞUZ  

hakan.saricam@dpu.edu.tr, devrim.tarhan@dpu.edu.tr, aytunga.oguz@dpu.edu.tr 
 

Özyeterlik kavramı Bandura’nın (1977) Sosyal Bilişsel Kuram içinde yer alan önemli kavramlardan biridir. 
Bandura’ya (1977) göre öz-yeterlik, bireyin belirli bir konuda başarılı olmak amacıyla gerekli etkinlikleri 
organize ederek uygulamasına ilişkin inancı olarak tanımlamaktadır. Bu inancın eğitim-öğretim sürecinde hem 
öğretmenler hem de öğretmenler için önemi şüphesiz büyüktür. MEB’in 21. yüzyıl öğrenci profilinde öz-
yeterlik kavramı göze çarparken yine MEB’in öğretmen yeterlilikleri arasında öz-yeterlik kavramı dikkat 
çekmektedir. Öğretmen öz-yeterlik inancı öğretmenin belirli bir duruma ait özel öğretim etkinliklerini 
belirlenmiş nitelikte yürütme yeteneğine ilişkin kişisel inancı olarak tanımlanmaktadır (Dellinger ve diğerleri, 
2008). Dijital çağ, eğitimin sınıflardaki uygulayıcısı olan öğretmenler için yeni roller oluşturmakta, 
öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeterlilikleri ise bu süreçte giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda çağın 
öğretmenlerinden hitap ettikleri kitleye uygun pedagojik bilgiye ve çağın gereklerine uyabilecek düzeyde 
teknolojik yeterliliğe sahip olmaları beklenmektedir (Yaman, Demirtaş, İleri Aydemir, 2013). Bu çalışmanın 
amacı öğretmen adaylarında öğretmen öz yeterliliği ve dijital pedagojik yeterlilikler arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Dumlupınar üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim göre 386 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak için Yaman, Demirtaş ve İleri Aydemir (2013) tarafından 
geliştirilen Öğretmen Adaylarının Dijital Pedagojik Yeterlilikleri Ölçeği ile Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya 
(2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, regresyon analizi, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, erkeklerin dijital pedagojik yeterlilik puanları kadınlardan fazla iken 
öğretmen yeterliliği puanlarında istatistiksel anlamlı farklılıklar yoktur. Ayrıca öğretmen öz yeterliliği ve dijital 
pedagojik yeterlilikler arasında istatistiksel olarak pozitif ilişkiler vardır. Başka bir ifadeyle dijital pedagojik 
yeterlikler arttıkça öğretmen öz yeterliği de artmaktadır. Buna ek olarak dijital pedagojik yeterlik öğretmen öz-
yeterliğini yordamaktadır. Teknolojik gelişmelerin eğitime yansımasından dolayı öğretmen öz yeterliliği 
sadece sınıf ve öğrenci hâkimiyeti sınırlarını aşmış olup dijital (tekno) pedagojik yeterlilikleri de içermesi artık 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Anahtar Kelimeler: dijital pedagoji, tekno-pedagoji, öz-yeterlik, öğretmen yetiştirme
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FARKLI AKADEMİK BAŞARI DÜZEYİNE SAHİP ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
TABLET ENTEGRASYONU YAPILAN MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ İLE 

MATEMATİK DERSİNE KARŞI MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Gülfer ÇELİKKAN AVCIOĞLU, Feza ORHAN 
glfrboun@gmail.com, feza.orhan@gmail.com  

 
Matematik, öğrenciler tarafından anlaşılması güç olan derslerden biri olarak düşünülmekte ve öğrencilerin 
matematik dersini sevmemesi, dersten korkması, derse isteksiz katılması dolayısı ile matematikten başarısız 
olmasına neden olmaktadır. Öğrencilerin matematik derslerindeki başarılarını artırmak için öncelikle onların 
derse yani matematik öğrenmeye karşı olan bu ön yargılı tutumlarını değiştirebilmek her öğretmenin ilk hedefi 
olmalıdır. Yapılan araştırmalar pek çok derste BT entegrasyonun öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarını 
artırdığını göstermektedir. Eğitimde Tablet PC’lerin kullanılmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda, eğitim 
öğretim ortamlarında teknoloji entegrasyonu, öğrencilerin derse karşı olan motivasyonunu, öğrenme istek ve 
merakını arttırdığını göstermektedir. (Delen & Bulut, 2011). Yapılan araştırmalarda, öğretmenlerin teknolojik 
araçları, öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerektiğini 
göstermektedir. Aynı zamanda kullanılan yeni teknolojiler matematik dersine karşı pozitif düşünce geliştirme, 
derse karşı duyulan endişeyi azaltma gibi önemli yararlara sahiptir. (Alakoç, 2003) Tablet bilgisayarlar birçok 
duyu organına hitap eden özellikleri ve bireysel öğrenme ortamı sağlaması sayesinde matematikte yer alan 
farklı konulara yönelik davranışların kazanımında ve öğrencilerin öğrenmeye karşı isteklerinin 
desteklenmesinde olumlu sonuçlar vermektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu çalışmada öğrencilerin, tablet 
entegre edilmiş matematik dersine yönelik görüşleri ile matematik dersi motivasyonları arasındaki ilişki ve 
matematik başarısı yüksek ve düşük olan öğrencilerin tablet entegre edilmiş derslere yönelik memnuniyetleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da özel bir okulda öğrenim gören, her bir 
öğrencinin kendisine ait ipad tabletinin bulunduğu 5. ve 6. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 
dahil edilen okulda öğretim yılı boyunca matematik derslerinde öğrenciler tablet entegrasyonu uygulamalarına 
dayalı olarak hem ders esnasında etkileşimli alıştırmalar, soyut kavramları somutlaştırmak vb. etkinlikler ile 
hem de okul sonrası ev ödevi, tekrar amaçlı çalışmalar yaparak tabletlerin düzenli olarak kullanıldığı bir 
uygulama söz konusudur. Yıl boyunca matematik dersi sürecinde ve ders sonrasında hangi tablet 
uygulamalarının kullanılacağı okuldaki matematik öğretmenleri tarafından öğretim yılı başında haftalık olarak 
planlandıktan sonra günlük ders planlarının içine entegre edilerek uygulanmaktadır. Araştırma sonunda elde 
edilen bulgular sözü edilen tablet entegrasyonu uygulaması ile ilgili öğrenci memnuniyeti ile matematik 
dersine karşı olan motivasyonları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki (r= 0,848) olduğunu 
göstermiştir. Söz konusu bulgu matematik dersine tablet entegre edilmesi ile ilgili görüşü olumlu olan 
öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonun da yüksek olduğunu göstermiştir. Yani, matematik 
derslerinde tablet kullanımı ile öğrencilerin matematik derslerine karşı motivasyonunu artırabildiğimiz 
anlamına gelmektedir. Ayrıca, öğrencilerin derste tablet entegrasyonu hakkındaki görüşleri ile akademik başarı 
seviyeleri arasında da anlamlı bir fark çıkmamıştır (p: 0.625, p<.05). Bu durum öğrencilerin derse tablet 
entegrasyonu ile ilgili memnuniyetlerinin matematik dersi başarı durumları ile bir ilgisi olmadığını; matematik 
ders başarısı ister yüksek olsun ister düşük olsun; her başarı düzeyindeki öğrencinin tablet kullanarak yaptıkları 
matematik dersinden memnun kaldığını, yani zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular 
matematik dersinde BT entegrasyonu ile öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonlarını artırabildiğimiz 
sonucu ortaya çıkmıştır. Hatta matematik akademik başarısı düşük olan öğrencilerin dahi tablet entegrasyonu 
yapılan matematik derslerinden zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenmenin, öğrendiğin konudan zevk 
alma ile başladığı gerçeği açısından önemli bir sonuçtur. 
Anahtar Kelimeler: teknoloji entegrasyonu, öğrenci motivasyonu, matematik dersi, akademik başarı 
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BİR İKTİDAR STRATEJİSİ OLARAK DİJİTAL BÖLÜNME VE DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM 
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Problem Durumu Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji beraberinde dijital bölünme denen bir ayrımı da 
getirmektedir. Adına dijital uçurum da denen bu kavram teknolojiye erişenler ile erişemeyenler, erişseler dahi 
kullanabilenler ile kullanamayanlar arasındaki ayrıma işaret etmektedir. Dijital uçurumu, diğer eşitsizliklerden 
farklılaştıran önemli bir özelliği, diğerlerine göre daha derin ve daha geniş bir alanı kapsaması ve mevcut 
eşitsizlikleri daha fazla derinleştirebilme kapasitesinin bulunmasıdır. Bu eşitsizliklere bir de “Kitle 
Kültürü”nün getirdiği yeknesaklık-tek tipleşme eklenince artık öğretmen; aydınlatan, doğru yolu gösteren kişi 
olmaktan uzaklaşıp, vazifesini harfiyen yapması beklenen bir kunduracı, tamirci gibi görülmeye başlanıyor. 
Öğretmen yalnızca müfredattaki konuları öğretmekle görevli teknisyen gibi algılanmaktadır. İzzetbegoviç’in 
ifadesiyle artık : “ İdealizmin ve inkılâpçı romantizmin son izlerinin de kaybolduğu akılcı ve ruhsuz bir iktidar 
olan teknokrasi.” Vardır. Amaç Bu çalışma dijital uçurumun katlanarak arttığı dijital çağda eğitimin ve 
öğretimin alabileceği muhtemel rolleri literatür tarama ve kuramsal spekülasyon yoluyla tartışmaya açmaktadır. 
Bundan maksat dijital bölünmenin felsefi ve sosyolojik zeminini açıklığa kavuşturmak suretiyle teknolojik 
kaynaklara herkesin erişebilirliği için bir farkındalık oluşturmaktır. Literatürdeki Eleştirel Teori yaklaşımına 
göre Eleştirel Araştırmacı sosyal ve sistemsel ilişkileri kavramanın yanında bazı durumlarda sosyal hayatın 
temel dinamiklerini dönüştürme gibi bir amaç da taşır (Morrow, Brown, 1994; Fay, 1987; Creswell, 2007). 
Tartışma Eleştirel pedagoji kuramcılarına göre teknolojik bilgi dâhil bilgi; güç ilişkilerinde derin kökleri olan 
bir toplumsal yorumdur. Bilgi belirli bir zaman diliminde belirli toplumsal ilişkiler yaşayan bireyler arasındaki 
uzlaşmaların ürünüdür. Foucault bu nedenle bilgiyi daima belirli çıkarlarla ve toplumsal ilişkilerle bağlantılı 
ideolojik bir yapı olarak görür. Pier Bourdieu ise mevcut toplumsal eşitsizliklerin eğitim sisteminde yeniden 
üretildiğini ve meşrulaştırıldığını; içerikten çok biçim üzerinde durularak bilgi-iktidar ilişkisinin gözlerden 
kaçırıldığını belirtmektedir. Dolayısıyla sosyal eşitsizlikler dünyasında keşfedilen bilgisayarların ve teknolojik 
ürünlerin mevcut çelişkilere yeni boyutlar ve yeni çelişkiler ekleyerek dijital bölünmeye neden olması, 
mekanik rasyonalitenin; metafizik ve ahlaki problemler de dahil her sorunun madde ve hareketin 
araştırılmasıyla çözüleceğini iddia eden Pozitivizmin ötesine geçilemediğini gösterir. “Dijital Uçurum” terimi 
ile de ifade edilen bu sorun, gelecekte ortaya çıkabilecek büyük bir sorunun sadece görünen yüzünü 
oluşturmaktadır. Kısaca betimlenmek gerekirse, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eşitsiz dağılımı ve kullanımı, 
toplumun asimetrik dağılım arzına işaret etmektedir. Sosyal devletin geri düşmesi, neoliberal politikaların öne 
çıkmasının da bir sonucu olarak, bu gidişte köklü toplumsal önlemler alınamamaktadır. Sonuç Modern sonrası 
toplumlarda bilgi ile eğitim arasında bir kırılma olmuştur. Ve artık bilgi eğitimin tekelinden çıkmaktadır ama 
bu defa da küresel tekellerin kontrolünde yeniden kurgulanmaktadır. Mesela Dünya Bankası gibi küresel 
kuruluşlar işbirliği yaptığı binlerce uzman, enstitü, üniversite, proje ve araştırmayla alanında uzman kişilerin 
yaratacağı “Primadonna Etkisi”nden de aldığı hızla adeta gerçeğin tekelini ellerinde tuttuklarına inanmamızı 
istemektedirler. Böylece hakikaten bu yanılgıyla aslında gerçeklikleri elde etmeye çalışarak onu yeniden kendi 
işlerine göre tanzim etmek amacıyla kitlelerin bilgi uçurumunu derinleştirecek şekilde bilginin 
manipülasyonunu sağlamaktadırlar. Bu o kadar öyle ki Irak’ta yaşanan insanlık dramından sonra buna sebep 
olanlar, “özgürlük getirme” iddialarından sonra bir de Irak’ta açtıkları sanal bilim kütüphanesiyle Irak’taki 
dijital bölünmeye de çare olduklarını savunmaktadırlar. Tarihsel olarak teknolojinin kullanımını ve nihai 
biçimini güçlü ticari ve politik çıkarların şekillendirdiği bilinmektedir. Teknik Darwinizm bize gösteriyor ki 
önce askeri iletişim için kurulan ve 1994’ten sonra ticari sitelerin korkunç artışı internetin de evvelki 
seleflerinin (tv.hesap makinesi vs.) kaderine uğrayacağını göstermektedir. Öğretmenler ve tüm eğitimciler 
olarak ya ruhsuz teknokrasinin bir parçası olarak bizim olmayan tercihleri kendimizinmiş sanarak kitle 
psikolojisi ve halkla ilişkiler manipülasyonlarının pasif kurbanları olacak veyahut bağımsızlığı karakter 
edinmiş kişiler olarak özgürlüklerin önüne dikilmiş yeni bir heyula olan dijital uçuruma karşı çıkarak “Biz” 
olmayı başaracağız. Arslan’ın (2000) tabiriyle yeter ki “Biz Olmak” fiilini hafife almayalım. 
Anahtar Kelimeler: dijital bölünme, eşitsizlik, eğitim, bilgi-iktidar ilişkisi
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GESTALT GÖRSEL ALGI KURAMI UYARINCA ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP GELİŞTİRME 
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Günümüzde farkındalığı oldukça artan etkileşimli e-kitapla ilgili çalışmalarda da yoğunluk görülmektedir. 
Mevcut araştırmada da bir etkileşimli kitap geliştirme ve değerlendirme süreci ele alınmıştır. Çalışmanın 
benzer araştırmalardan farkı, bir görsel algı kuramının etkileşimli kitap tasarım ve geliştirme sürecinde işe 
koşulmasıdır. Çalışmanın amacı, Gestalt görsel algı kuramına göre bir etkileşimli e-kitabın geliştirilmesi ve bu 
materyalle ilgili görüşlerin ortaya konmasıdır. Araştırma sürecinin başlangıcında öncelikli olarak Gestalt algı 
kuramıyla ilgili alan yazın incelenmiş ve benzer ortamlarda kullanılan ögeler listelenmiştir. Gestalt algı kuramı 
uyarınca geliştirilen farklı materyal ve uygulamalardaki ögeler doğrultusunda etkileşimli e-kitaba entegre 
edilebilecek yeni bir öge listesi hazırlanmıştır. Ögelerin kuramla uygunluğunu doğrulamak açısından bir alan 
uzmanından görüş alınmış, gerekli değişiklik ve eklemeler yapılmış ve kullanılacak ögelere son hali verilmiştir. 
Ögelerin belirlenmesi ve içeriğin seçilmesinin ardından araştırmacılar tarafından epub 3.0 formatında 
etkileşimli e-kitap geliştirilmiştir. Gestalt algı kuramında yer alan, benzerlik, yakınlık, devamlılık, tamamlama 
ve şekil-zemin ilişkisi olmak üzere toplam beş ilke materyal içerisine entegre edilmiştir. Kullanıma hazır olan 
materyal, daha önce etkileşimli e-kitap kullanan ya da geliştirme sürecinde aktif olarak bulunan toplam beş 
öğretim üyesine görüşlerini almak üzere sunulmuştur. Etkileşimli e-kitapta Gestalt algı kuramına dayalı olarak 
kullanılan ögelere (çoklu ortam ögelerinin çerçeve içerisinde sayfaya yerleştirilmesi vb.) ilişkin 
değerlendirmeler alınmıştır. Öğretim üyeleri tarafından verilen değerlendirmeler içerik analizi ile incelenmiştir. 
Gestalt algı kuramındaki beş ilke için ayrı listeler oluşturulmuştur. Verilen cevaplar çözümlenerek ilgili listeye 
yerleştirilmiş ve görüş içerisinde belirtilen ögeler de not edilmiştir. Gestalt algı kuramına göre etkileşimli e-
kitap geliştirme süreci sonunda elde edilen değerlendirmelerin çözümlenmesi sonucu, şekil-zemin ilişkisinin 
algıyı kolaylaştırıp görsel düzeni sağladığı, devamlılık ile bazı durumlarda dikkati canlı tuttuğu, yakınlık 
ilkesiyle öğrencilere yabancı gelmeyen örnek ve karakterlerin kullanımıyla anlamayı kolaylaştırdığı, 
tamamlama ilkesine yönelik olarak öğrencilere yazılı içeriği destekleyici görsel ve grafiklerin sunularak 
konuyu somutlaştırdığı ve son olarak benzerlik ilkesinde şekil, renk gibi farklı tipografik ögelerin sunumunda 
gruplandırarak tasarımda sunulmasının algıyı kolaylaştırdığı gibi görüşlere ulaşılmıştır. Alan yazın taraması 
sonucu belirli bir görsel algı kuramının, bir etkileşimli e-kitap içerisinde kullanımına rastlanamadığından 
çalışma önemli görülmektedir. Çalışma sonuçlarının benzer etkileşimli e-kitap tasarımlarında tasarımcılara ve 
geliştiricilere yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: gestalt, görsel algı, algı kuramlarıı, etkileşimli e-kitap, e-kitap
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Teknolojik gelişmeler öğrencilerin eğitim sistemine bakış açısını değiştirmiştir. Geçmişten bugüne kadar 
sınıflarda kullanılan eğitim-öğretim araçlarında büyük değişmeler gözlenmiştir. Alışagelmiş kara tahta ve 
tebeşir ikilisi yerini zamanla bilgisayarlara bırakmıştır. Bilgi girişini ve çıkışını sağlayan, saklayan, işleyen 
bilgisayarların donanım ve yazılımları çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Günümüzde çalışma ortamlarında bulunan 
ve yaygınlaşan bu teknoloji, bireyler arasında ortak bir dil olarak bilgisayar teknolojisi şeklinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar kullanma eğilimlerini 
ortaya koymaktır. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir 
anketle toplanmıştır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Trabzon, Giresun ve Eskişehir illerinde 
öğrenim gören 400 ortaokul ve 258 ortaöğretim öğrencisiyle yürütülmüştür. Nicel verilerin çözümlenmesinde 
yüzde ve frekanslar kullanılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma 
sonuçları araştırma kapsamındaki öğrencilerin çoğunun bilgisayarının olduğunu, bilgisayarla ilk defa evde 
tanıştıklarını, bilgisayarı en çok 17:00 ile 21:00 saatleri arasında kullandıklarını, bilgisayardan daha çok 
araştırma yapma, e-mail alıp gönderme ve eğlence amaçlı yararlandıklarını ve bilgisayar kullanımı konusunda 
kendilerini orta seviyede yeterli bulduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir kısmının bilgisayarı 
kullanmayı kendi kendine öğrendikleri ve bilgisayara ilgi duydukları belirlenmiştir. Katılımcıların yanıtları 
cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin masaüstü bilgisayarı, kızların dizüstü bilgisayarı kullanmayı tercih 
ettikleri, fakat tablet tercihlerinde ise her iki grubun benzer özellik gösterdiği tespit edilmiştir. Bilgisayar sahibi 
olma, bilgisayar kullanma sıklığı ve yeterlilikleri konularında erkek öğrenci sayısının kızlardan daha fazla 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca erkeklerin bilgisayar kullanmayı kendi kendilerine ya da arkadaşlarından 
yardım alarak, kızların bu yardımı okullarından ya da ailelerinden alarak öğrendikleri belirlenmiştir. 
Bilgisayarın sosyal yaşamı etkilemesi noktasındaki öğrenci cevapları incelendiğinde ise kızların olumsuz, 
erkeklerin olumlu etkilendiği görülmektedir. Öğrenme ortamlarının vazgeçilmezi olan bilgisayarların 
öğrenciler tarafından kullanılması ve kullanılmaya özendirilmesi için öğrencilerin bilgisayar kullanabilecekleri 
ortamların arttırılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: bilgisayar kullanımı, bilgisayar okuryazarlığı, öğrenci görüşleri, bilgisayarın olumlu ve 
olumsuz etkileri 
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İnternet günümüzde önemli bir bilgi erişim kaynağıdır. Toplumun her kesimi için önemli ve gerekli olan 
bilgiye erişim, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri açısından da önem arz etmektedir. Dünyada internet 
kullanımının artması her bireyde olduğu gibi öğrencilerdeki internete karşı ilgiyi de günden güne arttırmıştır. 
İnternet ortamında sunulan web teknolojileri ve servisleri öğrencilerin alışkanlıklarını da değiştirmiştir. 
İnternetin hayata girmesi ve hızlı gelişimiyle birlikte öğrencilerin günlük yaşantıları yeni bir boyut kazanmıştır. 
Bu araştırma ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin internet yaşantılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Trabzon, Giresun ve Eskişehir illerinde öğrenim gören 488 
ortaokul ve 183 ortaöğretim öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada öğrencilerin internet yaşantılarını tespit 
etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketten yararlanılmıştır. Nicel verilerin 
çözümlenmesinde yüzde ve frekanslar, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda öğrencilerin çoğunun internetten günlük yaşantılarında yararlandıkları, internete kablosuz 
bağlanmayı tercih ettikleri, e-mail hesaplarının olduğu, internetle ilk defa evde tanıştıkları, sınırsız internet 
bağlantısına sahip oldukları, interneti en çok 17:00-21:00 saatleri arasında kullandıkları, internet kullanımına 
ilişkin bilgileri okullardan çok kendi olanakları ile öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin büyük bir 
kısmının bilgiye ulaşmada arama motorlarını daha fazla kullandıkları, internetten en çok müzik dinleme ve 
gezinme amaçlı, en az uzaktan eğitim etkinlikleri için yararlandıkları, cep telefonlarının internetten 
yararlanmada önemli bir alternatif oluşturduğu, okul olanaklarının internete ulaşım olanağı sunmada sınırlı 
kaldığı ve web sayfasına sahip öğrenci sayısının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yanıtları 
cinsiyet yönünden incelendiğinde, internet bağlantısı olanaklarına erkeklerin kızlara göre daha çok sahip 
oldukları; erkeklerin sınırsız, kızların sınırlı bağlantıyı tercih ettikleri; internete ulaşmada erkeklerin internet 
kafede, kızların okulda ve cep telefonunda sunulan internet imkânlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
erkeklerin sosyal medya araçlarından Facebook’u, kızların ise Twitter ve İnstegram’ı daha çok tercih ettikleri 
belirlenmiştir. Öğrencilerin interneti daha bilinçli bir şekilde kullanmaya özendirilmesi ve internette güvenli bir 
şekilde gezebilecekleri ortamların arttırılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: internet kullanımı, internet okuryazarlığı, öğrenci görüşleri, öğrencilerin internet 
yaşantıları 
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Teknolojik gelişmeler ve öğrenme anlayışında meydana gelen değişiklikler, öğrenme ortamlarını ve öğretimsel 
materyal geliştirme anlayışını değiştirmiştir. Öğrenme ortamlarında kullanımı giderek yaygınlaşan 
materyallerden biri olan bilgi grafikler artan bir ivme ile yaygınlaşmaktadır. Bu öğretimsel materyalleri 
tasarlayanların anlayışlarının ortaya çıkarılması öğrenme süreçlerinin organizasyonu açısından önemlidir. Bu 
çalışmada bilgi grafik tasarımcılarının, bilgi grafik tasarımına yönelik anlayışlarını ortaya çıkaracak bir anket 
geliştirilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılının güz döneminde gerçekleştirilen çalışmaya, KKEF BÖTE 
bölümünde öğrenim görmekte olan toplam 94 öğrenci katılmıştır. Tasarım anlayışına yönelik görüşleri içeren 
41 maddeden oluşan anket formu okuyuculara sunulmuştur. Veriler temel bileşenler analizi (Principal 
Component Analysis) incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre 27 maddeden oluşan ve 8 faktör (Tasarım 
Anlayışı, Tasarım Süreci, Telif Hakları, Tanıtım, Okunabilirlik, Paylaşım, Kaynakça, Gelişim) içeren bir anket 
oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: bilgi grafiği, infographics,
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Öğrenme iletişimini sağlanmasında öğretimsel materyaller sıklıkla kullanılmaktadır. Öğretimsel materyallerin 
kullanımı ve öğrenme sürecine katkılarını belirlemenin yollarından biride öğrenen görüşlerine başvurmadır. 
Öğrenen görüşleri hem öğrenme süreçlerinin hem de materyallerin daha etkin hala dönüştürülmesi, gerekli 
iyileştirmelerin yapılması ve öğretimin düzenlenmesi gibi durumlar için oldukça faydalı bilgiler sağlamaktadır. 
Bu çalışmada bilgi grafiği (infografik) okuyucularının, öğretimsel amaçlı hazırlanan bilgi grafiklere yönelik 
düşüncelerini ortaya çıkaracak bir anket geliştirilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılının güz döneminde 
gerçekleştirilen çalışmaya, KKEF BÖTE bölümünde öğrenim görmekte olan 59 öğrenci katılmıştır. Bilgi 
grafiklere yönelik görüşleri içeren 29 maddeden oluşan anket formu okuyuculara sunulmuştur. Veriler temel 
bileşenler analizi (Principal Component Analysis) incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre 23 maddeden oluşan 
ve 6 faktör (Öğreticilik, Seçim Tercihleri, Paylaşım, Temel Sunum Yapısı, Kalıcılık-Hatırlama ve Öğrenme 
Sürecindeki Yeri) içeren anket formu oluşmuştur. Çalışma sonuçlarına göre okuyucular, bilgi grafiklerin 
yüksek öğreticilik düzeyine sahip olduğunu, öğrenmenin kalıcılığını artırdığını belirtmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: infografik, infographic, bilgi grafiği,
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In this study where the main purpose is to determine and evaluate the effect of the computer based context-
based teaching material which is developed considering the “friction” objectives in the 10th grade, the mixed 
method were used. This study is a mixed method study since both qualitative and quantitative research methods 
are included. The sample of this study is 46 high school students studying in the Akçaabat Science High School 
in Trabzon. The pre-test were applied to the students and students were divided into experiment (n=23) and 
control (n=23) groups the way that there was no difference between pre-test scores of groups. Computer based 
context-based teaching (considering the REACT model) were used in the experiment group while computer 
based teaching were used in the control group. Data collected by pre-test and post-test were analyzed in the 
SPSS 18 program by dependent and independent t-test as quantitative data analysis. .05 alpha level were used 
for the interpretation of the tests and the results were presented as tables. Data collected by the qualitative 
method were subjected to content analysis by using NVivo 9 Program and the results were presented as graphs. 
The results indicated that the success grade of the students in the experiment group where the teaching were 
done with the computer based context-based method is higher than the success grade of the students in the 
control group where the teaching were done with computer based method. It is thought that this result were 
obtained as a result of the combination of the positive effect of the computer based method on the students’ 
success and the positive effect of the context-based method on the students’ success. Computer based context-
based applications should be extend by means adapting them to the web and mobile and the topic range should 
be enlarged. 
Keywords: computer based, context based, student achievement
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2010 yılından itibaren FATİH Projesi kapsamında ve tablet bilgisayar çerçeveli çalışmalar yapılmaya 
başlamıştır. Ancak beş yıllık gibi kısa bir geçmişe sahip bu konu alanında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 
Sözel derslerle özellikle de Türkçe dersi ile ilgili çalışmaların çok sınırlı olduğu fark edilmiştir. Böylece akıllı 
telefon ve tablet bilgisayarların dokunmatik ekranları ve klavyeleri ile yazma becerisinde yeni bir dönemin 
başladığı buna paralel olarak gündeme gelmiştir. Bu da yazma becerisini en az diğer beceriler kadar iyi 
öğretilmesine vesile olabilir. Buna bağlı olarak da alanyazına bakılmış ve Türkçe dersinde kullanılan tablet 
bilgisayar ile yazı yazmaya yönelik hiçbir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bununla ilintili olarak da bu 
çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullanılan tablet bilgisayar ile yazı yazmaya 
yönelik hazırbulunuşluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini belirlemektedir. Ölçek maddeleri oluşturulmadan 
önce 30 kişiden oluşan 8. sınıf öğrencilerine “Tablet bilgisayarı Türkçe dersi için gerekli buluyor musunuz, 
buluyorsanız neden?” ve “Türkçe dersinde tablet bilgisayar ile yazı yazma hakkında neler düşünüyorsunuz, 
bahseder misiniz?” şeklinde sorular sorulmuştur ve literatür taraması yapılarak 4 demografik bilgi sorusu 
dışında 30 maddelik bir madde havuz oluşturulmuştur. Oluşturulan bu taslak ölçek iki Türkçe Eğitimi alan 
uzmanına, bir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alan uzmanına bir de Ölçme ve Değerlendirme alan 
uzmanına, uzman görüşü almak üzere verilmiştir. Uzmanların görüşleri doğrultusunda madde havuzundan 4 
madde çıkartılmıştır ve 26 maddelik hali ile uygulanmıştır. Ölçek, Sakarya İli’nin Hendek İlçesi’ne bağlı 4 
ortaokulda bulunan 685 8. sınıf öğrenci ile gerçekleşmiştir. 5’li Likert tipi olan ölçek şu şekilde 
derecelendirilmiştir: ‘Kesinlikle Katılmıyorum: 1, ‘Katılmıyorum: 2’, ‘Kararsızım: 3’, ‘Katılıyorum: 4’ ve 
‘Kesinlikle Katılıyorum: 5’tir. Cronbach alfa değeri .898 bulunmuştur; ancak madde 8, madde 9, madde 23 ve 
madde 25’in ölçekten çıkarılmasıyla Cronbach alfa değerinin 0.936’ya yükseleceği görüldüğünden bu 
maddelerin çıkarılmasına karar verilmiştir. KMO uyum ölçüsü değeri 0.945’tir. Temel bileşenler analizi ve dik 
döndürme (varimax rotation) kullanılarak yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 
59.626’sını açıklayan üç faktörlü yapı elde edilmiştir. Her bir faktörün açıkladığı toplam varyans döndürme 
sonrasında sırasıyla 45.254; 9.494; 4.878’dir. Birinci faktör altında yer alan maddelerin yük değerleri 0.775 ile 
0.546 arasında; ikinci faktör altında yer alan maddelerin yük değerleri 0.761 ile 0.555 arasında; üçüncü faktör 
altında yer alan maddelerin yük değerleri ise 0.817 ile 0.811 arasında değişmektedir. Buna göre, ölçek üç 
faktörlü olup tüm maddelerin nihai ölçekte yer alabilecek yük değerine sahip oldukları görülmüştür. Belirlenen 
faktörler altında yer alan maddelerin kapsamları incelendiğinde ilk faktör “yeterlik”; ikinci faktör “tutum”; 
üçüncü faktör ise “kaygı” biçiminde adlandırılmıştır. Elde edinilen bu değerler doğrultusunda, “Tablet 
Bilgisayar ile Yazı Yazma Ölçeği”nin geçerli ve güvenirli olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe dersi, tablet bilgisayar, hazırbulunuşluk
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Bu çalışmanın amacı, dijital öyküleme uygulamasının ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve 
yazma öz yeterlik algılarına olan etkisini incelemektir. Alan yazında dijital öyküleme uygulaması ile ilgili 
çalışmalar yer almakla birlikte bunların çoğunluğunun uygulamaların akademik başarı üzerindeki etkisini 
inceleyen çalışmalar olduğu görülmektedir. Uygulamanın doğasında yazma eylemine önem veriliyor olması, 
dijital öyküleme uygulamasının yaratıcı yazma becerilerine ve yazma öz yeterlik algılarına olan etkisi üzerinde 
durmanın gerekliliğini göstermektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Yenimahalle Mehmet Emin 
Yurdakul Ortaokulu 6. sınıflarından bir şubede öğrenim gören 15 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma, deneme 
öncesi modellerden tek gruplu ön test-son test model ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak ortaokul 
öğrencilerine yönelik “Yazma Öz Yeterlikleri Ölçeği” ile “Yaratıcı Yazma Değerlendirme Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırma ön test- son test dâhil toplam 8 hafta sürmüştür. Uygulama başlamadan önce 
öğrencilere ön test kapsamında “Yazma Öz-Yeterlikleri Ölçeği” uygulanmış ve yaratıcı yazma becerilerini 
belirlemek için “ Geçmişte bir gün” konulu yaratıcı yazma çalışması yaptırılmıştır. Öğrencilere uygulamanın 
ilk haftasında çevrimiçi olarak dijital öyküler oluşturmaya imkân sağlayan Wevideo’nun kullanımı 
anlatılmıştır. Wevideo kullanımı ile ilgili öğretimden sonra, dört hafta boyunca haftada bir ders saati olmak 
üzere dijital öyküleme uygulaması yaptırılmıştır. Katılımcılardan uygulamanın ilk haftasında “yaz tatili” , 
ikinci haftasında “şanssız geçen bir gün”, üçüncü haftasında “çevre”, dördüncü haftasında “ dünyamız” temalı 
dijital öyküler oluşturmaları istenmiştir. Araştırmacı uygulama süresince katılımcıların çevrimiçi ortam 
hakkındaki sorularını yanıtlayarak problemlerini çözmelerine yardımcı olmuştur. Dijital öyküleme 
çalışmalarının bitiminden sonraki haftada, son test kapsamında öğrencilere tekrar “Yazma Öz-Yeterlikleri 
Ölçeği” uygulanmış ve “Gelecekte bir gün” konulu yaratıcı yazma çalışması yaptırılmıştır. Birinci alt probleme 
ilişkin araştırma sonuçlarına göre dijital öyküleme uygulaması sonunda öğrencilerin yazma öz yeterliklerinde 
anlamlı bir fark görülmemiştir (z=-,31, p>.05). İkinci alt probleme ilişkin araştırma sonuçlarına göre dijital 
öyküleme uygulaması sonunda öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinde anlamlı ve pozitif yönde bir artış 
görülmüştür (z=, p<.05). Araştırma kapsamında uygulanan ön test ve son test sonuçları dijital öyküleme 
uygulamasının, öğrencilerin yazma öz yeterlikleri üzerinde etkili olmadığını ancak yaratıcı yazma becerileri 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan deneysel işlem sonucunda öğrencilerin 
yazma öz yeterlik algılarında bir değişme görülmemiştir. Bu sonuç öğrencilerin hem ön test hem de son test 
puanlarının yüksek olmasından kaynaklanabilir. Bunun yanında öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinde 
anlamlı bir değişme görülmüştür. Bu sonuç dijital öyküleme uygulamalarının yaratıcı yazma becerileri 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda dijital öyküleme 
çalışmalarıyla ilgili şu önerilerde bulunulabilir: • Uygulamalar daha büyük örneklem grupları ile 
gerçekleştirilebilir. • Çalışma grubunu yazma öz yeterlik algısı düşük öğrencilerin oluşturduğu uygulamalar 
yapılabilir. • Uygulamanın farklı derslerde ve farklı kazanımlarda etkililiği araştırılabilir. • Farklı sınıf seviyesi 
ve yaş gruplarındaki öğrenciler ile benzer çalışmalar yapılabilir. • Öğrencilerin uygulama hakkındaki 
görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. 
Anahtar Kelimeler: yaratıcı yazma, yazma öz yeterliği, dijital öyküleme
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Eğitim, anlamsal açıdan Latince ‘educare’ fiilinden gelir. İnşa etmek, ayağa kaldırmak, dikmek anlamındadır. 
Teknoloji ise Yunanca sanat ve bilmek sözcüklerinin birleşimidir ve canlıların ihtiyaçlarına uygun yardımcı 
alet ve araçlar bütünü, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan 
bilgi olarak tanımlanır. Yıllardan bu yana Telgraf, Telefon, Radyo, Televizyon, Bilgisayar, Tablet, Etkileşimli 
Tahta vb. teknolojiler eğitimde kullanılmaktadır. 2000 li yıllar sonrası bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile 
birlikte eğitimde, özellikle ilk ve orta öğretimde, sınıf içinde kullanılan teknolojilerde daha çok Internet 
bağlantısı olan taşınabilir dokunmatik ekranlı bilgisayarlar ve büyük dokunmatik ekranlı etkileşimli tahtalar ön 
plana çıkmıştır. Bu teknolojilerin okullarda ve sınıflarda yaygınlaştırılmasında açısından FATİH (Fırsatları 
Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin tetikleyici rolü olmuştur. Etkileşimli tahta sistemi, tahtada 
oluşturulan eğitim içeriğinin sanal ortama aktarılabilmesi ve ilgili kişilerle çevrimiçi paylaşılabilmesi, öğrenci 
ve öğretmenlerin önceden sınıfta tahtada oluşturulmuş içeriğe zaman ve mekan sınırı olmadan erişebilmesi, 
öğretmenlerin kendi derslerine ait sunum, video ve ses kayıtlarını arşivlemesi, paylaşması, eş zamanlı veya eş 
zamansız olarak öğretmen – öğrenci arası 24 saat iletişim ve etkileşim sağlaması açısından önem arz 
etmektedir. Öğrencilerin sınıf içinde kullandıkları tablet bilgisayarlarda ağırlıklı olarak Apple IOS, Android 
veya Microsoft Windows işletim sistemleri yer almaktadır. Tabletlerde uygulamalar olarak YouTube, Skype, 
Facebook, Twitter, Evernote, Keynote, Flip Boom Cartoon, Harmony, iTunesU ön plana çıkmaktadır. Sınıf içi 
ve dışında bilişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılmasıyla birlikte Çevrimiçi Öğretmen ve Çevrimiçi 
Öğrenci modeli ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Bahçeşehir Kolejlerinin Ankara, Kocaeli, Kayseri, Adana, 
Tokat, İzmir, Burhaniye ve Edirne’de yer alan kampüslerindeki öğretmenlerinin eğitimde teknoloji 
kullanımıyla ilgili görüşleri ve derslerinde Apple iPad cihazları ve etkileşimli tahtaları kullanımları ile ilgili 
bilgileri anketler ile toplanmış, ortaya çıkan sonuçlar analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında ankete katılan 257 
öğretmene Bahçeşehir Kolejleri’nde “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” nın bir parçası olarak iPad cihazlarının 
sınıf ortamında eğitim müfredatındaki konuların anlatılması sırasında kullanım imkanları konusunda bilgi 
almanın temel amaç olduğu çerçevesinde hangi uygulama, oyun ve programları kullandıkları, bunlardan eğitim 
amaçlı beklentilerinin neler olduğu, iPad üzerinde yapmak istedikleri eğitim aktiviteleri ve uygun eğitimler 
verilmesi ve şartların sağlanması durumunda iPad üzerinde kendilerinin uygulama ve/veya ders içeriği 
geliştirmek isteyip istemedikleri sorulmuş, ortaya çıkan veriler derlenerek ifade edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: eğitimde teknoloji kullanımı,tablet bilgisayarlar,mobil uygulamalar
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Change in education is not always welcome. FATIH project, which have proposed bringing significant changes 
to the educational system, has been met with different sentiments. Many studies have been conducted on tablet 
computers, which are a promised technology offered by the FATIH project to secondary schools throughout 
Turkey. Student opinions in that manner offer significant insights into how they welcome the project. Dündar 
and Akçayır (2014) indicate that students usually have positive attitudes towards tablet computers and this does 
not differ by gender. This study qualitatively and quantitatively investigated the views of students who are the 
prospective users of tablet computers. A survey was conducted on secondary school and university students, 
inquiring their opinions on tablet computer and social media-related interests. This study reports findings on 
student comments collected through an open-ended question. A total of 1,300 students responded to the 
question. Content analysis was performed where a rater coded the data into themes. This resulted in eight 
themes. Some responses fit into more than one theme. Then, a second rater independently coded the responses. 
Cohen’s Cappa values between the raters ranged between .76 and .94, except for one theme (suggestion), 
which yielded .53. Disagreements were resolved with discussion. In order of frequency, the themes emerged to 
be expectation (666 cases), purpose for use (171 cases), tablet/traditional comparison (103 cases), tablet 
specifications (69 cases), appreciation for survey (64 cases), suggestions (45 cases), family and friend 
perspective (25 cases), and irrelevant or no opinion (311 cases). Finally, statistical analyses were conducted on 
the emergent themes. Logistic regression analyses showed that purpose for use, tablet/traditional comparison, 
and irrelevant comments could be predicted from gender and/or tablet ownership. Many students expressed 
excitement about the tablet computers and requested tablets to be distributed right away. Many also commented 
that school bags were too heavy and that is why they wanted to own tablets. Students are eagerly waiting for 
tablets to arrive, and are generating all imaginable means for justification for why they should be getting tablet 
computers. Hence, major frustration is due if the distribution through the FATIH project is kept postponed. 
Keywords: tablet pc, student perception, fatih project, technology acceptance, attitude
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Bu araştırmada öğretmen adaylarının elektronik kitap içeriğinde sosyal medya kullanımları incelenmeye 
çalışılmıştır. Çalışma örnek olay çalışması olarak planlanmış ve bu kapsamda çalışma grubunda bulunan 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans öğrenimi 
görmekte olan 20 öğrenci için Bilgisayar Ağları ve İletişim dersinin dört haftalık konularını içeren örnek bir 
zenginleştirilmiş elektronik kitap geliştirilmiş ve çalışma grubu 4 hafta boyunca tablet bilgisayarlarda bulunan 
bu elektronik içeriği ders materyali olarak kullanmıştır. İçerik geliştirilirken içerikte metin, resim, tablo, resim 
galerileri, etkileşimli araçlar ve videolar yerleştirilmiştir. Sosyal medya entegrasyonu sağlanabilmesi amacıyla 
bir araç geliştirilerek içeriğe kitap ile ilgili facebook mesajları ve twitter yorumları eklenebilmesi sağlanmıştır. 
Bu araç dersin her kazanımı ile ilgili alanın sonuna yerleştirilerek öğretmen adaylarının ders kapsamında 
ihtiyaç duydukları etkileşim sağlanmaya çalışılmıştır. Bu araçların yanı sıra öğretmen adaylarının birbiri ile 
etkileşime girebileceği temel iletişim araçları da not defteri ve yazı tahtası uygulamaları içine birbirlerine 
elektronik posta atabilecekleri bileşenler yerleştirilerek sunulmuştur. Katılımcıların elektronik kitap içerikleri 
ile etkileşimlerini ölçmek amacıyla web sitesi analitik analiz aracı özelleştirilerek kitap içeriğine dahil edilmiş 
ve katılımcıların kitap içeriğindeki öğelerle etkileşimi ve kullanım süreleri kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar 
araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuş ve bu veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre katılımcılar elektronik kitap içeriğini ders öncesi ve sonrası ağırlıklı olmak üzere kullandıkları 
sonucuna ulaşılmış, özellikle ders günleri dışında sosyal medya araçlarından gelen bildirimlerden dolayı da 
kitap içeriğine ulaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kitap içeriğinde bulunan metin, resim ve tablo gibi basılı 
kitaplarda da yaygın olarak kullanılan içerik türlerini kullandığı gibi zenginleştirilmiş içerikleri de yaygın 
olarak kullanmışlardır. Not alma ve içerikten özet çıkarabilmelerini sağlayan araçları yaygın olarak 
kullanmamışlar ve kullanımları bireysel düzeyde kalmıştır. Kitap içeriğinde elektronik posta araçlarını iletişim 
amacıyla kullanmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Kitap içeriğinde bulunan sosyal medya öğelerinden 
facebook soru sorma ve tartışma amacıyla kullanıldığı gibi bir diğer sosyal medya aracı olan twitter tercih 
edilmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: ebook, social media, ebook and social media integration
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Today we are living in an era of information and technology. Technology brings us new utilities each passing 
second. These rapid developments also have their reflections in the educational realm. The advent of useful 
tools such as smartboards, laptops, smartphones, tablets, iPods, and wireless technologies has contributed much 
to the teaching and and learning processes in almost all fields. The field of English language teaching and 
learning is one of these. Especially following the introduction of Web 2.0 tools and applications both teaching 
and learning English have become far more colourful and easier. The potential contributions offered by the use 
of podcasts constitute a quite significant dimension within this context. As a portmanteau word yielded by the 
combination of ‘iPod’ and ‘broadcast’, a podcast refers to audio or video files that can be accessed via internet. 
As its name implies podcasts originally referred to files downloaded to iPods, however it has gained a broader 
scope over time encompassing other digital access tools than iPods. In its current sense, podcasts generally 
cover audio or video files created or adapted to specifically serve a didactic purpose. Considering those serving 
to contribute to the development of English language skills of learners, they can be accessed or downloaded via 
some official websites like that of BBC or other less official websites such as Youtube. In this descriptive study 
we aim to discuss the potential benefits of using podcasts for language learning pusposes in Turkish EFL 
(English as a foreign language) context. One of their key features is that they remove time and place 
restrictions in front of language learning enabling learners 24/7 access to audio and video files. Learners also 
hold the luxury to pause and resume in order to be able to listen to or watch the content for better 
comprehension. Websites offering professional podcasts update their databases at regular intervals and learners 
can get access to these new items easily with(out) (un)paid subscription. Furthermore, learners have the 
opportunity to broadcast and share their self-created podcasts via internet. Briefly podcasting can be employed 
as an effective tool to raise learner autonomy in language learning. On the other hand, there are some concerns 
as to the use of podcasts as a tool in English language teaching. The proper selection of the podcasts to 
download, for instance, is an important stage and cannot be done by every language learner. Besides, the 
broadcasting of self-created podcasts raises a privacy concern. All of these points that may tend to pose 
problems for language learners should be handled carefully in order to be able to go through a smooth learning 
process. 
Keywords: podcast, language, learning, teaching, internet, technology
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Günümüzde bireylerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ürünleriyle olan etkileşimleri ve bu süreçteki 
yüksek motivasyonları eğitim araştırmacılarını söz konusu etkileşimin dinamiklerini açığa çıkarmaya ve benzer 
dinamikleri benzer bir motivasyonu sağlamak üzere öğretimsel amaçlarla kullanmaya dönük bir meydan 
okumaya davet etmektedir. Sonuç BİT’i öğretimsel amaçlarla kullanma konusunda sınırları gittikçe genişleyen 
bir alan yazın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma BİT araştırmalarının doğasına ve öğrenme 
anlayışlarının bunun içindeki rolüne ilişkin temel bir analiz yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma, hangi ortam ya 
da hangi araç kullanılıyor olursa olsun öğretimsel amaçlı her pratiğin bir öğrenme anlayışı alt yapısına sahip 
olmak durumunda olduğu görüşünden hareketle gerçekleştirilmiştir. Kuramsal bir öğrenme anlayışı olmaksızın 
yürütülen teknoloji araştırmaları öğretim tasarım için sağlam bir zeminden yoksun ve bu araştırmalarda elde 
edilen bulguların uygulanabilirliği düşük olacaktır. Etkili öğretimsel düzenlemelerin nasıl gerçekleştireceğine 
ilişkin temel açıklamalar öğrenme kuramları tarafından tanımlanmıştır. Ayrıca öğretme ya da öğrenme ile ilgili 
araştırmalar belirli öğrenme çıktılarına erişmeye yöneldiklerinden kendileri de bir öğretim yöntemi sunarlar. 
Bu nedenle bu tip araştırmalarda gerçekleştirilen süreç, düzenlenen ortam, etkisi sınanan değişkenler ve sınama 
yolları; araştırma dışında da kullanılabilecek ayrıntıda tanımlanmalıdır. Bu çerçevede mevcut çalışmada yüz 
yüze öğrenmeyle harmanlanmış çeşitli BİT araçlarını konu edinen araştırmalar kuramsal alt yapılarına ve 
süreçlerine odaklanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan öğrenme teknolojileri Sosyal Ağlar, 
İçerik/Öğrenme Yönetim Sistemleri (İYS/ÖYS) ve sınıf içinde kullanılan BİT araçları (akıllı tahta, tablet, 
video vb.) olmak üzere 3 grupta sınıflanmıştır. Söz konusu teknolojileriyle ilgili olarak 2009-Mart 2015 zaman 
aralığını kapsayacak şekilde Web of Science veri tabanında indekslenmiş çalışmalar arasından seçilen 25 
çalışma kesit alınarak incelenmiştir. Seçilen çalışmalar “araştırma için seçilen teknoloji, kuramsal çerçeve, 
öğrenme ve motivasyon için hazırlanan ortam, araştırma yöntemi, katılımcı özellikleri, veri toplama araçları, 
veri analiz yöntemleri ve araştırma bulguları” açısından tematik olarak analiz edilmiştir. Böylece BİT ve 
öğrenme-öğretme etkileşimini konu alan araştırmaların etkili öğrenmeleri yönlendirme güçleri ve 
sorumlulukları konusunu tartışmaya açılmıştır. Analiz sonucunda incelenen makalelerin çoğunda eğitim 
teknolojisi pedagoji detaylandırılırken işe koşulan pedagojinin dayandırıldığı öğrenme anlayışının yeterince 
adreslenmediği görülmüştür. Bu durum sosyal ağlar ve ÖYS/İYS teknolojilerinden ziyade BİT araçlarını (akıllı 
tahta, video vb.) konu edinen çalışmalarda daha sık gözlenmiştir. Başarı, tutum, motivasyon, öğrenci katılımı 
ve ortam memnuniyeti en sık sorgulanan değişkenler olarak göze çarpmaktadır. Katılımcı özellikleri açısından 
incelendiğinde Sosyal ağ ve ÖYS/İYS araştırmalarında lisans öğrencilerini; BİT araçları için ise hizmet-içi 
öğretmenler ve ortaokul öğrencilerini konu edindiği görülmüştür. Deneysel araştırma ve içerik analizi en sık 
başvurulan araştırma deseni olarak dikkat çekmiştir. Veri toplama sürecinde ölçek, başarı testi, görüşme formu 
ve log kayıtlarının en sık başvurulan araçlar olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: öğrenme kuramları; karma öğrenme; bilgi ve iletişim teknolojileri; sosyal ağlar; öğrenme 
yönetim sistemi; akıllı tahta; tablet; video 
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DİJİTAL MATERYAL GELİŞTİRMEDE YARATICILIĞIN DESTEKLENMESİ 
 

Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Hayriye Tuğba ÖZTÜRK 
gkaraoglanyilmaz@gmail.com, tozturk@ankara.edu.tr 

 
Öğretmen adaylarının derslerinde kullanmak üzere dijital materyal geliştirmesi sürecinde en sık rastlanılan 
sorunlardan birisi mevcut materyallerin veya öğretim elemanı tarafından örnek olarak gösterilen materyallerin 
benzerini yapma eğiliminde olmalarıdır. Oysa bir eğitsel materyalin, güncel eğitim sorunlarına ve durumlarına, 
değişen öğrenci özelliklerine ve öğretim koşullarına uyarlanabilir olması gerekmektedir ve bu açıdan, 
geliştirilen materyaller özgün nitelikler taşımalıdır. Bu ise materyal üretiminde öğretmen adaylarının yaratıcı 
düşünme sürecini işe koşmalarını gerektirir. Ayrıca, yaratıcı materyallerin geliştirilmesi öğretmen adaylarında 
yenilikçilik, başarı ve özgüven gibi kendine dönük psikolojik değişkenleri de olumlu etkileyecektir. Ancak, 
alanyazında da belirtildiği üzere materyal geliştirme sürecinde yaratıcılığın yeterince işe koşulmaması 
öğretmen adaylarında görülen ortak sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle dijital materyallerin kolaylıkla 
kopyalanabilmesi özgün materyallerin geliştirilmesinin önüne geçebilmektedir. Bu noktadan hareketle, bu 
çalışmada yaratıcılık kavramı odağa alınmış ve öğretmen adaylarının yaratıcı dijital materyal geliştirmeleri için 
destekleyici süreçlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2014 - 2015 eğitim-öğretim yılında 
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan 126 öğretmen adayının geliştirdiği materyaller 
incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacılar tarafından açık uçlu sorulardan oluşan bir anket geliştirilmiş ve bu anket 
dersin sonunda uygulanmıştır. Bu anket aracılığıyla öğrencilerin materyal geliştirme aşamasındaki deneyimleri, 
akranlarının geliştirdiği materyallere yönelik görüşleri ve dijital materyallere yönelik değerlendirmeleri 
belirlenmeye çalışılmış ve anketten elde edilen verilerden de yola çıkarak yaratıcılıkla ilgili temalar 
belirlenmiştir. Öğrencilerin görüş ve değerlendirmelerinden elde edilen veriler ile ürettikleri materyaller 
eşleştirilerek çapraz sorgulama yapılmıştır. Temaların belirlenmesinde tümevarımsal içerik analizinden 
yararlanılmıştır. Nitel verilerin kodlanması ve de geliştirilen materyallerin yaratıcılık bağlamında incelenmesi 
araştırmacılar tarafından gerçekleştirilip raporlaştırılmıştır. Temaların kavramsallaştırılmasında alanyazındaki 
yaratıcılık boyutlarından da faydalanılmıştır. Dijital materyal geliştirme bağlamında öğrencilerin görsel-işitsel 
düşünme becerileri, üretimsel düşünme becerileri, eleştirel düşünme becerileri, güdülenme ve hafıza, ders 
içindeki ve dışındaki akran desteği ve dijital okur-yazarlık temaları yaratıcılıkla ilgili olarak ortaya çıkan 
temalardır. Çalışmanın sonunda, örnekler üzerinden öğrencilerin dijital materyal geliştirmeleri sürecinde 
yaratıcılıklarını artırmalarına yönelik olarak her bir alt temaya ilişkin uygulamaya dönük strateji ve yöntemler 
önerilecektir. 
Anahtar Kelimeler: öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, dijital materyal, yaratıcılık
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARI İLE ÇEVRİMİÇİ BİLGİ 
ARAMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ 

gkaraoglanyilmaz@gmail.com 
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hızlı gelişimi yaşamın her alanında olduğu kadar eğitim alanında da 
önemli değişikliklerin yaşanmasına yol açmış, BİT’ten eğitim sürecinin her aşamasında yararlanılır olmuştur. 
Özellikle internet teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak sayıları her geçen gün artan ve çeşitlenen çevrimiçi 
bilgi kaynaklarına öğrenciler kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmektedir. Ancak, erişilen bu bilgi kaynaklarının 
doğru ve amaca uygun bilgi sağlayıp sağlamadığı konusundaki kararı ise kullanıcının kendisi vermektedir. 
Kullanıcılar ise çevrimiçi bilgi arama sürecinde; doğru bilgi kaynağına karar verememe, amaca uygun doğru 
arama stratejilerini kullanamama, yolunu kaybetme gibi problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Çevrimiçi 
bilgi arama sürecinde karşılaşılan bu problemlerin çözümünde ise üstbilişsel farkındalığın etkisinin olduğu 
düşünülmektedir. Üstbilişsel farkındalığa sahip olma öğrencinin kendi öğrenme sürecini planlarken, izlerken ve 
değerlendirirken sürece daha eleştirel bir bakış açısıyla bakabilmeye olanak sağlayabilir. Buna göre öğrenci 
kendi öğrenme sürecini planlarken “Acaba hangi stratejiyi kullanmalıyım?”, izlerken “doğru yolda ilerliyor 
muyum?” ve değerlendirirken “Kullanmış olduğum strateji işe yaradı mı?” gibi soruları kendine sorarak 
öğrenme sürecini kontrol edebilmektedir. Öğrenme sürecinde olduğu gibi çevrimiçi bilgi arama sürecinde de 
üstbilişsel farkındalığın planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarında arama sürecini yönlendirebileceği 
varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıkları ile çevrimiçi bilgi 
arama stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma tarama modeline göre yürütülmüş olup, 
araştırmanın çalışma grubunu 419 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çevrimiçi Bilgi 
Arama Stratejileri Envanteri ve Bilişötesi Farkındalık Envanterinden elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 
üniversite öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarını ölçmek amacıyla kullanılan envanterin alt boyutları olan 
açıklayıcı bilgi, prosedürel bilgi, durumsal bilgi, planlama, izleme, değerlendirme, hata ayıklama ve bilgi 
yönetme ile çevrimiçi bilgi arama envanterinin alt boyutları olan kaybolma, değerlendirme, amaçlı düşünme, 
temel fikirleri ayırt etme, deneme yanılma, kontrol ve problem çözme arasındaki ilişki incelenecektir. 
Çalışmanın tartışma bölümünde, öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerini geliştirmek amacıyla neler 
yapılabileceği üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, çevrimiçi bilgi arama stratejileri, üstbilişsel farkındalık 

 
BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME NEDİR VE NASIL ÖĞRETİLİR? 

 
Filiz KALELİOĞLU, Yasemin GÜLBAHAR 

filizk@baskent.edu.tr, gulbahar@ankara.edu.tr  
 

Bu çalışmanın temel amacı Bilgi İşlemsel Düşünme (Computational Thinking) kavramının ne olduğunu 
açıklamak, kapsamı hakkında bilgi vermek ve bu becerinin nasıl öğretileceği konusunda alan yazına dayalı 
olarak öneriler sunmaktır. Uluslararası alanyazın incelendiğinde ilk Bilgi İşlemsel Düşünme kavramı 1996 
yılında Papert tarafından kullanırken, tanımı hakkında ilk açıklamalar Wing (2006)’nın çalışmasında yer 
almaktadır. Buna göre en genel anlamda Bilgi İşlemsel Düşünme bilgisayar biliminin kavramlarından 
yararlanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan davranışlarını anlama olarak tanımlanmaktadır. Bilgi 
işlemsel düşünme kavramının kapsamı incelendiğinde ise zihinsel süreçleri (soyutlama, algoritma tasarımı, 
örüntü tanıma gibi) ve somut çıktıları (otomasyon, desen genelleme, benzetim gibi) kapsadığı görülmektedir. 
Bilgi işlemsel düşünmenin genel olarak bilgisayara dayalı (plugged) veya bilgisayar olmadan (unplugged) iki 
ana yöntem çerçevesinde öğretildiği görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: bilgi işlemsel düşünme, bilgisayar bilimi, problem çözme
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OF ICT AND MULTI-MEDIA TOOLS IN ELT AT THE PREPARATORY SCHOOLS IN TURKEY 
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There has been an increasing interest in Information and Communication Technology (ICT) and multi-media 
use in language instruction among teachers and institutions and yet there has been limited number of research 
conducted. Therefore, this study explores the beliefs and practices of English language instructors about the use 
of ICT and multi-media use in ELT at the Preparatory Schools of both state and private universities in Turkey. 
This study specifically examined how instructors perceive and make use of ICT and multi-media tools in 
language instruction and their possible classroom implementations. In order to explore this issue, we tried to 
seek answers to the following research questions: 1. Instructors’ beliefs about the importance of using ICT in 
ELT. • Do English instructors believe that the use of ICT is an important component of language learning and 
teaching? • What similarities and differences are there between the beliefs of state university instructors and 
private university instructors? 2. Instructors’ practices of teaching using ICT • What aspects of ICT do 
instructors find beneficial in language learning and teaching? • What factors affect their practice of using ICT 
in the classroom? • What similarities and differences are there between the practices of state university 
instructors and private university instructors? 3. Are there any differences between the beliefs and practices of 
the instructors? Randomly selected 41 state and 26 private university instructors aged between 20-50+ 
participated in the study. Data was collected through a questionnaire consisting of the following five sections: 
1. Background information of the participants, 2. Frequency of their use of ICT in their personal and 
professional life and which applications or tools they use, 3. Participants’ beliefs about the use of ICT, 4. 
Participants’ practices on the use of ICT and multi-media tools in ELT classrooms, 5. The factors affecting 
instructors' use of ICT and multi-media tools in ELT. In order to find out the distribution of participants over 
age and years of experiences and the frequency of use of ICT and multi-media tools both in participants’ 
personal and professional life, percentages were calculated. A Kolmogrov Smirnov Test was applied in order to 
find out whether the groups are homogeneous or not. Since there are two independent samples and both of the 
groups indicate a non-normal distribution, a nonparametric test, Mann- Whitney U test, was applied to compare 
the beliefs, practices and affecting factors of the two groups. The results revealed that both state and private 
university instructors perceive ICT and multi-media tools as a beneficial medium for language teaching and 
learning. They both have similar particularities in using ICT tools in ELT classrooms. However, since private 
universities generally provide more training opportunities and facilities to teach with ICT, there is a significant 
difference in how state university instructors believe and practice the use of ICT and multi-media tools in 
listening skill. Moreover, since the number of students in state universities is more crowded than the private 
universities, the state university instructors may not achieve their goals in teaching with ICT tools. According 
to the results of the study there are also a number of differences between the beliefs and practices of instructors. 
The participants’ beliefs and classroom practices do not match on the aspects whether ICT helped them to 
become more effective in teaching listening and reading. Since it is hard to find the suitable materials both for 
listening and reading and requires more time to prepare activities, instructors could prefer pre-made tools and 
books to use in their classrooms. The lack of training might be another issue to teach these skills via ICT tools. 
Keywords: ICT, Multi-media, teacher beliefs, ICT applications
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EBEVEYNLERE GÖRE TABLET: İYİ BİR EĞİTİM ARACI MI, SAKINILMASI GEREKEN BİR 
TEHLİKE Mİ? 

 
Ayça FİDAN, Melek Merve YILMAZ, 

aycafidan@uludag.edu.tr, mmyilmaz@uludag.edu.tr 
 

Tabletlerin kullanımının yaygınlaşması, neredeyse her evde bir tabletin bulunması, çocukların tabletlerle fazla 
zaman geçirmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların sınırlı olmasından dolayı tabletlerin eğitim aracı olarak mı 
yoksa bir oyun aracı olarak mı görüldüğü, ebeveynlerin bu konular hakkındaki fikirleri merak edilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı ailelerin tabletleri bir eğitim aracı olarak nasıl kullandıklarını öğrenmek, çocuklarının tablet 
kullanımıyla ilgili endişelerini belirlemek ve bu konu hakkında ne tür önlemler aldıklarını ortaya çıkarmaktır. 
Ayrıca okul öncesi çocuklarının tabletlerle ne tür etkinlikler yaptığını, tabletleri hangi amaçlar için daha çok 
kullandıklarını, tabletlerle ne kadar zaman geçirdiklerini, geçirdikleri zaman içindeki genel reaksiyonlarını 
gözlemleyerek de ebeveyn görüşleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını belirlemek çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Tabletlerin okul öncesi eğitimine etkileri, getirileri ve riskleri üzerine ebeveyn görüşleriyle 
ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunduğu için konu ile ilgili yapılan çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak yürütülmüştür. Katılımcılar 
5-6 yaş grubu beş çocuktan ve onların ebeveynlerinden oluşmaktadır. Çocuklar iki grup halinde gözlemlenmiş, 
ardından ise her çocuğun aile bireylerinden biriyle mülakat yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
yarı yapılandırılmış görüşme ve yarı yapılandırılmış gözlem formları kullanılmıştır. Gözlemler iki grup halinde 
bir saat boyunca sürecek şekilde, görüşmeler ise ebeveynlerle randevu alınarak gerçekleştirilmiştir. Geçerliliği 
sağlamak amacıyla veri toplama araçlarında çeşitlilik yapılmıştır. Bu çalışmada içerik analizi yapılmıştır. 
Yapılan gözlem ve görüşmelerin analizi sonucunda üç ana tema belirlenmiştir. Bunlar; tablet kullanımıyla ilgili 
korku, tablet kullanımını etkileyen faktörler, eğitim aracı olarak tablet şeklindedir. Elde edilen bulgulara göre 
ebeveynler genelde süre konusunda ve oynanan oyun türünde çocuklarını sınırlandırdıklarını belirtmiş, 
tabletlerin olası tehlikeleri ve zararlarına yönelik ise çok fazla oynandığında bağımlılık yaptığına, tabletin 
taşınabilir, kullanımının kolay ve oturduğu yerde rahatça oynayabileceği bir araç olduğu için hareketsizliğe ve 
asosyalliğe neden olabileceğine dair görüş bildirmişlerdir. Ebeveynler bazı oyunların şiddet oyunları gibi 
çocuklarına zarar vereceği düşüncesinde olduklarını belirterek çocuklarında ileride düzelemeyecek sorunlara 
yol açacağı görüşünde olduklarını bildirmişlerdir. Tabletlerin taşınabilir olmasından, kullanımının çok basit 
olmasından, sınırsız seçenek imkanı bulunmasından, internete bağlanıp interneti keşfetmelerinden endişe 
duyduklarını ifade etmişlerdir. Gözlemler esnasında da gözlem süresince çocukların birbirleriyle çok fazla 
iletişim kurmadıkları, tabletteki oyunlarına odaklandıkları, çevrede ne olup bittiğini takip etmedikleri 
görülmüştür. Ebeveynler oyun seçiminde, süre konusunda ve internete bağlanma konusunda belirli kural ve 
kısıtlamalarının olduğunu belirtmişlerdir. Ailelere göre çocuklar genellikle onunla ilgilenilmediğinde, yalnız 
kaldıklarında, birlikte vakit geçirebildikleri yakın arkadaşları yanlarında olmadığında, çok sıkıldıklarında ve 
bazen de mecburiyetten tablet kullanmak durumunda kalmaktadır. Ebeveynlerin tabletlerin amacına uygun 
kullanıldığı sürece iyi bir eğitim aracı olacağı görüşünde hem fikir sahibi oldukları belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: tablet kullanımı, okul öncesi çocukları, ebeveyn görüşleri
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Çalışmanın Amacı: Gelişen teknoloji sayesinde global ve geniş bir bilgi ağının oluşması ile akademinin tüm 
alanlarında olduğu gibi sanatın teorik alanı da son 20 yılda hiç olmadığı kadar hızlı bir değişime sahne 
olmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile iletişim hızlanmış, bilgiye erişim kolaylaşmış ve akademik 
kaynaklara erişim neredeyse sınırsız hale gelmiştir. Bununla beraber telif kapsamına girmeyen kaynakların 
varlığı ve internet üzerinden paylaşımı ile global olarak eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir gelişme 
sağlanmıştır. Bu koşulların oluştuğu bir dünyada, ülkemizdeki konservatuvarlarda da müzik teorisi eğitiminde 
dijital kaynakların ve araç-gereçlerinin kullanımının gerekliliği ve erişime kolaylığının bir ihtiyaç olduğu 
kanısındayım. Özellikle ilköğretim yaş guruplarında dijital kaynakların algıyı kolaylaştırdığı, soyut olan teorik 
bilgilerin somutlaşmasına yardımcı olduğunu gözlemledim. Bu çalışma, ihtiyaçların belirlenmesi ve 
giderilmesine önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın Gerekçesi: Müzik teorisi eğitiminde dijital 
araç-gereç kullanımının yaygınlaşması ve kaynakların dijital ortama taşınması müzik teorisi eğitiminde değişen 
dünyanın ritmine ayak uydurmada ve günümüz öğrenen ihtiyaçlarının karşılanması açısından bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışma da tarama-değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
Sonucu: Özellikle tam ve yarı zamanlı ilköğretim sınıfları yaş gurubundaki öğrencilere dijital kaynakların 
kullanımının fazladan bir çalışma motivasyonu yüklediği gözlemlenmiştir. Ayrıca dijital kaynakların ve araç-
gereçlerin kullanımının, soyut olan teorik bilginin somut hale dönüştürülmesinde öğrencinin algısında kolaylık 
sağladığı tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: müzik teorisi, öğrenen ihtiyaçları, dijital araç-gereç, dijital kaynak
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamda sıklıkla kullanıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerini alım ve kullanım koşullarının yüksek maliyetli oluşu gerek ülkeler ve toplumlar gerekse insanlar 
arasında eşitsizliklere neden oluyor. İşte bu eşitsizliklerin ortaya çıkardığı kavramlardan biri dijital bölünmedir. 
En genel anlamıyla dijital bölünme (digital divide), modern ekonomi ve toplum içinde, bilgi ve iletişim 
teknolojisine sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki bölünmeleri ifade etmek için ortaya atılan bir kavramdır. 
Dijital bölünme siyasal ve sosyal eşitlik ile demokratik toplumu geliştirmenin önündeki en büyük engellerden 
biri olarak gösterilmektedir (Kellner, 2002). Dijital bölünmenin; küresel bölünme, sosyal bölünme ve 
demokratik bölünme olmak üzere üç yönü bulunmaktadır. Küresel bölünme; sanayileşmiş ve gelişmekte olan 
toplumlar arasındaki internete erişim sapmalarını ifade ederken, sosyal bölünme, bir toplumdaki bilgi zengini 
ve bilgi yoksulları arasındaki farklılığı ve demokratik bölünme ise toplum içerisinde kamu hayatına katılım için 
dijital kaynakları kullananlar ile kullanamayanlar arasındaki farkı ifade etmektedir (Noris, 2001; akt. Kalaycı, 
2013). Görüldüğü gibi dijital bölünme küresel bölünme, sosyal bölünme ve demokratik bölünme kapsamında 
eğitim- öğretim faaliyetlerine de etki etmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim 
araştırmalarında, örgün, uzaktan ve sanal programların yürütülmesinde kullanılması yükseköğretimin olumlu 
ve olumsuz yönleriyle dijital bölünmenin etkisine maruz kaldığını göstermektedir (Erdem, 2012). Bu durum 
hiç kuşkusuz öğretmen eğitimini ve bu yapının bir parçası olan sosyal bilgiler öğretmen eğitiminin niteliğini de 
etkilemektedir. Ancak ilgili literatür tarandığında sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme, bilgi iletişim 
teknolojileri kullanımı ve dijital bölünme arasındaki bağlantıyı eşzamanlı olarak inceleyen araştırmalardaki 
sınırlılık dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanım durumlarına dijital bölünmenin etkisini ortaya koymaktır. Nicel metodoloji 
kapsamında betimsel yöntemin kullanıldığı araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Programı’nda öğrenim gören toplam 125 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. 
Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adayları arasında dijital bölünmenin mevcut olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım amaçlarında birtakım farklılıklar bulunmasına 
rağmen sosyal bilgiler öğretmen adaylarının en çok eğitim-öğretim etkinlikleri bağlamında bilgi iletişim 
teknolojilerinden yararlandıkları ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: dijital bölünme, sosyal bilgiler, öğretmen adayı, bilgi iletişim teknolojisi
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İnsanlık tarihini boyunca toplum hayatında çeşitli araç gereçlerin kullanımı artmış ve günlük hayatta insanlara 
önemli kolaylıklar sağlamış, toplumun vazgeçilmez ihtiyaçları arasına girmiştir. İnsanlığın ortak ürünü olan bu 
araç gereçlerin gelişimi zamanla her alanına yerleşmiş ve ilerleyen süreçte eğitim hayatında da kendine yer 
edinmiştir. Türkiye'de 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine 
uygun olan ders programlarında öğretim materyallerinin kullanımı daha da önem kazanmaktadır. Çünkü 
öğrencilere kazandırılması istenilen, bilgi, beceri, değer ve kavramların anlatım yönteminin dışında özelikle 
materyaller kullanılarak daha kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır(Ulusoy & Gülüm, 2009) Sosyal Bilgiler 
dersi de bu yeni yaklaşıma ayak uydurmaya çalışılmıştır. Teknolojik araç gereç kullanımı; öğrencilerin 
aktifliğini, derslerin daha çok duyu organlarına hitap ederek verilmesini ve öğretilenlerin kalıcı olmasını 
sağlamaya çalışılmıştır. Alan yazına bakıldığında daha çok öğretmen ve öğrencilerin öğretim teknolojilerini 
kullanım becerileri, kullanma düzeyleri vb. konularda yapılmıştır. Ancak öğretmen ve öğrenci görüşlerinin 
teknolojinin önemi konusunda görüşlerinin karşılaştırılmasının yapılmaması bir eksiklik olarak görülmüştür. 
Bu sebeple Sosyal Bilgiler dersinde teknoloji kullanımının önemi üzerine öğretmen ve öğrenci görüşlerinin 
alınması ve karşılaştırılması önem arz etmektedir. Bu sebepler doğrultusunda çalışmada, Sosyal Bilgiler 
dersinde teknoloji kullanımın önemine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin karşılaştırılması sonucu 
ortaya çıkan durumu irdelemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda yürütülmüş 
olup, bu kapsamda veri toplama aracı olarak altı sorudan oluşan açık uçlu anket uygulanmıştır. Anketle 6,7 ve 
8.sınıfta okuyan 80 öğrenci ve yine bu dersi veren 30 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen 
veriler doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere kodlar verilerek matrisler oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. 
Çalışmada elde edilen bulgulara göre, çağdaş eğitim sisteminde hem öğretmen hem de öğrenciler teknolojinin 
önemine vurgu yaparak Sosyal Bilgiler dersinin öğretimi esnasında bu teknolojik araç ve gereçlerden daha çok 
yararlanılması gerektiğini, bunun hem öğretmen hem de öğrenci açısından faydalı olacağını dile getirmişlerdir. 
Çalışma sonuçlarından hareketle; Öğretim teknolojileri açısından yetersiz olan okulların eksiklikleri 
giderilmesi, yeterli teknolojik donanıma sahip olduğu halde bunları verimli bir şekilde kullanamayan öğretmen 
ve okulların eksikliklerinin giderilerek öğretim teknoloji aletlerinden daha verimli faydalanmalarının 
sağlanması gibi önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, öğretim teknolojileri, öğretim teknolojilerinin kullanımı, öğretim 
teknolojilerinin önemi 
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Eğitim tarihine baktığımızda bireylerin her geçen gün daha çok bilgi, beceri ve tutumlar kazanmak zorunda 
kalındığı anlaşılmaktadır. Edinilecek kazanımların daha kolay, hızlı ve kalıcı kazandırılmasının önemini 
artırmıştır. Bu durum eğitimde yeni arayış ve anlayışları beraberinde getirmiştir. Eğitimde daha çok duyu 
organına hitap edecek görsel ve işitsel materyaller daha fazla yer almaya başlamıştır. Öğrenme-öğretme 
etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin 
kavratılmasında, varlıkların tanıtılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü 
öğretme-öğrenme yardımcı araçların başında görsel materyaller yer almaktadır (Şahin ve Yanpar, 2009).Ders 
programlarında öğretim materyallerinin kullanımı, 2004 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanılan 
yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine uygun olarak daha da önem kazanmıştır ( Ulusoy ve Gülüm, 2009 ). Çünkü 
öğrencilere kazandırılması istenilen, bilgi, beceri, değer ve kavramların anlatım yönteminin dışında özellikle 
görsel, işitsel ya da yazılı biçimlerde somutlaştırılması ile daha kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Eğitim 
ve öğretim de anlaşılası güç kavramların somutlaştırarak öğrenciye nakledilmesi ne kadar çok duyu organına 
hitap ederse, öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı izli olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır. 
Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlaması açısından materyal kullanımın çok önemli olduğu görülmektedir 
(Gözütok, 2006: 301). Bu çalışmada Sosyal Bilgiler dersinde görsel materyal kullanımının öğrencilerin 
öğrenmelerine etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda yürütülmüş 
olup, bu kapsamda veri toplama aracı olarak yedi sorudan oluşan açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. 
Çalışma Trabzon İli Ortahisar ilçesinden 10 ve Akçaabat ilçesinden dört ortaokulda görev yapan 25 öğretmenle 
yürütülmüş olup görüşmelerde elde edilen veriler doğrultusunda matrisler oluşturulmuş ve veriler 
yorumlanmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre; Bazı öğretmenlerin teknolojik araçları kullanmada 
yetersizlikleri olduğu, görsel materyal kullanılarak sunulan derslerin daha kalıcı ve etkili bir öğrenme sağladığı 
tespit edilmiştir. Öğretim ortamlarının görsel materyal yönünden zenginleştirilmesi, öğretmenlerin teknoloji 
kullanım yeterliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının faydalı olacağına yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, görsel materyal, araç gereç
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The provision of quality education to millions has been one of the struggles facing developing countries such 
as Nigeria. The limitation of spaces in the universities imposes restrictions for the teeming population of 
qualified undergraduates to have access to the conventional university system to obtain higher degrees in 
Nigeria. Also, those who could not afford to leave their job to attend to full time conventional education have 
no means of acquiring higher education among other barriers. To address the problem Open and Distance 
Learning (ODL) programme was established to provide access to any categories of undergraduates interested in 
obtaining higher education in Nigeria. Till date, the National Open University of Nigeria (NOUN) is the only 
specialist provider of open and distance learning programme at tertiary level in Nigeria and the West African 
sub-region, but the question to ask is how far and well has it gone in fulfilling the mandate of making higher 
education more accessible, flexible, and qualitative to the growing Nigerian populace? Unfortunately, ODL is 
still bedeviled with a number of teething problems which are a clog in the wheel of implementation. To this 
end, this paper examined the concept of Open and Distance Learning (ODL), the evolution of Open and 
Distance Learning in Nigeria, the relevance of Open and Distance Learning (ODL) and the problems of Open 
and Distance Learning (ODL). Following consultation with existing literature, a qualitative survey was 
conducted using questionnaires, interviews, and participatory experience. Although particular emphasis was 
paid to the Nigerian context, the findings in this article may be regarded as reflective distance education 
experiences elsewhere in Africa. 
Keywords: open and distance learning (ODL), National Open University of Nigeria (NOUN), undergraduates, 
University, conventional, education, access 

 
 

UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ BİR SOLUK MOOC’LAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 
 

Alpaslan DURMUŞ  
adurmus@mevlana.edu.tr  

 
Teknolojinin gelişimine paralel olarak eğitimde teknolojiden yararlanma süreci 1980’ler den itibaren çoklu 
ortam (multimedya) yazılımlarıyla başlamış, internetin kullanılmaya başlanmasıyla e-mail gibi teknolojilerden 
yararlanılmış düşük kalitede ses ve görüntü imkânı veren uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. İnternet 
teknolojilerinin gelişmesi ve giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, daha nitelikli uzaktan eğitim uygulamaları 
olanaklı hale gelmiştir. Günümüzde internet tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları uzaktan pek çok üniversitede 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında MOOC ya da KAÇD adı verilen (Massive Open Online 
Course- Kitlesel açık çevrimiçi ders) açık ve uzaktan eğitim uygulamaları ise internetin eğitimde 
kullanılmasının farklı bir boyutunu ifade etmektedir. MOOC uygulamalarında kullanıcılar ihtiyaç duydukları 
bilgiye genelde ücret ödemeden ulaşabilirler. Aynı zamanda MOOC uygulamaları, kullanıcıların çeşitlenen 
gereksinimlerine çözüm bulabilmek için ortaya çıkan bir yaklaşımı temsil etmektedir. Kitlesel açık çevrimiçi 
dersler (KACK), dünya genelinde kendi isteğiyle öğrenme sürecine yön vermek isteyen öğrenen bireyleri bir 
araya getiren büyük ölçekli bir öğrenme ortamını karakterize etmektedir. MOOC platformları arasında en 
yaygın olarak kullanılanları; Coursera, Edx, Udacity, Futurelearn, Openstudy, Codecademy, Openlearning, 
NPTEL, Khan Academy, Udemy, ALISON olarak görülmektedir. Bu uygulamalar arasında ise Coursera, Edx, 
Udacity en çok tercih edilenleridir. Coursera’nın partnerleri arasında Koç Üniversitesi bulunmaktadır. 
Gerçekleştirilecek çalışmada, öğrencilere MOOC’lar hakkında bilgi verilecek ve en çok kullanılan MOOC 
platformları arasında yer alan Coursera, Edx, Udacity MOOC platformları tanıtılacaktır. Tanıtılan platformlar 
üzerinden öğrencilere kendi konu alanları ile ilgili dersler izlettirilecektir. Uygulama sürecinden sonra 
öğrencilere, MOOC’ların bir uzaktan eğitim sistemi olarak, öğrenme etkinliklerinde kullanımına ilişkin 
araştırma soruları sorulacaktır. Demografik verilerine göre MOOC’lara ilişkin görüşlerin farklılaşıp 
farklılaşmadığı araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: MOOC, uzaktan eğitim, internet tabanlı öğretim 
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İçinde bulunduğumuz yüzyıl itibariyle teknolojinin her ortama girmiş olduğu bir süreç yaşamaktayız. 
Günümüzde yabancı dil öğrenimi artık sadece kapalı sınıf ortamlarında sınırlı kalmamaktadır. Kişilerin sadece 
sınıf ortamında değil aynı zamanda gerçek hayatta da yabancı dili öğrenebilecekleri ortamlar sunulmaktadır. 
Bu da beraberinde hayat boyu öğrenme kavramını getirmektedir. MEB ve Talim Terbiye Kurulunun 2014 
tarihli “9. ve 12. sınıflar Ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programı” çerçevesinde de belirtildiği gibi 
öğretmen ve öğrencilere çevrimiçi ortamlarda teknolojinin katılımıyla bir e-eğitim imkanı sunulması 
beklenilmektedir. Yani artık öğrenmenin sınıfların duvarlarının ötesine geçmesi gerekmektedir çünkü gerçek 
öğrenme imkanları ancak gerçek hayatta yer almaktadır. Bunun en etkili yöntemlerinden biride “sanal 
sınıf”lardır. Bu sunumun amacı burada bahsedilen konular çerçevesinde yabancı dil eğitiminde kullanmakta 
olduğumuz “Edmodo” adlı sanal sınıf uygulaması ile hayat boyu öğrenme programının nasıl gerçekleştirilmesi 
gerektiği yönünde bilgi vermektir. Edmodo Web 2.0 tabanlı bir yazılımdır ve ücretsiz erişim ve kullanım 
imkanı sağlamaktadır. Uygulaması Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 4. sınıf 
öğrencileri ile yıl boyu “Çocuklara Yabancı Dil Öğretim” ve “Dil Becerilerinin Öğretimi” derslerinde 
yapılmıştır. Dersi alan öğrenciler hem sınıf ortamında hem de sınıf dışında dersle ilgili her türlü öğrenme ve 
uygulama çalışmalarına katılmışlardır. Edmodo’nun akıllı telefonlar içinde erişim uygulaması öğrencilerin 
dersleri ve ödevlerini takip edip, dönüt vermeleri açısından da kolaylık sağlamıştır. Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu uygulamadan memnun kaldıklarını belirtmişler ve dersi kaçırdıkları bazı günlerde de Edmodo 
sayesinde bunu telafi etme imkanı bulduklarını ifade etmişlerdir 
Anahtar Kelimeler: sanal öğrenme ortamı, sanal sınıf, hayat boyu öğrenme, Edmodo, e-öğrenme 
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Uzaktan geçmişten günümüze yaygınlaşarak gelen bir uygulama olmasına rağmen bu yaygınlaşma 
yükseköğretimde çok genişken ilk ve ortaöğretim düzeyinde oldukça sınırlı kalmıştır. Özellikle Türkiye 
düşünüldüğünde daha da dar bir kapsam içerisindedir. İlk ve ortaöğretim düzeyinde yaygın olmayan ve pek 
bilinmeyen uzaktan eğitim yükseköğretimde birden öğrencilerin karşısına çıkabilmektedir. Liseyi bitiren pek 
çok öğrenci ne olduğunu bilmeden bir üniversitenin uzaktan ya da açık öğretim programlarına kayıt olmakta ve 
zaman içerisinde uygulamayı bırakma yolunu tercih edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı lise son sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitimin ne olduğunu bilip bilmediklerinin incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda toplam 338 lise son sınıf öğrencisine "Uzaktan eğitimi nasıl tanımlıyorsunuz?" ve "uzaktan 
eğitimle ders almak ister misiniz?" soruları yöneltilmiş ve öğrencilerin cevapları betimsel olarak analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerden 127'si uzaktan eğitimin ne olduğunu bilmediğini, 96'sı internet 
üzerinden eğitim olduğunu ve 61'i ise açık öğretim olduğunu ifade etmişlerdir. Yine öğrencilerden 200'ü 
uzaktan eğitimle ders almak istemediğini, 84'ü ise uzaktan eğitimle ders alabileceğini ifade etmiştir. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, açık öğretim, lise, öğrenci 
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Bu çalışmanın amacı, Uşak Üniversitesi kapsamında ve sanal olarak yürütülen ortak derslerin işlenişine ilişkin 
öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca uygun olarak, çalışmanın yöntemini biçimlendirici 
değerlendirme nitel stratejisi oluşturmaktadır. Biçimlendirici değerlendirmeler belli bir programın, politikanın, 
bir grup çalışanın ya da bir ürünün geliştirilmesini, şekillendirilmesini hedefler (Patton, 2002). Nitel 
araştırmalar genellikle amaçlı bir şekilde seçilmiş küçük örneklemlerle detaylı bir şekilde yürütülmektedir. 
Amaçlı örneklem seçimindeki mantık, araştırmanın daha derinlemesine yapılabilmesi için bilgi zengini 
durumları ortaya çıkarmaktır. Çünkü bilgi açısından zengin durumlar, deneysel genellemelerden ziyade olayları 
derinlemesine anlama imkânı sağlamaktadır (Patton, 2002). Ayrıca bu tarz çalışmalarda sonuçları genellemek 
gibi bir amaç bulunmamaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek 
Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu dersleri (Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi ve Bilişim Teknolojileri) alan 8 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 
araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın incelenerek geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama süreci, gerekli izinler alındıktan sonra, amaçlı 
örneklem ile belirlenen öğrencilerle yürütülmüştür. Çalışma grubunu oluşturulurken öğrencilerin araştırmaya 
katılmaya gönüllü olup olmadıkları dikkate alınmıştır ve gönüllülük esasına göre çalışma yürütülmüştür. 
Veriler daha önceden hazırlanan Görüşme Protokolü doğrultusunda toplanmıştır. Görüşmeler sırasında 
araştırmacı belirlenen alt konu veya başlıklarla ilgili konuşmayı yönlendirmekte, soruların kendiliğinden 
gelişmesini sağlamakta ve odaktaki konudan sapmadan bir konuşma akışı oluşturmakta özgür davranmıştır. 
Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve görüşmeyi yapan araştırmacı gerektiği yerlerde kendisi için 
kişisel notlar almıştır. Görüşmelerin süresi 6 ile 10 dakika arasındadır. Verilerin çözümlenmesinde öncelikle 
her bir ses kaydı dinlenerek bu kayıtlar yazıya dökülmüş ve her bir katılımcı için bir görüşme metni 
oluşturulmuştur. Her bir görüşme metni 4-5 sayfa olarak değişmektedir. Verilerin çözümlenmesinde içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler 2 araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu analizler 
sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, derslerin işleniş sürecinde birtakım problemlerin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunlar, öğrenen-öğrenen, öğrenen-öğretim elemanı ve öğrenen- ortam 
etkileşimlerinde yetersizlik; zamandan ve mekandan bağımsız olamama, canlı derslere katılımın olmaması, 
oryantasyon eksikliği ve tasarımdan kaynaklı sıkıntılar olarak sıralanabilir. Bu sorunlardan yola çıkarak, bu 
çalışma ile sanal derslerin yürütülmesinde kullanılan öğrenme ortamları ile ilgili öğretim elemanı ve öğrenciler 
bilgilendirilebilir, ortamın görsel tasarımı düzenlenebilir, öğrencilerin derslere katılımını artıracak birtakım 
uygulamalara öğrenme-öğretme süreci içerisinde öğretim elemanının kontrolünde yer verilebilir. 
Anahtar Kelimeler: sanal dersler, açık ve uzaktan öğrenme, sanal ortamlarda etkileşim 
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İlgili literatürde e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme, sanal eğitim, Web-tabanlı öğrenme ve İnternet-tabanlı 
öğrenme gibi kavramlar kullanılarak bahsedilen uzaktan eğitim uygulamaları dünyada ve Türkiye’de bilgisayar 
ve İnternet ağı alt yapılarını güçlendiren birçok yüksek öğrenim kurumunda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
uygulamalar bezen sınıf içerisinde yüz-yüze yürütülen örgün eğitim uygulamalarıyla kaynaştırılıp 
harmanlanmış öğrenme biçiminde diğer zamanlarda da tamamen çevrimiçi olarak İnternet tabanlı olarak 
yürütülmektedir. Uzaktan eğitim uygulamalarının günümüzdeki kablosuz ağ bağlantılı mobil teknolojilerin 
sunduğu zaman ve mekan bağımsızlığı gibi avantajlar ile her zaman her yerde öğrenmeye fırsat vermesi 
nedeniyle yüksek öğrenim kurumlarında giderek yaygınlaşması beklenmektedir. Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi (AİBÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBUZEM) 2014 yılında kurulmuş ve 
faaliyete geçmiştir. 2014-2015 öğretim yılından itibaren üniversite bünyesinde verilen ortak dersler (Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II, Türk Dili I ve II, Yabancı Dil I ve II) uzaktan eğitim uygulamaları kullanılarak 
öğrencilere İnternet ortamında çevrimiçi olarak sunulmaktadır, ve yaklaşık 8.000 öğrenci İBUZEM üzerinden 
bu derslere katılmaktadır. AİBÜ uzaktan eğitim merkezi bünyesinde ders alan öğrencilerin çevrimiçi öğrenme 
ya da İnternet tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları ve görüşleri henüz yeterince incelenmemiştir. Bu 
çalışmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İBUZEM bünyesinde yürütülen İnternet tabanlı öğrenme 
ortamında çevrimiçi ders alan öğrencilerin İnternet tabanlı öğrenmeye yönelik tutumlarının demografik 
özeliklerine (cinsiyet, sınıf seviyesi, fakülte ya da yüksekokul), ders alırken kullandıkları araca (masaüstü 
bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar) ve daha önce uzaktan eğitim dersi alıp almamalarına göre 
farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada demografik bilgi formu ve Tekinarslan (2008) 
tarafından geliştirilmiş Likert tipi İnternet tabanlı öğrenme tutum ölçeğinden oluşan çevrimiçi olarak 
hazırlanmış bir veri toplama aracı kullanılmıştır. İnternet tabanlı öğrenme tutum ölçeği algılanan özellik (10 
madde), duyuşsal (5 madde), iletişim (6 madde) olmak üzere toplam üç alt ölçekten ve 21 maddeden 
oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak yaklaşık 250 öğrenci katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 
SPSS programı kullanılacaktır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü ANOVA ve Tukey-
HSD testlerinden yararlanılacaktır. İlgili alan yazın dikkate alınarak ortaya çıkan bulgular ışığında öğrencilerin 
İnternet tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim; İnternet tabanlı eğitim, lisans öğrencileri, tutum, demografik özelikler 
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İnternetin yaygınlaşmasıyla, yüz yüze sınıf ortamları kadar çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenme 
yaygınlaşmıştır. Çevrimiçi olarak verilen derslerin yaygınlaşması ve bu derslerdeki tüm öğretim faaliyetlerinin 
sanal sınıf ortamlarında gerçekleşmesi, yüz yüze öğretimde gerçekleşen; öğrenme faaliyetleri, öğretmen ve 
akranlar ile etkileşim, eleştirel düşünme ve işbirlikçi öğrenme gibi üst bilişsel etkinliklerin çevrimiçi 
ortamlarda nasıl gerçekleştiği araştırma konusu olmuştur. Bu araştırmalara bağlı olarak çevrimiçi ortamlarda 
öğrencilerin öğretmenleriyle ve akranlarıyla etkileşimde bulunarak sosyalleşmelerini, öğrenme hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için işbirliği içinde hareket edebilmelerini ve eleştirel düşünme becerilerini gelişimini 
gösteren “Sorgulama Topluluğu Modeli” geliştirilmiştir. Farklı araştırmalarda öğrencilerin öğretimsel, sosyal 
ve bilişsel buradalık algılarının sorgulama topluluğu oluşmasında önemli bir faktör olduğu gözlemlenmiştir. 
Ancak yapılan çalışmaların daha çok çevrimiçi eşzamansız öğrenme ve karma öğrenme ortamları üzerine 
yoğunlaştığı görülmekte olup, eşzamanlı öğrenme ortamlarında öğrencilerin algılarını belirleme üzerine çok 
fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, çevrimiçi eşzamanlı öğrenme ortamlarında öğrencilerin 
öğretimsel, sosyal ve bilişsel buradalık algılarının belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Araştırmada kesitsel 
tarama modeline uygun olarak toplanan nicel verilerden yararlanılarak çözümlemeler yapılmıştır. Araştırmanın 
katılımcılarını, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Uzaktan Eğitim Programı 4.sınıfa devam 
eden 65 öğrenci oluşturmaktadır. Adobe Connect video konferans sistemi kullanılarak sunulan "Eğitimde 
Yapay Zeka Uygulamaları" dersinin dönemi sonunda öğrencilere Arbaugh ve diğerleri (2008) tarafından 
geliştirilen ve Öztürk (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sorgulama Topluluğu Ölçeği” uygulanmıştır. 
Ölçek 4’lü likert tipi “Kesinlikle Katılıyorum” ile “Kesinlikle Katılmıyorum” arasında puanlandırılmıştır. 
Ölçekte 13 öğretimsel, 9 sosyal ve 12 bilişsel buradalık olmak üzere toplam 34 sorgulamatopluluğu algısını 
belirlemeye yönelik maddeler bulunmaktadır. Elde edilen verilerden betimleyici istatiksel analizler ile sonuçlar 
ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda; çevrim içi eşzamanlı olarak düzenlenen öğretimde öğrencilerin 
öğretimsel, sosyal ve bilişsel buradalık algılarının her üçü de genel olarak yüksek olup “Katılıyorum” 
düzeyinde çıkmıştır. Öğretimsel buradalık algısına yönelik maddelerin ortalaması (X=3,12), bilişsel buradalık 
algısına yönelik maddelerin ortalaması (X=3,04) ve sosyal buradalık algısı ortalaması ise (X=3) olarak 
belirlenmiştir. Her üç buradalık türünün içerdiği maddeler değerlendirildiğinde çevrimiçi eğitimcinin dersteki 
rolünün (dersi planlama, rehberlik, öğrenci ile etkileşimi, tartışmayı başlatma vbg.) etkin olması, öğrencilerin 
kendilerini rahat hissetmesi (akranları ile etkileşim, topluluk hissi kazanmaları, toplumsal yetenekleri vbg.) ve 
eleştirel düşünmeleri sağlanabilmesi gibi maddelerde öğrencilerin yüksek puanlar verdikleri görülmektedir. 
Çalışmadan elde edilen sonuçların özellikle video konferans ile gerçekleştirilen çevrimiçi eşzamanlı öğrenme 
ortamlarında gerçekleştirilen derslerde öğrencilerin araştırma topluluğunu oluşmasında rol oynayan öğretimsel, 
sosyal ve bilişsel buradalık algılarının olumlu yönde geliştirebilecek etkinlikler için ipuçları sunduğu, bu 
çerçevede hazırlanacak ortam ve etkinlikleri için çevrimiçi öğrenme ortamı tasarlayıcılara katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: sorgulama topluluğu, çevrimiçi eşzamanlı öğrenme ortamları 
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Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme ortamları üzerindeki 
etkisinin gözle görülür derecede artmasıyla, eğitsel sorunlarının çözümünde teknolojik olanaklardan 
yararlanmak bir gereksinim haline gelmiştir. Gerek uzaktan eğitim yoluyla verilen derslere ait içerik hazırlama 
gerekse yüz yüze verilen derslerde öğretim teknolojilerinin ve uzaktan eğitimin olanaklarından yararlanmak 
adına, öğretim elemanlarının sahip oldukları bilgi ve becerileri güncellemesi ve gerekli e-yeterliliklere sahip 
olması şarttır. Bu bağlamda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, uzaktan öğretim ve e-öğrenme süreçlerinde 
başarıyı ve niteliği artırmak amacıyla, uzaktan öğretim yöntemiyle ve/veya teknoloji destekli ders vermek 
isteyen öğretim elemanlarının ve eğitim personelinin uzaktan öğretim, e-öğrenme ve eğitimde yeni teknolojiler 
gibi güncel konularda bilgi ve becerilerle donatılması için Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programı 
hazırlanmıştır. Bu program sonunda katılımcıların e-öğrenme süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler elde etmesi, 
öğrenme yönetim sistemleri ve sanal sınıf sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilmesi, kendi derslerine ait 
içerik geliştirebilmesi/değerlendirebilmesi, sosyal medya ve eğitimde kullanılan yeni teknolojilere ilişkin bilgi 
edinmesi ve uygulama yapabilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılara derslerinde kullanabilecekleri materyalleri 
geliştirebilme ile ilgili bir dizi eğitim verildikten sonra, sertifika almaya hak kazanmaları konusunda belirleyici 
olacak görsel-işitsel ders içeriği geliştirmeleri istenmiştir. Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programı sonunda, 
katılımcılar tarafından geliştirilen materyaller incelendiğinde bazı farklılıklar gözlenmiştir. Bu farkların hangi 
değişkenlere göre olduğunu istatistiksel veriler eşliğinde incelemek ve tespit edilen bulguları kesinleştirmek 
amacıyla araştırma şekillendirilmiştir. Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programı’na katılmış olan 302 kişi 
arasından tesadüfi olarak belirlenmiş 141 kişiden elde edilen veriler ışığında yapılan bu araştırmada, 
katılımcıların unvana göre (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr., Uzman, Okutman, Araştırma Görevlisi, 
Öğretmen) kıdeme göre (21 yıl ve üzeri, 20-16 yıl, 15-11 yıl, 10-6 yıl, 5 yıldan az) cinsiyete göre ve bilgisayar 
kullanma konusundaki yeterliliklerine göre başarılı olma durumları incelenmiştir. Uzaktan eğitim derslerinde 
kullanmak üzere katılımcılar tarafından geliştirilen materyaller incelenmiş ve katılımcıların materyal hazırlama 
konusunda başarılı olma durumlarının bahsi geçen değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Katılımcılar tarafından geliştirilen materyaller (e-İzlence, e-Sınav, Ses Kaydı, Blog, 
Resim ve Video), rubrik oluşturmada izlenecek yollar ve uzman görüşleri dikkate alınarak hazırlanan analitik 
(parçalı) rubrikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Katılımcıların çevrimiçi ders verme konusunda başarısını 
belirleme işlemi, rubrik oluşturma aşamaları ve uzman görüşleri ışığında geliştirilen, holistik (bütüncül) rubrik 
kullanılarak yapılmış, elde edilen veriler ışığında katılımcılar alt düzey-orta düzey-üst düzey başarılı olarak 
sınıflandırılmıştır. Başarı düzeyleri ile belirlenen değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı yapılan 
istatistiksel analizler sonrası belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, e-öğrenme, çevrimiçi eğitmen, rubrik, içerik geliştirme, materyal 
hazırlama 
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Bu araştırmada ülkemiz üniversitelerinde son dönemlerde yoğun olarak açılmaya başlanan uzaktan eğitim 
merkezlerinin yürüttükleri program çeşitliliği ve sayıları istatistiksel olarak analiz edilerek bu merkezlerin 
mevcut durumu incelenmiştir. Araştırmada merkezlerin internet sayfaları, resmi gazetede yönetmeliklerinin 
yayımlandığı tarihler, ÖSYM tercih kılavuzunda bulunan uzaktan eğitim programları ve öğrenci kontenjanları 
gibi bilgiler veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Ülkemizde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve 
Atatürk Üniversitesinde faaliyet gösteren toplam 3 açık ve uzaktan eğitim fakültesi ve devlet üniversitelerinden 
Gazi Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi (Tunca Meslek Yüksekokulu) bünyesinde faaliyetlerine devam eden toplam 4 uzaktan eğitim 
meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Vakıf üniversitesi düzeyinde ise vakıf meslek yüksekokulu olarak kurulan 
Beykoz Lojistik, Kapadokya ve Plato Meslek Yüksekokullarında açılmış uzaktan öğretim programları 
bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bünyesinde de uzaktan eğitim uygulama 
ve araştırma merkezi yer almaktadır. Belirtilen açık ve uzaktan eğitim fakülteleri ile uzaktan eğitim meslek 
yüksekokulları, vakıf meslek yüksekokulları ve enstitü türleri, faaliyet alanları itibariyle uzaktan eğitim 
merkezleri araştırmasının kapsamı dışında tutulmuştur. Yapılan incelemede ülkemizde devlet (67) ve vakıf (31) 
üniversitelerinde toplam 98 uzaktan eğitim merkezi bulunmaktadır. Araştırmada incelenen veriler bu 
merkezlere aittir. Araştırma kapsamında, merkezlerin kuruluş yılları, yönetim, idari ve teknik personel sayıları 
grafik ve tablolar şeklinde sunulmuştur. Ayrıca ilgili uzaktan eğitim merkezlerinin açtıkları ön lisans, 
lisansüstü, sertifika programı çeşitliliği ve yürütülen program sayıları tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, ülkemizde 98 uzaktan eğitim merkezinin; 30’unda toplam 80 ön lisans programı, 
19’unda toplam 37 lisans tamamlama programı, 43’ünde 139 lisansüstü (tezsiz yüksek lisans) programı ve 
27’sinde 120 sertifika programı yürütülmektedir. Ayrıca bu merkezlerin büyük bir çoğunluğunda ön lisans ve 
lisans düzeyinde okutulan ortak zorunlu derslerden bazıları (5/i) uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. 
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Research has shown that the number of English learners has been increasing in K-12 classrooms and colleges, 
and there is an increase in the need of qualified second/foreign language teachers, which leads to the increase 
in the number of online teacher education programs (National Center for Education Statistics, 2009). Hall and 
Knox (2009) reported that since the beginning of 1990 such programs have experienced a five-fold increase in 
number. Therefore, teacher education programs need different varieties of technology-based courses to prepare 
teacher candidates in the best way to provide education to language learners in this digital age. The purpose of 
this study is to investigate Computer Assisted Language Learning (CALL) courses for Non-Native English 
Speakers (NNES) that are designed by pre-service teachers in the U.S. and to measure their self-efficacy in 
designing online courses for NNES. For this research, 16 pre-service teachers at one of the southern state 
universities in the U.S. designed different online courses to teach 15 Chinese and 16 Turkish students. On the 
basis of a self-report survey and open ended questionnaire, this non-experimental correlational design study 
revealed the relationships between different variables such as perception of teacher candidates’ knowledge in 
English language teaching, knowledge and efficacy in designing CALL courses and the perception of their 
ability in assessing their NNES students online in a distance learning environment (Gall, Gall, & Borg, 2007). 
Despite the small sample size, the regression procedure predicted 92% of the variation in the dependent 
criterion F(2, 1) = 5.5, p = .28, and the answers to open ended questions supported this large effect size. 
Therefore, the results indicated the importance of giving chance to teacher candidates to design online courses 
as firsthand experience to increase pre-service teachers’ self-efficacy before they start their profession. The 
paper discusses the pedagogical implications on teaching in digital age in relation to CALL. 
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Yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldıran uzaktan eğitim günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
daha fazla tercih edilen bir eğitim sistemi haline gelmektedir. Gülnar (2008), en belirgin üç özelliğini 
vurgulayarak uzaktan eğitimi, bilgi kaynaklarına ulaşmada ve ulaştırmada etkin bir yöntemin izlendiği, 
teknolojiden en iyi şekilde yararlanıldığı ve öğrenen ile öğretenin yer ve zaman olarak bağımsız olduğu bir 
eğitim sistemi olarak tanımlamıştır. Uzaktan eğitimde, teknolojinin yıllardır kilit rol oynadığı fark 
edilmektedir. Bunun nedeni de teknolojinin, öğrenenlerin her hangi bir zamanda her hangi bir yerden eğitime 
katılmalarına olanak tanıması ve böylece süreçte var olan uzaklık sorununu ortadan kaldırmasıdır. Bunun yanı 
sıra günümüz teknolojilerinin eş zamanlı ya da eş zamansız öğrenme ağları oluşturmaya olanak tanıması da 
teknolojinin uzaktan eğitime kattığı önemli bir üstünlük olarak görülebilir(Beldarrain, 2006). Bu çalışma 
kapsamında da uzaktan eğitimde öğrenme ağları oluşturmaya olanak tanıyan “Sosyal Ağ, İçerik Yönetim 
Sistemi, Öğrenme Yönetim Sistemi ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar (MOOCs)” ele alınmaktadır. Uzaktan 
eğitimin gelişmesini sağlayacak olan sadece gelişmiş teknoloji olanakları değil, bu teknolojilerin uygun ve 
planlı bir şekilde kullanılarak uzaktan eğitimdeki kalitenin artırılmasıdır. Çünkü uzaktan eğitim demek sadece 
teknoloji demek de değildir. Moore ve Kearsley (2012) de bu bağlamda uzaktan eğitimi, öğreten ve öğrenenin 
farklı yerlerde olduğu ve teknoloji ile iletişim kurularak özel bir kurum tarafından planlı bir şekilde tasarlanan 
öğrenme ve öğretme süreci olarak tanımlamıştır. Dabbagh (2005) da bu durumu destekleyecek şekilde e-
öğrenme ortamlarının etkili olabilmesi için öğretim tasarımcılarının, öğretim tasarımının altında yatan kuramsal 
temellere hakim ve kuram ile uygulama arasında ilişki kurabilme becerisine sahip olmaları gerektiğini 
vurgulamıştır. Kuramlar nasıl herhangi bir alanı anlama ve açıklama konusunda sistematik bir bilgi yapısı 
sunuyor ise eğitimde de daha doğru ve derinlemesine öğrenme ve öğretme sağlayabilmenin yolunu sunarlar 
(Sackney ve Mergel, 2007). Dolayısıyla sosyal ağ, içerik yönetim sistemi, öğrenme yönetim sistemi ya da 
kitlesel açık çevrimiçi kurs gibi e-öğrenme ortamlarında da etkili öğrenme gerçekleşebilmesi için süreçlerin 
kurama dayandırılması önemlidir. Sonuç olarak bu çalışmanın problem cümlesi, teknolojilerin eğitim amaçlı 
kullanım süreçlerinde öğrenme kuramları ne derece dikkate alınmaktadır? Bu sorunu tespit edebilmek için 
çalışmanın amacı, sosyal ağ, içerik yönetim sistemi ya da kitlesel açık çevrimiçi kurslara dayalı gerçekleştirilen 
uzaktan eğitim süreçlerinde hangi öğrenme kuramlarının temel alındığını incelemek, kuramların kendi 
doğruları bağlamında uygun kullanılıp kullanılmadığını belirlemek, tartışmak ve bu konuda öneriler sunmaktır. 
Bu doğrultuda Web of Science veritabanında son beş yıl (2010-2015) kapsama alınarak bir tarama yapılmıştır. 
Uzaktan eğitimde sosyal ağ, içerik yönetim sistemi, öğrenme yönetim sistemi ve kitlesel açık çevrimiçi kurslar 
(MOOCs) ile ilgili toplam 88 makale incelenmiştir. Bu makalelerde yalnızca 7 tanesinde öğrenme kuramları 
temel alınarak araştırma yapıldığı görülmüş ve çalışmaya sadece bu makaleler dahil edilmiştir. İncelenen 
makalelerin üçü sosyal ağ, ikisi içerik yönetim sistemi, ikisi kitlesel açık çevrimiçi kurslar kapsamında yer 
alırken; öğrenme yönetim sistemi kapsamında incelenen makale bulunmamaktadır. Çalışma sonunda bu 
makalelerde hangi kuramların temel alındığı, olumlu ya da olumsuz sonuçlarının neler olduğu gibi bulgular 
ayrıntılı incelenmiş ve bu bağlamda öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim; sosyal ağ; içerik yönetim sistemi (İYS); öğrenme yönetim sistemi (ÖYS); 
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Öğrenme yönetim sistemlerinin gelişmesiyle çevrimiçi derslerin bu tür sistemler üzerinden öğrenci merkezli 
olacak şekilde tasarlanması ve uygulanması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede bir ÖYS olarak Moodle 
eğitimcilere öğrenme sürecini yönetmek ve öğrencileri teşvik etmek için forum, sözlük, wiki, ödevler, mini 
sınavlar, anketler, scorm, veri tabanları vb. gibi birçok araç sunmaktadır. Bu araçlar ile bilgilerin sadece 
doğrudan sunulduğu değil etkin öğrenme deneyimleri sağlayabilen bir ortam olarak değerlendirilmektedir. 
Moodle ÖYS’nin bu potansiyeli farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları 
sağlayarak, öğrenme sürecini kontrol edebilmelerini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde Moodle 
gibi çevrimiçi ortamlarda öğrencilerin kişiselleştirilmiş ortamlarda geçirdikleri süre, inceledikleri içerikler, 
yaptıkları ödev, yükledikleri dosyalar (materyal hazırlamak), tartışma ortamındaki mesajları, ebeveynleri ile 
olan iletişimleri, eğitmenle olan iletişimleri, e-değerlendirme sonuçları, grup çalışmalarındaki katılımları, sınav 
başarıları gibi değişkenlerin öğrencilerin tercihleri ve farklı özellikleri ile ilgili ipuçları verebileceği 
görülmektedir. Bu çerçevede bu çalışma Moodle ÖYS’nin özelliklerinin, öğrencilerin öğretme - öğrenme 
sürecindeki tercihlerini ne şekilde etkilediği üzerinde odaklanılmıştır. Öğrencilerin ortamdaki davranışlarından 
yola çıkılarak, davranışlar belirli sınıflamalar içerisinde gruplanmış ve öğretmen-öğrenme sürecinin belirli 
aşamalarının Moodle ÖYS’nin hangi özellikleriyle gerçeklenebildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ortamdaki 
davranışların çevrimiçi ortam özellikleriyle ilişkilerinin belirlenmesi, olası ders tasarımları için tasarımcılara 
önceden yol gösterebilmek adına özellikle içerik tabanlı tasarımlar için önemlidir. Bu çerçevede literatürde 
Moodle özelliklerini ve bu ortamdaki öğrenci davranışlarını ortaya koyan çalışmalar analiz edilmiş, bu 
doğrultuda hazırlanmış olan envanterler değerlendirilerek Moodle için geniş çerçeveli bir özellik - davranış 
çerçevesi oluşturulmuştur ve çevrimiçi ortamın özelliklerinin kullanımı, algılanan fayda, algılanan kullanım 
kolaylığı öğrenci davranışları arasındaki nedensel ilişkiler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, Moodle ÖYS’nin 
scorm ve video özelliği ile izleme, takip etme ve okuma davranışlarının, sohbet ve forum özellikleriyle 
ebeveynler arası iletişim, karar verme ve tartışmalara katılma davranışlarının, e-değerlendirme özelliğiyle 
kendi kendini yönetebilme, performansının farkında olma, hatalarını görebilme davranışlarının, çalıştay ve 
ödev özellikleriyle grup halinde çalışma davranışlarının ilişkili olabileceği görülmektedir. Oluşturulan 
ilişkilendirme tablosunun Moodle vb ÖYS’lerde öğrencilerin etkinliklere katılımlarını sağlanması sayesinde 
anlamlı öğrenmelerin sağlanması için öğrenme ortamı tasarlayıcılara ilişkileri önceden görebilmeleri anlamında 
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirmiş; bireylerin farklı 
ihtiyaç ve talepleri uzaktan eğitim gibi değişik formlardaki öğrenme sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Giderek yaygınlaşan ve birçok bireyin tercihi olmaya başlayan uzaktan eğitim sistemleri incelendiğinde, 
genellikle teknolojik yapıların ön plana çıktığı, öğretimsel ve psikolojik yapıların göz ardı edildiği görülmüştür. 
Bu da uzaktan eğitimde teknolojinin araç değil amaç olarak görüldüğüne işaret etmektedir. Oysa sistemin alt 
yapısının iyi yapılandırılmış olması o sistemi etkileyecektir ancak sistemin başarılı olması için tek başına 
yeterli olmayacaktır. Özellikle senkron iletişimle ya da sanal sınıflarda gerçekleştirilen bir uzaktan eğitim 
sisteminin en kritik bileşeninin öğreticiler olduğu düşünülmektedir. Çünkü sistemin asıl kullanıcısı olan ve 
sistemi yöneten öğreticilerdir. Bu nedenle öğreticilerin sisteme ilişkin bilgileri, becerileri, tutumları, bakış 
açıları, algıları, inançları; öğretimsel uygulamaların başarısı açısından son derece önemlidir. Bu noktadan 
hareketle, çalışmada uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik 
bilgileri, inançları ve uygulamaları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya üç farklı üniversitede görev 
yapan ve uzaktan eğitimde ders veren on altı öğretim elemanı katılmıştır. Çalışma, nicel ve nitel araştırma 
yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modeli olarak desenlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, 
uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgilerinin çok net olmadığı, 
gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim uygulamalarına dayalı kişisel açıklamalarda bulundukları ve bu nedenle 
uzaktan eğitime ilişkin kavramsal olarak ortak bir görüşün oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim 
elemanlarının uzaktan eğitime yönelik inançları özyeterlik algısı ve yarar algısı olmak üzere iki boyutta 
incelenmiştir. Öğretim elemanlarının teknolojiyi araçsal boyutta kullanma konusunda kendilerini yeterli 
buldukları, öğretimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi konusunda ise daha az yeterli buldukları belirlenmiştir. 
Uzaktan eğitimi zaman ve mekan esnekliği sağlaması açısından yararlı bulan öğretim elemanlarının, eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirme, öğrenmeye motive etme ve katılımı artırma gibi öğrenciye katkı açısından 
daha az yararlı buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanları açık uçlu görüşme sorusuna verdikleri 
yanıtlarda da etkileşim sağlanamaması, yüz yüze ortamlardaki gibi iletişim kurulamaması, doğrudan 
kültürlemeye olanak tanımaması gibi nedenlerle uzaktan eğitimi yararlı bulmadıklarını ifade etmiş; hatta bazı 
öğretim elemanları uzaktan eğitimi verimsiz ve sıkıntıları olan bir sistem olarak tanımlamışlardır. Öğretim 
elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarında ise yoğun olarak bilgisayar, kamera, ses sistemi gibi temel 
teknolojileri kullandıkları, materyal olarak çoğunlukla metin, anlatı ve görselleri tercih ettikleri, öğrenme 
yönetim sistemi ve canlı sınıf sistemindeki araçları da genellikle içerik paylaşma, materyal sunma ve iletişim 
kurma amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının 
uzaktan eğitime ilişkin bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise; uzaktan eğitimin 
sağladığı olanaklara ve teknolojik yapıya ilişkin bilgileriyle özyeterlik algıları arasında, öğretim sürecine ve 
uzaktan eğitime ilişkin bilgileriyle yarar algıları arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Uzaktan 
eğitime yönelik bilgileriyle uzaktan eğitimdeki uygulamaları arasında ise ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu 
durum bilginin, uygulamayı değilse de inancı etkilediğine işaret eder görünmektedir. Son olarak öğretim 
elemanlarının uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları ile uzaktan eğitim uygulamaları arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmazken, yarar algıları ile uygulamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu, 
inancın uygulamayı kısmen etkilediği biçiminde yorumlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, bilgi, inanç, uygulama 



60 

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ HAREKETLİLİĞİNİN VERİ 
MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ 

 
Özkan ÖZBAY  

ozkan.ozbay@msn.com  
 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler veri depolama sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak büyük 
miktarlardaki verilerin manyetik ortamlarda saklanmasını kolay ve ucuz hale getirmiştir. Ancak depolanan bu 
veriler tek başlarına değersiz olup bir anlam ifade etmemektedir. Depolanan verilerin anlamlı hale 
getirilebilmesi için bilgisayar sistemleri kullanılarak belli bir amaca yönelik işlenerek bilgiye dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Veriler arasındaki örüntülerin keşfedilerek anlamlı bilgi haline getirilmesi veri madenciliği 
yöntemleri ile sağlanabilmektedir. Bu çalışmada yüz yüze eğitim yöntemiyle eğitim alan üniversite (Lisans) 
düzeyindeki öğrencilerin ÖYS üzerindeki hareketliliği ile akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki veri 
madenciliği yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bu bağlamda bu çalışma, tarama modellerinden ilişkisel 
tarama modeline uygun olarak düzenlenmiş betimsel ve nicel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini Başkent 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılı 
bahar dönemi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini yüz yüze eğitim yöntemiyle alan 40 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışmada veri kaynağı olarak öğrencilerin ilgili eğitim öğretim yılına ait Moodle ÖYS 
üzerindeki hareketliliğini içeren log kayıtları ve yılsonu akademik başarı notları kullanılmıştır. Öğrencilerin 
ÖYS üzerindeki hareketliliği ile akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde disiplinler arası 
bir alan olan veri madenciliği teknikleri kullanılmıştır. İlk olarak veri madenciliği modellerinden tanımlayıcı 
model olan kümeleme modeli kullanılmış ve bu modelin oluşturulmasında K-Means algoritmasından 
yararlanılmıştır. Kümeleme modelinde veri kaynağı olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan öğrencilerin yılsonu akademik başarı notları 
kullanılmıştır. Kümeleme işleminin gerçekleştirilmesi sonucu öğrencilerin düşük, orta ve yüksek risk grubu 
olmak üzere 3 gruba ayrılmasına karar verilmiştir. K-Means algoritması tarafından risk grupları için ortalama 
değerler hesaplanarak öğrenciler akademik başarı durumlarına göre bu risk gruplarına yerleştirilmiştir. 
Kümeleme işlemi sonucu oluşturulan risk gruplarının; öğrenci özellikleri hakkında bilgi sağlayabileceği, 
tahmin edici modeller içerisinde yer alan sınıflandırma modellerinden olan karar ağaçlarının oluşturulmasına 
ve elde edilen sonuçların daha kolay yorumlanabilmesine katkı sağlayacağı söylenebilir. Kümeleme işlemi 
gerçekleştirildikten sonra karar ağaçlarının oluşturulmasında veri kaynağı olarak öğrencilerin Moodle ÖYS 
üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler kullanılmıştır. C5.0, CART, CHAID, QUEST algoritmaları kullanılarak 
oluşturulan karar ağaçlarının doğruluk oranları incelenmiş ve bu algoritmalar içerisinde en yüksek doğruluk 
oranını veren CART algoritmasının doğruluk oranı %85,0 olarak bulunmuştur. Karar ağaçları en yüksek 
doğruluk oranını veren CART algoritması kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulara bağlı olarak öğrencilerin ÖYS üzerindeki hareketliliği ve akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. ÖYS üzerinde yüksek düzeyde hareketlilik sergileyen öğrencilerin 
düşük risk grubunda, orta düzeyde hareketlilik sergileyen öğrencilerin orta risk grubunda ve düşük düzeyde 
hareketlilik sergileyen öğrencilerin yüksek risk grubunda yer aldıkları söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: moodle, öğretim yönetim sistemi, veri madenciliği 
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İnternet teknolojilerinin gelişmesi eğitim alanında yeni uygulamaları, yeni fırsatları beraberinde getirmiştir. 
Hazırlanan çevrimiçi eşzamansız kurslar, zaman-mekân sınırlamalarından bağımsız olarak istenilen şekilde 
bireye özgü alınabilmektedir. Diğer taraftan eşzamanlı sanal dersler ile mekân sınırlaması olmadan öğretmen-
öğrenci iletişimi sağlanabilmektedir. Eğitim öğretim sürecinde elde edilen kolaylıkların yanı sıra öğrenme 
sürecinin olmazsa olmazı ölçme ve değerlendirmenin de zaman ve mekân sınırlaması olmadan 
gerçekleşebileceği çevrimiçi ortamlar hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak elektronik ortamda gerçekleştirilen 
ölçme ve değerlendirmenin üstün yönleri olduğu gibi bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Yüz yüze sınavlarda 
karşılaşılan kopya ve illegal davranışların çevrimiçi sınav ortamlarında daha rahat gerçekleştirilebileceği algısı 
yer almaktadır. Bu gibi durumlar uzaktan eğitim sınavlarının güvenilirliği konusunda tartışmalara yol 
açmaktadır. Gözetmensiz yapılan çevrimiçi sınavlarda kaynaklara kolay ulaşım ve diğer kişilerden yardım 
alabilme imkânları gibi durumlar uzaktan eğitim sınavlarının sınırlılıkları arasında yer almaktadır. En çok 
tartışılan konuların başında ise monitörün karşısında oturan kişinin doğru kişi olup olmaması ya da başkasından 
yardım alıp almadığı gelmektedir. Kimlik doğrulaması için geliştirilen son teknoloji sistemler dahi (örn. 
biyometrik doğrulayıcılar, kullanıcı adı- şifre, yüz ve ses tanıma) çevrimiçi sınavların güvenilirliğini garanti 
etmemektedir. Bu nedenle kopya ve illegal davranışlar ile mücadelede öncelik sınav sırasında ya da sonrasında 
tespit mekanizmalarında değil, öğrencilerin bu yola başvurmasını engelleyici önlemlerin alınmasında olmalıdır. 
Alanyazında çevrimiçi sınav güvenliği ve kopya önleme konusunda çalışmalara rastlanılsa da uygulama 
noktasında nelerin yapıldığı özellikle ölçme değerlendirme unsurlarından olan ve kopya ihtimalinin düşük 
olduğu süreç değerlendirme yöntemlerinin (örn. proje, performans ödevleri, portfolyo) çevrimiçi ölçme ve 
değerlendirme sürecinde ne derece kullanıldığı merak konusudur. Bu bağlamda bu çalışmada iki soruya cevap 
aranmaktadır. Birincisi, uluslararası alanyazında çevrimiçi ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde kopya ve 
illegal davranışların önlenmesine yönelik atılan adımlar nelerdir? İkincisi, ulusal alanyazında çevrimiçi ölçme 
ve değerlendirme etkinliklerinde kopya ve illegal davranışların önlenmesine yönelik atılan adımlar nelerdir? Bu 
sorular çerçevesinde çalışmada öncelikle uluslararası alanyazında kopya ve illegal davranışlara karşı alınan 
pedagojik ve teknolojik boyuttaki uygulamalara yer verilmiştir. Ardından ülkemizdeki durum ortaya 
konulmuştur. Bu bağlamda üniversitelerimizin kullandığı çevrimiçi ölçme ve değerlendirme metotlarını 
belirlemek ve çevrimiçi sınavlarda meydana gelebilecek olası kopya durumlarına karşı kullanılan stratejiler 
hakkında bilgi edinmek amacı ile uzaktan eğitim merkezlerine (UZEM) anket uygulanmıştır (n=19). Anketin 
sonuçlarına göre katılımcı merkezlerin tamamında geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
kullanılmaktadır. Ancak proje, ödev ve portfolyo gibi alternatif yöntemlerin kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 
Uzaktan eğitim sınavları için UZEM’ lerin yarıdan fazlasının kopya ve hileciliğe karşı bir eylem planının 
olmadığı, büyük bölümünün ise test sınavlarında soru ve cevapların yerlerini karıştırmanın dışında engelleyici 
yöntemlerin pek kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular neticesinde hızla yaygınlaşmakta olan çevrimiçi 
uzaktan eğitim sınavlarının güvenliğinin sağlanması adına caydırıcı, bağlayıcı, uygulanabilir önlemlerin 
alınması, kopya ve illegal davranışların tespitine yönelik yenilikçi ve pratik yöntemlerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gerektiği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi sınav güvenliği; uzaktan eğitim; uzaktan eğitimde kopya; e-değerlendirme 
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Fogerson (2005) araştırmasında, hazırbulunuşluğun kendine güven ve memnuniyet için önemli bir ön koşul 
olduğunu, ayrıca öz-yönelim (self-direction) ve yaş ile ilişkisini ortaya koymuştur. Hazırbulunuşluk çevrimiçi 
öğrenme ortamlarında da gerekli olan, öğrenenin motivasyonunu etkileyen bir etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Borotis ve Poulymenakou (2004) çevrimiçi hazırbulunuşluğu “bazı çevrimiçi öğrenme 
deneyimleri ve eylemleri için zihinsel ve fiziksel olarak hazırlıklı olma“ şeklinde tanımlarken, Choucri ve diğ. 
(2003) tarafından ise e-kaynakların kullanımı tarafından kolaylaştırılan fırsatları takip etme kapasitesi olarak 
tanımlanmıştır. Hung ve diğ. (2010) çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluğu ölçmede beş farklı alt boyutun 
dikkate alınması gerektiğini belirterek “bilgisayar/internet öz-yeterliği, özgüdümlü öğrenme (self-directed 
learning), öğrenen kontrolü, öğrenmeye yönelik motivasyon ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği alt boyutlarını 
kapsayan Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği geliştirmişlerdir. Hazırbulunuşluk için 
duygusal olarak hazır bulunma durumu ise bireyler arasında farklılık gösterebildiği düşünülebilir. Örneğin 
Palloff ve Pratt (1999) araştırmalarında çekingen öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında, geleneksel 
öğrenme ortamlarına göre daha katılımcı oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Petrides ve Furnham (2001)’ın 
Duygusal Zekâ boyutlarından birisi olarak tanımladığı “Sosyallik” alt boyutunun; insanlarla baş edebilme, 
haklarını savunabilme, diğer insanların duygularını etkileyebilme, tartışma tarzı durumların meydana geldiği 
ortamlarda gösterilen tutum vb. durumları kapsadığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda, sosyallik alt boyutunun 
çevrimiçi öğrenmede hazırbulunuşluğu etkileyebilecek bir bileşen olarak ele alınabileceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmada, uzaktan eğitim ile öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğrenmede hazırbulunuşluk durumlarıyla, 
duygusal zekâ düzeylerinden “sosyallik” alt boyutu arasındakiilişki ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak Hung ve diğ.(2010) tarafından geliştirilen ve Yurdugül ve Alsancak-Sarıkaya (2013) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği ile Petrides ve Furnham (2000, 
2001) tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu’nun (DZÖÖ-KF) “sosyallik” alt 
boyutu maddelerinden oluşan bir anket kullanılmıştır. Oluşturulan anket Uludağ Üniversitesi’nde uzaktan 
eğitim ile verilen Bilgisayar II dersini alan 95 öğrenciye uygulanmıştır. Bu çalışma duygusal zekanın sosyallik 
alt boyutu ile çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk boyutları arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koyacaktır. 
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk, duygusal zeka, sosyallik 
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Bu araştırma ile “Öğretmenlik Uygulaması Dersi” için tasarlanan Moodle tabanlı bir sistemin kullanışlılığının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinden Moodle 2.8 
sürümü kullanılarak bir Öğretmenlik Uygulaması Yönetim Sistemi (OUYS) sayfası tasarlanmıştır. Maliyeti 
düşürmek, tasarruf sağlamak, sağlam ve güvenli bir yazılım üretmek için lisans ücreti olmayan Moodle 
öğrenme yönetim sistemi tercih edilmiştir. Tasarlanan OUYS platformu Siirt Üniversitesi web sayfası 
üzerinden alt domain olarak bir dönem boyunca katılımcıların hizmetine sunulmuştur. Öğretmenlik 
Uygulaması Dersi; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hakkında doğrudan bilgi, beceri sahibi oldukları 
ve aynı zamanda uygulama okullarında ilk deneyimlerini kazandıkları uygulama ağırlıklı bir derstir. 
Dolayısıyla öğretmenlik uygulamalarının istenilen düzeyde etkili olabilmesi için fakülte-okul koordinasyonun 
sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Öğretmenlik Uygulaması dersinin paydaşlarını oluşturan öğretim 
elemanı, aday öğretmen ve uygulama öğretmeninin süreç boyunca etkileşimini sağlayan OUYS platformunun 
kullanışlılığının incelenmesi önemlidir. Buradan hareketle bu çalışma Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan 32 öğrenci, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
bölümünde öğrenim gören 24 öğrenci ve çeşitli okullarda görev yapan 10 uygulama öğretmeni ile 
yürütülmüştür. Bu araştırma bir dönem boyunca OUYS platformunu kullanan katılımcıların hazırlanan 
platform üzerindeki görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan tarama modelinde bir araştırmadır. Veri toplama aracı 
olarak Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri için geliştirilen Web Tabanlı Okul Deneyimi 
Sistemi Kullanışlılık Ölçeği kullanılmıştır. 32 maddeden oluşan bu ölçek tasarlanan sistemin kullanışlılığını 
“faydalı olma”, “yardımcı olma”, “sorunsuz çalışma”, “özelleştirilebilir olma” ve “görsel etkililik” olmak üzere 
toplam beş faktörde ölçmektedir. Verilerin çözümlenmesinde; frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma 
analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hem öğretmen adaylarının hem de uygulama öğretmenlerinin 
OUYS hakkındaki görüşlerinin genel ortalamasına bakıldığında aday öğretmenlerin, platformun daha kullanışlı 
olduğu yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Kullanışlılık ölçeğinin faktör bazındaki ortalamalarına 
bakıldığında ise katılımcıların hazırlanan OUYS platformunun faydalı, yardımcı ve görsel açıdan etkili olduğu 
yönündeki önermelere kesinlikle katılıyorum düzeyinde görüş belirttikleri fakat sorunsuz çalıştığı ve 
özelleştirilebilir olduğu yönünde ki önermelere ise kararsızım düzeyinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. 
Yine araştırma sonucuna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu hazırlanan OUYS platformunu, Öğretmenlik 
Uygulaması dersi için kullanışlılığı yüksek bir platform olarak değerlendirmişlerdir. 
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The quality indicators of online programme and courses are still hot issue to provide recognition and standards 
in online education. There are accreditations and proposed standards of those accreditation agencies enhance 
the ability to evaluate online programme and courses in terms of quality. Literature stays partial by only 
focusing on particular indicators of quality such as modules, student support. Therefore, there is no sufficient 
harmonic evaluation on quality indicators. Furthermore, there is no enough evaluation tools to reveal the 
success of the online programme and courses within the system. In this research, detailed arguments and 
evaluation on accreditation and standards are explored. Furthermore, possible solutions and strategies are set to 
propose indicators and evaluation process as regards the quality within the frame of system thinking in higher 
education. 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler, ders materyali geliştirme ve farklı alternatif eğitim 
ortamlarının oluşturulması gibi hemen hemen her alanda yeniliklere de kapı açmaktadır. Eğitim-öğretim 
alanında da bu gelişmeleri görebilmekteyiz. Teknolojinin bireyler tarafından gündelik ihtiyaçlarında belirgin 
bir şekilde kullanması, işgücü kolaylığı getirdiği gibi verilen veya alınan hizmetin de kalitesini artırdığı 
düşünülmektedir. Bireylerin kendi kendilerini eğitmeleri veya planlı bir eğitim sürecine dahil olmaları 
durumunda da teknolojiyi etkin bir şekilde kullandıkları bilinmektedir. Yeni nesil eğitim süreci içerisinde 
uzaktan eğitim çalışmalarının da artık çok belirgin bir şekilde var olduğu ve gelecekte etkin bir öğrenme-
öğretme yöntemi olacağı öngörülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenen ve öğreten bireylerle ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, sadece öğrenen ve öğreten bireyler değil, başka unsurlarında uzaktan eğitim 
süreci içerisinde ciddi rollere sahip olduğu ve önemsenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde, 
öğrenen ve öğretenler dışında diğer bir önemli unsur kurumsal yapıdır. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek olan 
eğitimlerde, altyapı oluşumu, çevrimiçi canlı derslerin verilmesinin sağlanması, e-öğrenme (elektronik 
öğrenme) yoluyla daha önceden öğreten bireyler ve kurumsal yapı işbirliğinde hazırlanmış olan materyallerin 
sunulması kurumsal yapının görev sorumlulukları içerisindedir. Kurumsal yapının hazırbulunuşluğu, teknik 
anlamda deneyimli, ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek yeterli sayıda personelin istihdamı, altyapı için 
gerekli olan BİT ürünleri olarak kabul edilebilecek donanım, yazılım ve iletişim olanaklarının temini, 
kurulumu ve kullanılması ile ifade edilebilir. Kurumsal hazırbulunuşluğun yanında öğretim elemanlarının da 
hazırbulunuşluğu çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma uzaktan eğitim yoluyla öğretme görevini 
üstlenecek olan/üstlenen bireylerin, uzaktan eğitime başlamadan önce sisteme olan yaklaşımlarının ve uzaktan 
eğitim yoluyla öğretmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesiyle ilgili Ordu Üniversitesinde araştırma 
yapılmaktadır. Çalışmada hazırbulunuşluğun önemi ve tespit yöntemleri yanında alt kategorileri olan bilişsel, 
sosyal ve eğitsel hazırbulunuşluk kuramları üzerinde de durulacaktır. Araştırmacı tarafından yapılan 
incelemeler sonucunda, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri ve uzaktan eğitime 
hazırbulunuşlukları değerlendirilecektir. Yapılan araştırmalar neticesinde uzaktan eğitim kurumsal yapılarında, 
deneyimli ve sürece uyumlu teknik personel yapısının önemi vurgulanmıştır. Söz konusu yetişmiş personelin 
teminiyle ilgili olarak üniversitelerde uzaktan eğitim teknolojileriyle ilgili olarak önlisans/lisans/lisansüstü 
programlarının açılmasının yerinde bir davranış olduğu görülmektedir. Ayrıca literatürde konu ile ilgili 
araştırmaların incelenmesi sonucunda uzaktan eğitimde aktif görev alan öğretim elemanlarının 
hazırbulunuşluklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemler üzerinde de durulacaktır. Son olarak 
Ordu Üniversitesi öğretim elemanlarının uzaktan eğitime bakış açıları ve hazırbulunuşluklarıyla ilgili anket 
uygulaması gerçekleştirilecek ve elde edilen verilerin analizi doğrultusunda değişik açılardan değerlendirmeler 
yapılarak yorumlanacaktır.  
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Son yıllarda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler her alanı etkilediği gibi ülkelerin eğitim sistemlerini de 
önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle de internetin hızlı bir şekilde yaygınlaşmayla birlikte geleneksel eğitim 
anlayışı yerini günümüz teknolojilerinin kullanıldığı çağdaş eğitim anlayışına bırakmaktadır. E-öğrenme 
yoluyla diploma veya sertifika vermek yükseköğretim kurumlarının son derece ilgisini çekmekte ve geleneksel 
yöntemlerin kullanıldığı eğitim sistemleri daha kolay ve etkili şekilde sağlanabileceği düşüncesi ile yerini e-
öğrenmeye bırakmaktadır. Dolayısı ile öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumları, öğrencilerin e-öğrenmeyi 
kullanmaya yönelik eğilimlerini o derecede etkileyecektir. Bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturan eğitim 
fakültesi öğrencileri hem e-öğrenci olarak karşımıza çıkmakta hem de mezun olduktan sonra e-eğitmen olma 
potansiyeline en fazla sahip kişilerdir. Bu sebeple üniversite öğrencileri arasında özellikle bu kitlenin e-
öğrenmeye yönelik tutumunun incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada eğitim fakültesinde öğrenim 
görmekte olan üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 
nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Erzincan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Türkçe 
Eğitimi, Resim İş Eğitimi bölümlerinde okuyan 328 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak Haznedar ve Baran (2012) tarafından geliştirilen ‘E-Öğrenme’ye Yönelik Genel Tutum Ölçeği’ 
kullanılmıştır. Ölçek 20 madde ve iki faktörden oluşmaktadır. Birinci faktörde öğrencilerin e-öğrenmeye 
yatkınlıklarını ikinci faktörde ise e-öğrenmeden kaçınma durumlarını ölçebilecek sorular yer almaktadır. 
Verilerin analizinde ortalama ve frekans değerlerinden yararlanırken gruplar arasında anlamlı farklılıkların 
tespiti için ilişkisiz t testi ve ANOVA yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kızların erkeklere göre e öğrenmeye 
daha yatkın oldukları, erkeklerin e öğrenmeden kaçınma eğilimi gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının kendilerine ait bilgisayara ve tablete sahip olma durumlarına göre karşılaştırma yapıldığında 
kendilerine ait bilgisayarı, tableti ve akıllı telefonu olanların e-öğrenmeye daha yatkın oldukları ve e-
öğrenmeye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Kişisel bilgisayarı, tableti ve akıllı telefonu 
bulunmayan öğretmen adaylarının e-öğrenmeden kaçınma eğilimi gösterdikleri sonucuna varılmıştır. E-
öğrenmeye yönelik tutumu yaşa göre karşılaştırdığımızda ise e-öğrenmeden kaçınma, e-öğrenmeye yatkınlık ve 
tutumun yaşa göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: E-Öğrenme 
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Öğrenilecek bilgi miktarının hızla artması, yaşam boyu öğrenme gibi durumlar öğrenme faaliyetlerinin sadece 
okulda değil okul dışında da devam etmesini sağlamıştır. Öğrenme etkinliklerinin bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesi e-öğrenme olarak ifade edilmektedir. 
Dünyada ve ülkemizde birçok üniversite, e-öğrenme temelli dersleri müfredatlarına entegre etmeye başlamıştır. 
Entegrasyon sürecinde ve nitelikli e-öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli faktörlerin dikkate 
alınması gereklidir. Literatürde, e-öğrenmenin kalitesinin belirlenmesine yönelik öğrenen, öğretmen ve diğer 
paydaşların görüşleri alınarak çeşitli faktörleri içeren standartlar oluşturulmuştur. Özellikle son yıllarda 
senkron, asenkron iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya konulan faktörlerin yeniden 
değerlendirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu araştırma; e-
öğrenmenin kalitesinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelendiği bir döküman analizi 
çalışmasıdır. Bu doğrultuda literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada ağırlıklı olarak SSCI’ da taranan 
dergilerin “e-learning”, “e-learning quality”, “e-learning usability”, “e-learning dimensions” gibi anahtar 
kelimeleri sonucunda karşımıza çıkan 2002-2011 yılları arasında yayımlanmış 21 makale incelenmiştir. 
Araştırmanın sonucunda; e-öğrenmenin; Öğrenen, Öğretim elemanı, Ders, Teknoloji, Tasarım ve Kurumsal 
olmak üzere 6 ana boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenen boyutunda; “Tutum, Yeterlilik, Etkileşim, Bireysel 
öğrenme, Akademik Başarı” alt kategorileri bulunmaktadır. Öğretim elemanı boyutunda; “Tutum, Yeterlilik, 
Etkileşim, Destek, Öğretimin niteliği” alt kategorileri bulunmaktadır. Ders boyutunda; “Esneklik, İçeriğin 
Niteliği , Etkileşim, Değerlendirme” alt kategorileri bulunmaktadır. Teknoloji boyutunda; “Teknoloji 
yeterliliği, Erişilebilirlik, Kişiselleştirme, Kullanım Kolaylığı” alt kategorileri bulunmaktadır. Tasarım 
boyutunda; “Tasarım ve geliştirme, Program değerlendirme” alt kategorileri bulunmaktadır. Kurumsal 
boyutunda; “Öğrenme Ortamı Memnuniyeti, Maliyet, Kurumsal nitelik, Destek, Yasal Düzenlemeler” alt 
kategorileri bulunmaktadır. Bu doğrultuda e-öğrenme etkinliklerinin ders ya da program bazında planlanması 
ve gerçekleştirilmesinde bu faktörlerin dikkate alınmasının, e-öğrenme sürecinin başarıya ulaşmasında kritik 
öneme sahip olabileceği düşünülebilir. Bu araştırma ile e-öğrenmenin kalite standartlarını ortaya koyan farklı 
çalışmalar değerlendirilerek e-öğrenmenin boyutları üst ve alt kategoriler halinde düzenlenmiştir. Böylece 
literatürde e-öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik faktörler anlamlı şekilde birleştirilerek e-
öğrenmenin kalitesinin belirlenmesine yönelik bir çerçeveye katkı sunulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, E-öğrenme’ nin boyutları, kalite standartları 
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Gelişmekte olan ülkelerin en önemli önceliklerinden biri vatandaşlarının dijital çağın ihtiyaçlarına ayak 
uydurmalarına yardımcı olmaktır (2001/C 292/02). Bunun için tüm eğitim kurumları, Üniversiteler başta olmak 
üzere, en iyi eğitim ortamını sunabilmek için sınırlarını zorlamaktadırlar. Yeni kurulan bir üniversite olan 
Gümüşhane Üniversitesi de Eğitim kadrosunu, fiziksel imkânlarını, bölüm ve öğrenci sayısını her geçen gün 
hızla artırmakta ve geliştirmektedir. Eğitim alanında modern teknolojileri eğitim sistemine entegre etmeye 
gayret eden Gümüşhane Üniversitesi, bu bağlamda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile Türk Dili 
Derslerini 2013 - 2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminden beri bazı birimlerde Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nden hizmet alımı yolu ile Uzaktan Eğitim yöntemini kullanarak 
yürütmektedir. Bu çalışma 2014 - 2015 Bahar dönemi Türk Dili dersi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Derslerinin yürütüldüğü bir Fakülte ve yedi yüksekokulda iki ders için toplam 74 bölüm ve 2471 öğrenciden 
oluşan bir çalışma grubunu kapsamaktadır. Çalışma için kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından 
literatürde mevcut olan veri toplama araçlarından faydalanılarak düzenlenmiştir. Bu veri toplama aracı Teknik 
imkânlar ile ilgili, Süreç ile ilgili, Ders içeriği ile ilgili Sınav ile ilgili ve Öğretim elemanı ile ilgili olmak üzere 
toplam beş bölüm ve 43 sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracında beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Dönem 
sonunda final sınavlarının ilanında öğrencilerden Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini kullanarak 
final notlarını öğrenmeden önce her ders için bazı değerlendirme sorularını cevaplamaları istenmektedir. 
Uzaktan eğitim dersleri için değerlendirme aşamasında araştırmacının düzenlemiş olduğu 43 soruluk veri 
toplama aracı kullanılmıştır. Öğrenci değerlendirmeleri sonucunda elde edilen bu veriler Rektörlük 
makamından alınan bir izin ile araştırmacı tarafından Gümüşhane Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi 
kullanılarak internet ortamından excel ortamına aktarılmıştır. Burada frekans ve yüzdeleri elde edilen veriler 
analiz edilerek analiz sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Analizler sonucunda standart sapmaları, bir 
bölüm hariç, çok düşük çıkan ölçme sonucunda Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin genel ortalaması 3,34 
Türk Dili dersinin Genel ortalaması ise yaklaşık 3,37 olarak belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, eğitim sistemi değerlendirme, gümüşhane üniversitesi 
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Eğitim alanında meydana gelen büyük değişimlerle beraber uzaktan eğitim her geçen gün daha yaygın hale 
gelmektedir. Bu gelişimle birlikte klasik öğrenmeler artık yerini eğitimi öğrenciye götüren yeni bir eğitim 
anlayışına terk etmektedir. Daha önce kullanılan öğrenme modellerine göre daha dinamik bir durumu 
barındıran uzaktan eğitim metodu; eğitim verme ve tasarlamada literatürdeki yerini almıştır. Uzaktan eğitim 
sistemi; kullanıcıların tanımlanması ve yönlendirilmesi, ders içeriklerinin tasarımı ve yüklenmesi, sınav 
uygulamaları ve başarı testleri, sistem içerisinde yer alan kullanıcıların başarı durumlarının takibi ile kursiyer 
ve eğiticilerle olan iletişim işlevlerini içeren yazılımları içermektedir. Uzaktan eğitimde meydana gelen bu 
değişimler göz önüne alındığında gelişmiş ülkelerin bu eğitimi daha etkin ve verimli kullandıkları göze 
çarpmaktadır. Bu ülkelerden önemli olan bir tanesi Federal Almanya’dır. Almanya uzaktan eğitim sistemine 
1974 yılında Hagen Uzaktan Eğitim Üniversitesi ( Fern Universitaet Hagen) ile başlamıştır. Kurulduğu günden 
bugüne kadar sürekli öğrenci artırmış ve öğrencilere eğitimi kolaylaştırmak için birçok kolaylıklar sunmaya 
çalışmıştır. Öğrenci başarılarını ölçmek için de çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı 
süregelmiştir. Uzaktan eğitim sisteminin başarılı olduğu düşünülen Almanya’nın araştırılması ve özellikle de 
uzaktan eğitimin ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapıldığının incelenmesi önem taşımaktadır. Birçok ülke 
uzaktan eğitimin geçerli ve güvenilir bir biçimde ölçmede sorunlar yaşamakta ve güvenirliği düşük olan çoktan 
seçmeli sınavların yapılması gibi kolay bir yola başvurmaktadır. Almanya’da ise ölçme araçları 
çeşitlendirilmiştir. Uzaktan eğitim ile öğrenilenlerin ölçme ve değerlendirilmesi açık uçlu soru tipleri, projeler, 
staj uygulamaları ve çoktan seçmeli sorular ile yapılmaktadır. Ayrıca sınavı uygulamaya yönelik uygulamaları 
da ölçme ve değerlendirmenin güvenirliğini artıracak şekilde yapılmaktadır. Almanya’da uzaktan eğitimin 
veriliş süreci ve yolları dâhil ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla başarılı bir sistem uygulandığı 
söylenebilir. Bu çalışmanın amacı Almanya’daki uzaktan eğitim sistemini tanımak hem de bu süreçte 
kullanılmış ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme araçlarını sistematik bir şekilde ortaya koymaktır. 
Dolayısıyla çalışmamızda hem Almanya’daki uzaktan eğitim sistemini hem de bu sistemde kullanılan ölçme ve 
değerlendirme araçlarını bulmak mümkün olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, ölçme ve değerlendirme, Almanya 
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Son yıllarda teknolojinin gelişimiyle paralel olarak eğitim alanına gelen yeniliklerden biri de İnternet 
Üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK) uygulamalarıdır. İHAK uygulamaları, yükseköğrenim görmenin giderek 
önem kazandığı eğitim toplumlarında sağlamış olduğu düşük maliyet, çeşitli materyallere erişim olanağı ve 
sertifika sağlama özellikleriyle oldukça fazla dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretim üyelerinin 
İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK) yürütme eğilimlerinin incelenmesidir. Bu kapsamda öğretim 
üyelerinin internet üzerinden herkese açık kurs yürütmeye yönelik isteklilikleri, amaçları ve İHAK yürütecek 
öğretim üyelerinde bulunması gereken özelliklere yönelik görüşleri araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi’nde 
görev yapan ve tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 122 öğretim üyesi oluşturmuştur. Veri toplama 
sürecinde öncelikle öğretim üyeleriyle görüşmeler düzenlenerek İHAK’lara yönelik bilgilendirme yapılmıştır. 
Bilgilendirme aşaması sonrasında bir kapalı uçlu ve iki açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. 
Anketten elde edilen nicel veriler betimsel analiz yöntemiyle nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre, çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerinin 
%34.4’ünün İHAK yürütmeye gönüllü olduğu tespit edilmiştir. İHAK yürütmek isteyen öğretim üyelerinin 
bireysel, derse yönelik ve toplumsal amaçlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretim üyelerinin İHAK yürütmeye 
yönelik bireysel amaçlarının; daha geniş kitlelerle hitap ederek bilgi ve deneyimlerini paylaşma, derse yönelik 
amaçlarının; ilgili alanda toplumu bilinçlendirerek alanın gelişimine katkı sağlama ve alana yönelik olumsuz 
algıları yıkma, toplumsal amaçlarının ise eğitimde fırsat eşitliği oluşturma üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. 
Öğretim üyelerinin İHAK yürütecek eğitimcilerin mesleki anlamda, bireysel anlamda ve uzmanlık alanına 
yönelik olarak belirli özellikleri taşımaları gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda İHAK 
uygulamalarının alanında uzman, gönüllü, deneyimli ve teorik ağırlıklı alanlarda görev yapan öğretim üyeleri 
tarafından yürütülmesinin öğretim üyelerince daha uygun bulunduğu görülmüştür. Sonuç olarak, öğretim 
üyelerinin İHAK yürütmeye oldukça yatkın oldukları ancak İHAK uygulamalarına geçiş sürecinin 
kolaylaştırılması ve iyi bir şekilde yönetilebilmesi için bilgilendirme ve teknik destek sağlamanın önemli bir rol 
oynayacağı söylenebilir. Bunların yanı sıra öğretim üyelerinin İHAK uygulamalarına harcadıkları zaman ve 
emeğin değerli kılınması için ödül, akademik puan ve maddi destek gibi teşviklerin sağlanması da İHAK 
uygulamalarına geçiş sürecini hızlandırabileceği gibi sürekliliğin sağlanmasında da etkili olabilir. 
Anahtar Kelimeler: İHAK, internet üzerinden herkese açık kurs, MOOC, massive open online course, online 
kurs, online course 
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Yükseköğretim Kurulu’nun Şubat, 2013 yılında yayınlamış olduğu Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar ile 
birlikte birçok üniversitenin 5-i dersleri olarak adlandırılan ortak dersleri uzaktan eğitim yoluyla vermeye 
başladığı görülmektedir. Bu çalışmada 2012-2013 güz döneminden itibaren 4 dersi uzaktan eğitim yoluyla 
vermeye başlayan Atatürk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) tarafından uygulanan 
model tanıtılacak ve modelin uygulanmasına yönelik deneyimleri paylaşılacaktır. ATAUZEM ortak dersler 
modeli 4 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar İnternet kaynakları, Açık Sınıf/Açık Sınıf WebTV, Ofis Saati ve 
Sınavlardır. İnternet kaynakları, öğretim yönetim sistemi olan Moodle üzerinden paylaşılmaktadır. Öğretim 
yönetim sistemi aracılığıyla öğrencilere haftalık olarak, içerisinde amaçlar, özet ve konu sonu değerlendirme 
soruları bulunan editoriyal süreçten geçmiş bireysel öğrenmeye uygun olarak hazırlanmış kaynaklar 
sunulmaktadır. Öğrenciler öğretim yönetim sistemine, Atatürk Üniversitesi öğrenci bilgi sistemine giriş 
yaptıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte giriş yapabilmektedirler. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda 
öğrencilerin mobil ortamlardan bu kaynaklara erişebilmekten memnun oldukları, kısıtlı zaman dilimlerini akıllı 
telefonları aracılığıyla bu kaynaklara bakarak ve konu sonu testlerini çözerek değerlendirdikleri tespit 
edilmiştir. Ancak derslere yazılı metinlerden ya da kitaplardan çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin internet 
kaynaklarını öğretim yönetim sisteminden indirerek, fotokopi merkezleri aracılığıyla birleştirerek kitap haline 
getirdikleri de görülmüştür. Açık Sınıf Oturumları ile ATAUZEM, öğrencilere haftada bir gün üniversite 
içerisinde merkezi bir konumda bulunan bir derslikte sınıf ortamında, akranları ile yüz yüze ders 
dinleyebilecekleri bir ortam sunmuştur. Böylece dersi dinleyerek daha iyi öğrendiğini düşünen öğrencilerden 
gelen talepler de karşılanmış olmaktadır. Ancak öğrenciler her ne kadar yüz yüze ders işlemeyi isteseler bile 
dersin kredisiz olması, derse devam zorunluluğu olmaması ve derslerin kendi fakültelerinde 
gerçekleştirilmemesi nedeniyle katılımın düşük olduğu görülmüştür. Açık Sınıf Oturumlarına katılımı artırmak 
amacıyla bazı fakültelerde öğrencilerin yüz yüze ders dinleyebilecekleri Açık Sınıflar kurulmuştur. Açık Sınıf 
WebTV uygulaması ile Açık Sınıf oturumlarına bireysel nedenlerle ve özellikle ilçelerdeki Fakülteler ve 
Meslek Yüksekokullarında eğitim gördükleri için katılamayan öğrencilere internet üzerinden yüz yüze işlenen 
dersleri canlı yayında izleme imkanı sunulmuştur. Ayrıca canlı yayından dersleri takip edemeyen öğrencilerin 
daha sonra uygun oldukları zamanda izleyebilmeleri için öğretim yönetim sistemine yüklenmektedir. 
Öğrencilerin bu kayıtlara yine kullanıcı adı ve şifrelerini girerek isterlerse sistem üzerinden izleyebilecekleri 
bir ortam dizayn edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun canlı yayında dersleri takip edemedikleri ve daha 
sonrasında toplu olarak sistemden bu videoları indirerek, arkadaşları ile paylaştıkları tespit edilmiştir. Ofis 
Saati Uygulaması, öğretim elemanlarının haftalık ders programları içerisinde örgün eğitimde olduğu gibi ders 
saatleri belirlenmektedir. Öğretim elemanlarının belirlenen saatlerde dersi alan öğrencileri odalarında 
bekledikleri, dersle ya da konularla ilgili her türlü soruyu sorabilecekleri şekilde oluşturulmuş bir ortamdır. Bu 
uygulama ile öğretim elemanları ile öğrenciler arasında birebir iletişim kurulması amaçlanmaktadır. Ofis 
saatlerinin uygulanması öğrencilerin ders programında yer ayrılan bir uygulama olduğu için öğrencilerin diğer 
dersleri ile de çakışması önlenmektedir. Uzaktan eğitim yolu ile verilen ortak derslerin sınav uygulamaları ise 
üniversite çapında yüz yüze ve merkezi olarak gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Ortak dersleri alan tüm 
öğrenciler üniversitede bulunan dersliklere merkezi sınav esaslarına göre yerleştirilmekte ve her bir dersliğe 
salon başkanı ve gözetmenler atanarak sınavlar gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı Bahar dönemi yıl sonu 
sınavında 4 dersi alan toplam 22.799 öğrenci, 355 sınav salonunda 435 salon görevlisi ile merkezi olarak 
gözetim altında gerçekleştirilmiştir. Bu sınavlarda öğrencilere üzerinde kişisel bilgilerinin bulunduğu bireysel 
cevap kağıtları hazırlanmıştır. Sınavların merkezi olarak gözetim altında gerçekleştirilmesi derslerin kredisiz 
olarak verilmesinin ortaya çıkardığı dezavantajı bir nebzede olsa ortadan kaldırmakta ve öğrenciler üzerinde 
derse dair bir ciddiyet algısı oluşturmaktadır. Böylece öğrencilerin derslere verdiği önem artmaktadır. 
Sınavların merkezi olarak yapılması, tüm öğrencilerin aynı anda aynı sorularla sınava alınması ve tüm bunların 
organize edilmesi ATAUZEM’in iş yükünü artırsa da sınavın objektif bir şekilde gerçekleştirilmesi ve 
öğrencinin gözünde derslerin bir ciddiyeti olması açısından önemlidir. Bu uygulamadaki tek olumsuzluk 
fakültelerin sınavları yeterince benimseyip sahip çıkamamasıdır. 
Anahtar Kelimeler: bireysel öğrenme, ortak dersler, açık sınıf ve webtv, ofis saati 
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UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN DEĞERLENDİRMESİ: ATAUZEM 
UYGULAMA DENEYİMLERİ 

 
Münevver ESGİCE, Veysel ŞAHİN, Embiya ÇELİK, Engin KURŞUN, Selçuk KARAMAN  

mesgice@atauni.edu.tr,ekursun@atauni.edu.tr, skaraman@atauni.edu.tr  
 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ilk kez 2013 yılı Şubat ayında 
yürürlüğe girmiş ve sonrasında üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Usul ve Esasların hazırlanması 
Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitimin uygulanması açısından önemli bir adım olmuştur. Bu 
çalışmanın amacı Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 
tarafından 2 yıllık uygulanması sürecindeki deneyimleri paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada 
yarı yapılandırılmış görüşme veri toplama aracı kullanılmıştır. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Merkezinde görev yapmakta olan 6 alan uzmanı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan 
görüşmelerde uzaktan eğitim yürütücülerinin deneyimleri Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime 
İlişkin Usul ve Esaslara bağlı kalınarak 3 bölüm altında değerlendirilmiştir.Bu bölümlerden ilki Genel Esaslar, 
Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması, ikincisi Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, 
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi son olarak üçüncüsü ise Mali Hükümlerdir. Genel Esaslar, Program, 
Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması Elde edilen bulgular incelendiğinde program ve ders açma ile 
uzaktan öğretimin uygulanması, noktasında ihtiyaçlar dile getirilmiştir. Her dersi verecek olan öğretim 
üyelerince farklı türlerde (sunum, resim, metin vb.) ders materyalleri hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu 
materyaller Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarda telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine 
uygunluğu açısından denetim görevlilerince incelenmektedir. Yapılan görüşmelerde denetim görevlilerinin ders 
materyallerini denetlemesi ve raporlaması noktasında bazı sıkıntıların olduğuna dikkat çekilmiştir. Özellikle 
unvan ve konu alanı uzmanlığı göz ardı edilerek denetim görevlilerinin belirlenmesinin sağlıklı bir denetim 
yapılması açısından sorun teşkil ettiği vurgulanmıştır. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin 
Usul ve Esaslara ait maddelerde yer alan ifadelerin büyük çoğunluğunun net olmadığı, anlaşılabilirlik 
noktasında ihtilafa sebep olduğu vurgulanmıştır. Özellikle 7. maddenin 1. Fıkrasında yer alan program 
şubelendirilme ve şube kontenjanlarının sabit sayılarla belirtilmesi fakat madde genelinde net ifadelerin 
kullanılmamasının uygulamayı zorlaştırdığı belirtilmiştir. Öğrenci şubelendirmesinde net sayılar yerine 
aralıkların belirlenmesi ya da canlı derse katılan öğrenci sayısı artıkça yeni şubelerin oluşturulabileceği esnek 
bir sistem oluşturulabilir. Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
Uzaktan eğitim yürütülürken öğretim üyelerinin yanı sıra idari personeller, öğretim elemanları (araştırma 
görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi) ve diğer çalışanlar da görev almaktadır. Yapılan çalışma 
kapsamında uzaktan eğitimin yürütülmesi amacıyla yapılan görevlendirme işlemlerinde de düzeltmelerin 
gerekliliği dile getirilmiştir. Özellikle öğretim üyelerine destek veren, uzaktan eğitimin büyük yükünü çeken 
idari personel, öğretim elemanları ve görevlendirilen diğer çalışanlara gerek maddi gerek manevi yönden 
emeklerinin karşılığının alınmadığı vurgulanmıştır. Programın teknik tasarım ve yürütülmesini koordine 
etmekle görevli “idari ve teknik koordinatör” şeklinde isimlendirilecek bir görev tanımına ihtiyaç duyulduğu da 
belirtilmiştir. Kesin çizgilerle belirlenecek görev tanımlarının varlığı öğretim üyelerine destek veren, uzaktan 
eğitimin büyük yükünü çeken idari personel, öğretim elemanları ve görevlendirilen diğer çalışanlara 
emeklerinin karşılığını almalarının da yolunu açabilir. Mali Hükümler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 
Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarının 16. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olarak “öğrencilerin sorularına verilen 
cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretim yoluyla verilen 
derslere katılan öğrenci sayısı” ücretlendirmede göz önüne alınmamaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarının dersi 
alan öğrenci sayısından bağımsız olarak derse hazırlanmasına rağmen ders öğrenci katsayısının ders 
ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınmasının öğretim elemanları arasında rahatsızlığa sebep olduğu 
vurgulanmıştır. Ders öğrenci katsayısının ders ücretini etkilemediği bir düzenleme yapılabilir. Örgün 
öğretimdeki bir dersle kıyaslandığında daha fazla emek isteyen canlı derslerin ödemelerinde ders kredisi göz 
önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin sorularına cevap vermesi, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi 
gibi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarının mevcut halinde olup Ek-1 sayılı cetvelde karşılığı olmayan 
faaliyetlerin de desteklenmesi sağlanabilir. Bununla birlikte materyallerin itibari sayfa sayısının hesaplanması 
ve ücretlendirilmesinin ise çok zaman alıcı ve karmaşık bir süreç olduğu dile getirilmiştir. Materyallerin 
denetimi ve telif haklarının ödenmesi aşamasında materyaller sınıflandırılarak yeni bir itibari sayfa hazırlama 
yöntemi oluşturulabilir. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitimde usül ve esaslar, uygulama esasları, yönetmelik 
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TÜRKİYE’NİN ULUSLAR ARASI YÜKSEK ÖĞRETİM VİZYONU BAĞLAMINDA AÇIK VE 
UZAKTAN ÖĞRETİME GENEL BAKIŞ 

 
Fatih Mehmet TÜRKER, Necdet TÜRKER  

fatih.turker@auzef.istanbul.edu.tr, nturker@hotmail.com 
 

Bu çalışma, Türkiye’nin Uluslar arası yüksek öğretim vizyon ve hedefleri doğrultusunda açık ve uzaktan 
Yüksek öğretim olanaklarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu içermektedir. Bilgi teknolojilerinin 
her geçen gün hızla geliştiği ve küreselleşmenin farklı boyutlara ulaştığı günümüzde, yükseköğretim ülkelere 
özgü bir eğitim öğretim etkinliği olmaktan çıkarak, çok boyutlu evrensel bir etkinlik olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. Türkiye’nin ekonomik ve dış politika hedeflerine uygun olarak, yüksek öğretimde 
kurumsallaşma ve marka değerini yaratma konusunda, açık ve uzaktan öğretimin sunduğu olanaklar, teknolojik 
gelişmelerinde katkısıyla her geçen yıl farklı açılımları beraberinde getirmektedir. Ülkemizin yakın ve uzak 
komşularıyla olan siyasi, dini ve kültürel bağları, Türkiye’ye birçok ülkeyle rekabet etmede önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Açık ve uzaktan öğretimin zamandan ve mekândan bağımsız olarak sunduğu olanakların 
Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan ülkeler için alternatif bir yüksek öğretim 
olanağı sunacağı görülmektedir. Açık ve uzaktan öğretimin Türkiye’ye sunacağı uluslararası öğrenci 
potansiyelinin örgün öğretime göre daha zengin olacağı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle tarihsel bağlardan kaynaklanan dil birlikteliği, Türkçenin geniş bir coğrafyada konuşuluyor olması, 
yurt dışı akraba topluluklarda Türkçenin sağladığı büyük iletişim kolaylığı bu coğrafyada Türkiye’nin açık ve 
uzaktan yüksek öğretim vizyonunu gerçekleştirmesinde büyük kolaylık sağlayacağı görülmektedir. Bilişim 
teknolojilerinin on-line ve mobil öğrenme araçlarıyla sunduğu kolaylıklar açık ve uzaktan öğretim 
programlarının rahatlıkla takip edilmesini sağlamakta ve öğrencilere uluslar arası geçerliliği olan diploma alma 
kolaylığı sunmaktadır. Bu çalışmada yukarıdaki yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye’nin açık ve uzaktan öğretim 
vizyonu tartışılacak, OECD ülkelerinin yüksek öğretim raporları ile gelişmiş ülkelerin açık öğretim 
potansiyelleri de göz önünde bulundurularak yüksek öğretimde bölgenin önemli bir aktörü olması yönünde 
öneriler getirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: açık ve uzaktan öğretim, vizyon, hedef, konum. 
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Açık ve uzaktan öğrenmenin öğrenci merkezli bir yapıda olduğu düşünüldüğünde, ölçme ve değerlendirme 
sürecinin de bu anlayışa uygun biçimde yapılandırılması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık ve 
uzaktan öğrenme sürecinin sonunda ortaya çıkan ürünün değil, tüm sürecin değerlendirilmesi söz konusu 
olmalıdır. Bu nedenle açık ve uzaktan öğretim sürecinin değerlendirilmesinde geleneksel ölçme-değerlendirme 
tekniklerinin yan ısıra alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerine de yer verilmesi gerekmektedir. Geleneksel 
ölçme değerlendirme teknikleri olarak, çoktan seçmeli, doru-yanlış, eleştirmeli, kısa yanıtlı, uzun yanıtlı 
sorulardan oluşan sınavlar bilinmektedir. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri olarak da performans 
değerlendirme, öğrenci ürün dosyaları, rubrikler (dereceli puanlama anahtarı), kavram haritaları, 
yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, sözcük ilişkilendirme, proje çalışmaları, yazılı raporlar, gösteri, 
poster, grup ya da akran değerlendirme, öz-değerlendirme teknikleri önerilmektedir. Açık ve uzaktan öğrenme 
süreci boyunca yapılacak ölçme-değerlendirme çalışmalarının özenle sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bunun için, programların uygulayıcısı olan öğreticilerin, geleneksel ölçme-değerlendirme yöntem ve 
tekniklerinin yanı sıra alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini de en iyi biçimde bilmesi, 
kullanması ve sonuçlarından yararlanması gerekmektedir. Bu çalışmada açık ve uzaktan öğrenmede 
kullanılabilecek alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca kontrol listesi, 
poster afiş hazırlama, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, proje, holistik rubrik gibi teknikler 
kullanılarak hazırlanmış çoktan seçmeli soru örneklerine yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: açık ve uzaktan öğrenme, alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri 
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ÇIKTI TEMELLİ EĞİTİM İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ YAPILANDIRMASI: CANVAS 
ÖRNEĞİ 

 
Celal Murat KANDEMİR  
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Bu çalışmada Bologna sürecinin en önemli bileşenlerinden olan öğrenme çıktılarının öğrenme yönetim 
sistemleri ile nasıl bütünleştirileceği CANVAS öğrenme yönetim sistemi örneği ile ele alınmaktadır. 
Geleneksel eğitim modellerinde ders izlenceleri nelerin öğretileceğini içermektedir. Ne yazık ki çoğu zaman 
öğretilmek istenen ile öğrencilerin gerçekte öğrendikleri arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 
Çıktı temelli eğitim, tüm öğrencilerin kendi öğrenme deneyimleri sonunda temel olarak neleri başarı ile 
yapabilecekleri etrafında eğitim sisteminde bulunan tüm bileşenlere odaklanılması ve organize edilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla öğrenciler için nelerin önemli olduğu belirlenir ve sonuçta 
gerçekleşecek olan öğrenmeden emin olmak amacıyla müfredat, öğretim ve değerlendirme ölçütleri 
düzenlenir. Türk yüksek öğreniminde Bologna süreciyle birlikte konuşulmaya başlanmış ve çıktı temelli 
eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olan öğrenme çıktıları kavramı, bir öğrenme süresinin 
tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neleri bilmesi, anlaması ya da sergilemesi gereken özellikleri 
açıklayan basit ifadelerdir. Öğrenme çıktıları, öğrenme deneyiminden sonra öğrencinin yeni davranışlarının 
neler olacağını ortaya koyar. Öğrenme çıktıları, öğrencilerin neleri başarmaları gerektiği ve bu başarıya nasıl 
ulaşacaklarını açıklamak için kullanılır. Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen derslerde Bologna sürücüne 
uygun olarak hazırlanmış olan ders izlencelerinin öğrenme yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi önem arz 
etmektedir. Ayrıca öğrenme deneyiminin tamamlanmasından sonra öğrenme çıktılarının hangi 
değerlendirme yöntemleri ile ne kadar sağlandığının otomatik olarak belirlenmesi ve öğrenen ile öğretenlere 
rapor olarak sunulması çıktı tabanlı eğitim modelinin yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. CANVAS 
öğrenme yönetim sistemi, uzaktan eğitim sistemi yöneticilerine ve öğreticilere çıktı temelli eğitim 
gerçekleştirmek amacıyla “öğrenim çıktıları” ve “performans değerlendirme rehberi” (rubrik) araçlarını 
sağlamaktadır. Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen derslerde, öğrencilerin dikkatlerini öğrenme 
sürecindeki en önemli beceri ve etkinliklere çekmek, farklı türde becerileri kazandırılması için sınav ve 
görevler düzenlemek, program, ders ve öğrenci değerlendirmelerine akreditasyon veya diğer temel 
standartları uygulamak amacıyla öğrenme çıktıları aracı kullanılırken; değerlendirme araçlarında 
öğrenenlerden beklenenleri açıklamak ve iletişim sağlamak, ön tanımlı ve ders bilgi formlarında açıklanmış 
öğrenme çıktılarını değerlendirme araçlarına eşleştirmek ve çevrim içi görev gönderilerini otomatik olarak 
notlandırmak amacıyla performans değerlendirme rehberi kullanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: çıktı temelli eğitim, uzaktan öğrenme, öğrenme çıktısı, öğrenme yönetim sistemi 
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IMPROVING DISANCE EDUCATION: PERSPECTIVE OF DISTANCE EDUCATION 
ORGANIZAITON STAFF 

 
Muhammet BERİGEL, Duygu SOLAK BERİGEL  
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Recently distance education centers have become a common and important component of  Universities and 
Higher Education institute. In 2015 81 Distance Education Center in Turkey Higher Education institutes 
work actively, and 52 Distance education center has distance education programs Distance education centers 
in Turkey Higher Education system mainly engaged with distance learning activities. Also they are work for 
projects, assessment activities, organization, technology support, instructional support etc. Development of 
technology, needs, laws, policies and internet opportunities changes concept, mechanism, operation and  and 
management of distance education day to day. Development and expanding of Distance Education in Turkey 
brings some needs and problems together. Quality assurance and solving problems for supplying quality and 
higher performance are two main issues that Distance Education Organizations faced with.  Staffs in 
Distance Education Organizations are important indicator for determining and evaluating distance education, 
quality and performance. The aim of this study is to assess the existing distance education practices at 
Karadeniz Technical University Distance Education Research and Application Center in terms of 
performance and quality and to evaluate problems encounted by organization staff.  Sample of study is 3 
manager, 6  technical personal, 3 management personnel and 2 expert. Data collected  
with semi conducted interviews conducted with organization staff and also system records were used for 
determining quality, performance and existing problems. Results of study will help organizations to increase 
performance and quality of their distance education activities. 
Keywords: improving distance education , quality, performance ,staff evaluation 

 
EXPECTATIONS AND GOALS OF THE STUDENTS THAT CHOSE DISTANCE EDUCATION 

 
Mustafa Serhat DÜNDAR, Sönmez PAMUK  

msdundars@gmail.com, sonmezp@omu.edu.tr  
 

It is expected that distance education or online education in general will serve increasing number of students 
in near future. As a result of this expectation, the number of constituted distance education centers in 
Turkish universities are increasing rapidly. In this research we aim to identify the expectations, post-
graduation goals and demographic characteristics of Ondokuz Mayis University Distance Education Center 
students who will be educated with distance education. This study examines 80 volunteer enrolled in non-
thesis master’s programs and 280 volunteer enrolled in associate degree programs during the fall semester of 
2015-2016. The purpose of this study therefore is to provide insights about the expectations of newly 
registered students, the motivation behind their distance education choice, post-graduation goals of them and 
their demographic characteristics. The findings will be reported in the symposium. 
Anahtar Kelimeler: distance education, distance education expectations, online learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE MÜFREDAT SÜRECİ 
 

Hikmet ÇIĞLIK, Veysel KANBUR  
hikmet.ciglik@auzef.istanbul.edu.tr, veysel.kanbur@auzef.istanbul.edu.tr  

 
Dünyadaki eğitim ve öğretim anlayışında hızlı değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişim ve 
gelişmelere kayıtsız kalmak mümkün görünmemektedir. Eğitim öğretimle ilgili kurum ve kuruluşlar bilim 
ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendilerini yenilemekte sürekli büyümektedirler. Böylece 
toplumda oluşan istek ve ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadırlar. Eğitim ve öğretim kurumlarının amacı 
bilgiyi bireylere aktarmaktır. Açık ve uzaktan eğitim kurumları bu aktarımı eğitim teknolojilerini kullanarak 
gerçekleştirmektedirler. Bu da gerçek bir “Kalite Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilebilir. İstanbul 
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi de bu amaçla yönetim olarak kalite yönetim sürecini 
benimsemiştir. Kalite yönetim süreci ile beraber fonksiyonel süreçler oluşmuş eğitim öğretim takip 
edilmektedir. Fonksiyonel süreçler olarak 6 tane süreç belirlenmiştir. a. Eğitim Öğretim Süreci b. Müfredat 
Süreci c. Ses Görüntü Hizmetleri Süreci d. İçerik Tasarım Süreci e. Ölçme Değerlendirme Süreci f. Bilişim 
Destek Süreci Bu süreçler içerisinde ise Müfredat Yönetim Süreci kendi içerisinde büro ve şubelere ayrılmış 
olup, işlerini koordinasyonunun bu dağılımla yürütmektedir. Program açma süreciyle başlayan süreç ders 
içeriklerinin yayınlanıp öğrencinin hizmetine sunulmasına kadar devam eden bir faaliyet bütünü olarak da 
ele alınabilir. 1. Müfredat Süreci Geliştirme ve Koordinasyon Bürosu, olarak ikiye ayrılmaktadır. Sistem 
Geliştirme Şubesi Takip Şubesi, Müfredat taslağı hazırlanması, teknik ve bilişim altyapısının planlanması, 
içerik standartlarının hazırlanması, Program Bilim Kurulları’nın görevlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi 
işlerini kapsayan şube. Süreç Takip Şubesi; Program Bilim Kurulları’nın performans değerlendirmelerinin 
ve analizlerinin yapılması ile ilgili şubedir. 2. Program Açma ve Geliştirme Bürosu ikiye ayrılmaktadır. 
Program Açma Şubesi; Program dosyasının hazırlanması, öğretim üyelerinin organizasyonu, birim ve 
program koordinatörlerinin görevlendirilmesi, en az bir yıllık içeriklerin temin edilmesi, rektörlük ve 
yükseköğretim kurulu süreçlerinin takip edilmesini kapsayan ilgili şubedir. Müfredat İçerik Temin ve 
Kontrol Şubesi; Ders materyallerinin temin edilmesi, mevcut materyallerin standartlara uygunluğunun 
sağlanması, içeriklerin yayın komisyonunda değerlendirilmesi, telif hesaplamalarının yapılması, soru 
bankasına soru girilmesi işlerinin organize edildiği şube. Bilgi Belge Yönetimi Şubesi; Müfredat Yönetim 
Süreciyle ilgili olan tüm dokümantasyonların arşivlenmesi, dokümantasyon standartlarının belirlenmesi, 
dokümanların tasniflenmesi, dokümanların analiz edilerek raporlanması işlerini içeren ilgili şubedir. 3. 
Müfredat Analiz Bürosu ikiye ayrılmaktadır. Redaksiyon Şubesi; Yazılı ve görsel materyallerin yayına hazır 
hale getirilmesi, belirlenen standartların uygulanmasını içeren işleri organize eden ilgili şubedir. .Müfredat 
İyileştirme Şubesi; Mevcut programlarla ilgili eğitim öğretim hedeflerinin kontrolü, mevcut programların 
etkinliğini sistematik olarak araştırma, mevcut programlarla uluslararası programların karşılaştırılması, 
mevcut programların öğrenme hedeflerinin ve mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi, mevcut programların 
akredite ettirilmesi işlerini kapsayan ilgili şubedir. 4. Müfredat Açma Bürosu ikiye ayrılmaktadır. Dönem 
Dersi Açma Şubesi; Her dönem açılacak derslerin belirlenmesi, ders intibaklarının yapılması, gelecek 
döneme ait aktive edilecek derslerin listesinin oluşturulması, içerik planlaması yapılması, mevcut içeriklerin 
kontrolünün sağlanmasını içeren ilgili şubedir. İçerik Yayınlama Şubesi; Ders içeriklerinin tasarımı kontrolü 
ve denetiminin yapılması, mevcut içeriklerin yeniden değerlendirilmesi, mevcut içeriklerin yayına hazır hale 
getirilmesi, mevcut içeriklerin yayınlanması, yayınlanmış içeriklerin takip edilmesi işlerinin kapsayan ilgili 
şubedir. 5. Program Yönetim Bürosu da mevcut programların bağlı olduğu alanlarla ilgilidir. Edebiyat 
Alanı, Eğitim Bilimleri Alanı, Fen Bilimleri Alanı, Hukuk Alanı, İktisat Alanı, İlahiyat Alanı, İletişim Alanı, 
İşletme Alanı, Lojistik Alanı, Mühendislik Alanı, Sağlık Bilimleri Alanı, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek 
Okulu Alanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Alanı, Siyasal Bilimler Alanı, Lisansüstü Eğitim Alanı 
Anahtar Kelimeler: açık ve uzaktan eğitimde müfredat yönetim süreci 
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AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE İÇERİK TEMİN VE KONTROL 
 

Hikmet ÇIĞLIK, Fatih Mehmet TÜRKER, Hüseyin KAVAK  
hciglik@gmail.com, fatih.turker@auzef.istanbul.edu.tr, sdrazam26@gmail.com  

 
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Müfredat Yönetim Süreci İçerik Temin, Kontrol ve Yayınlama Süreci 
tüm programlarda açılan veya açılması düşünülen derslerin materyallerinin temin edilerek zamanında Oys 
(Öğrenci Yönetim Sistemine) yüklenmesinden sorumludur. İçerik Temin ve Kontrol Şubesi materyalleri 
ders notu, PPT sunumu, Vize- Final soruları ve Video içerikleri olarak temin eder. Ders materyalleri Auzef 
Standartlarında göre hazırlanan şablonlara göre temini ve kontrolü sağlandıktan sonra yayına hazır hale 
gelir. Bu dört aşama şu şekilde özetlenebilir; 1 İçeriklerin Temin Edilmesi Ders notu; Programın Bilim Alan 
uzmanları tarafından ıslak imza ile İlgili sürece teslim edilmektedir. Ders Kitabı Kontrol Formu ve Ders 
kitabı yapısal standartları referans alınarak temin edilmekte, Ders Sunumları; Programın Bilim Alan 
uzmanları tarafından ıslak imza ile İlgili sürece teslim edilmektedir. Ders Sunumu Kontrol Formu ve Ders 
sunumu şablonu referans alınarak temin edilmekte, Sınav Soruları; Programın Bilim Alan uzmanları 
tarafından ıslak imza ile İlgili sürece teslim edilmektedir. Sınav Soruları Kontrol Formu ve Soru Bankası 
Standartları şablonu referans alınarak temin edilmekte, bu sayede öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. 
Ders Videoları; randevu.auzefim.com adresinden ilgili öğretim üyesi tarafından randevu alınarak video ders 
çekimleri yapılır. Çekimi yapılan ders videolarının bağlantıları öğrenci sistemini yüklenerek kullanıcıların 
7/24 ulaşabileceği eğitim portalı oluşturulmaktadır. 2- İçeriklerin Kontrol Edilmesi; Teslim alınan ders 
materyalleri AUZEF Yayın Komisyonu tarafından Bilimsel uygunluk açısından kontrol edilir, Yayın 
Değerlendirme Formları her Programın Program Koordinatörü başta olmak üzere Bilim Alanı uzanmaları 
tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yayınlanması için onay verilir. 3- İçeriklerin Yayınlanması 
Temin edilen ders materyallerinin kontrolleri sağlandıktan sonra OYS (Öğrenci Yönetim Sistemi)’ne 
yüklenmekte Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleri ile materyallere ulaşabilmektedirler. Yayınlanan içerikler 
öğrenci bakış açısıyla tekrar şube çalışanları tarafından kontrol edilerek herhangi bir hata tespit edildiği 
surette içerik yeniden sisteme uygun şeklide yüklenmektedir. 4- İçeriklerin Öğrenci Perspektifinden son 
kontrollerinin yapılması; yayınlanan içerikler Auzef bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler 
tarafından tekrardan kontrol edilmekte bu kontroller sonucunda öğrencilerin değerlendirmeleri analiz 
edilerek ilgili ders öğretim üyelerine ve yönetime değerlendirme sonuçları iletilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitimde içerik temin, kontrol ve yayınlama, süreç 
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM DENEYİMİ: 
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 

 
Ahmet AĞIR  

agir@istanbul.edu.tr  
 

Dünyada bilişim teknolojisindeki yaşanan gelişimler eğitim öğretim süreçlerinin değişime neden olmuş, 
bunun sonucunda geleneksel eğitim ve öğretim süreçlerinin dışına çıkılmıştır. Yükseköğretimde eğitim 
teknolojilerine dayalı öğrenme modelleri yaygınlaşmaktadır. Dünyada Açık ve Uzaktan Öğretime olan 
yöneliş hızla artmakta, bu artış hem kurum hem de öğrenen sayısında önemli artışlara neden olmaktadır. 
Bireylerin istihdam edilebilmesinde çok disiplinli eğitim vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiye’de de açık öğretim programları Lisans ve Önlisans seviyesinde 1983 yılından itibaren 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde başlamıştır. 2009 yılına kadar bu programların alternatifi 
gelişmemiştir. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
desteğiyle Önlisans ve Lisans seviyesinde uzaktan öğretim programları açılmıştır. Bu programlar sanal sınıf 
(canlı dersler) ve öğrenme yönetim sistemi gibi yeni teknolojilerle öğrencilere hizmet vermeye 
başlamışlardır. Aynı zamanda öğrenci sayıları da 100-500 arasında küçük guruplardan oluşmuştur. Basılı hiç 
bir eğitim öğretim kaynağı vermeden tamamen dijital bir öğretim sunma hedeflenmiştir. Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Uzaktan Öğretim programı(BÖTE) Hasan Ali Yücel Eğitim 
Fakültesi bünyesinde 2010-2011 yılında öğretim vermeye başlamıştır. Program, ilk mezunlarını 2014 yılında 
vermiştir. Bir öğretmenlik programı olan BÖTE, öğretmenlik eğitiminin uzaktan öğretim yöntemi ile nasıl 
gerçekleştirilebileceğinin görülebilmesi açısından da önemli bir deneyim olmuştur. Bu çalışmada, son 5 yıl 
içinde programın yürütülmesi, yönetilmesi, öğrencilere sunulan öğretim imkanları, öğretim sürecinde 
yaşanan sorunlar hem yönetim süreci hem de öğrencilerden elde edilen araştırma sonuçları doğrultusunda 
detaylı olarak açıklanmaktadır. Bu deneyin sürecinde elde edilen tecrübelerin sonuçları gelecek yıllarda 
öğretmen eğitiminde uzaktan öğretim yöntemini mevcut programlara entegre edilmesinde yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan öğretim, öğretmen eğitimi 
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UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN KATILIMLARI İLE ÖĞRENCİ 
BAŞARISININ İNCELENMESİ 

 
Sönmez PAMUK, Esma YILDIZ, Emrah ALTUN  

sonmezp@omu.edu.tr, esma.yildiz@amasya.edu.tr, emrah.altun@uzem.omu.edu.tr  
 

Teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımının yaygınlaşması ile birlikte öğrenme ve öğretme süreçlerine 
olan katkısı da araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Teknolojinin eğitim faaliyetlerine sağladığı olumlu 
katkılara ilaveten bu katkının sınırlı kaldığına ve yatırımların gereksiz yapıldığına dair eleştirilerde farklı 
çalışmalarda paylaşılmaktadır. Bu çalışmada teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu çabalarının en 
yaygın modellerinden biri olan uzaktan eğitim ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, 
uzaktan eğitim öğrencilerinin özellikle video konferans (senkron) ders aktivitelerine katılımları ile onların 
akademik başarısı arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını irdelemek olmuştur. Çalışmada yaklaşık 9 
farklı lisansüstü ve önlisans programlarına katılan öğrencilerin bir akademik dönem süresince senkron ders 
katılım süreleri ile onların dönem sonu notları veri olarak kullanılmış olup, istatistiksel olarak incelenen 
verilerden elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, senkron ders aktiviteleri, akademik başarı 
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GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOLOJİ DESTEKLİ TERSİNE ÇEVRİLMİŞ SINIF UYGULAMASININ 
YANSIMALARI 

 
Barış SEZER 

barissezer13@hotmail.com 
 

Bu araştırmanın amacı teknoloji ile zenginleştirilmiş tersine çevrilmiş sınıf ortamının öğrenci öğrenmesine, 
motivasyonuna etkisini belirlemek ve bu uygulamayı değerlendirmektir. Araştırma kapsamında, öğretim 
uygulaması temelde dört aşamada gerçekleşmiştir. Bunlar (i) Elektronik materyallerin hazırlanması, (ii) Fırsat 
eşitsizliği yaratmamak adına internet ya da bilgisayara sahip olmayan öğrencilerin belirlenmesi ve önlemlerin 
alınması (iii) Ders öncesinde öğrencilere materyallerin ulaştırılması (iv) Ders ortamında anlaşılamayan yerlerin 
tartışılması, çeşitli problem durumları yaratarak konunun pekiştirilmesinin sağlanması ve bireysel öğrenmede 
zorluk yaşayan öğrencilere destek olunmasıdır Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen 
kullanılmıştır. Bununla birlikte uygulamada yaşanan olumlu ve olumsuz durumları ortaya koyabilmek için 
katılımcı öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uygulama Türkiye’de ortalama eğitsel standartlara sahip 
bir kamu ortaokulunda 2 hafta boyunca (3 ders saati) fen bilgisi dersi (mikroplarla savaş konusu) kapsamında 
yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılında altıncı sınıfta öğrenim gören iki 
ayrı şubenin (deney grubu=35 öğrenci ve kontrol grubu=33 öğrenci) öğrencileri oluşturmaktadır. Deney 
grubunda tersine çevrilmiş uygulama ile ders işlenirken, kontrol grubunda geleneksel yöntem ile ders 
yürütülmüştür. Deney grubu öğrencileri için çeşitli elektronik materyaller hazırlanarak her ders saatinden üç 
gün önce öğrencilere ulaştırılmıştır. Normal ders saatinde ise öğrencilerle öncelikle konu temel hatlarıyla 
tartışılmış, problem durumları yaratılarak çözüm önerileri getirilmiş, anlaşılmayan konular üzerinde durulmuş 
ve en önemlisi de öğrenci-öğretmen etkileşimi en üst düzeyde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak, ön test ile son test olarak kullanılan başarı testi, fen bilgisi dersine ilişkin motivasyonun ölçüldüğü 
motivasyon ölçeği ve tersine çevrilmiş sınıf ortamı hakkında görüşlerin alındığı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans (f), ve yüzde (%) değerleri ile t testi istatistiksel tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; deney grubunda uygulanan tersine çevrilmiş sınıf 
uygulamasının kontrol grubuna uygulanan geleneksel eğitim yöntemine göre öğrencilerin hem akademik başarı 
düzeylerini hemde derse ilişkin motivasyonlarını arttırmada daha etkili olduğu belirlenmiştir. Katılımcılarla 
gerçekleştirilen görüşmelerde tersine çevrilmiş sınıf uygulamasının en önemli avantajının bireysel öğrenme 
hızına ve etkileşimli ders işlenmesine katkı sağlaması olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı öğrencilerin 
kişisel bilgisayarlarının olmaması ve aile bireylerinin olumsuz tutumları uygulamada dile getirilen sorunlar 
olarak ifade edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: akademik başarı, motivasyon, etkileşim, teknoloji. 
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TERS-YÜZ SINIF MODELİNİN DEZAVANTAJLARINI TERSİNE ÇEVİRİN: ETKİLİ ARAÇLAR 
VE ÖNERİLER 
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Ters-Yüz Sınıf modeli yeni bir pedagojik model olmasına rağmen son yıllarda dünya çapında gerçekleştirilen 
çalışmalarla sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde alt düzey bir beceri olan bilgi edinme sorumluluğu 
öğrenciye bırakılırken; uygulama, problem çözme, yaratıcılık gibi üst düzey beceri gerektiren faaliyetler ise 
sınıf içinde, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilir. Böylece öğretmenler geleneksel eğitimin aksine, 
öğrencilerin pratik beceri, edinilen bilgiyi transfer edebilme, üretkenlik, işbirliği ve iletişim becerilerini 
geliştirebilecekleri, grup çalışması yöntemi kullanabilecekleri ortamlar yaratmış olur. Öğretmen öğrencilerin 
ders içeriklerine sınıfa gelmeden önce edinmelerini sağlayıp bilgi edinme sorumluluğunu öğrenene bırakır. 
Geleneksel eğitimde evde yapılan ödevler bu modelde sınıf içi etkinlikleri formunda gerçekleştirilir. Ters-Yüz 
Sınıf modeli çerçevesinde çeşitli araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiş çalışmalarda bu modelin; akademik 
başarı ve performans, motivasyon, eleştirel düşünme becerisi, öz yeterlilik, derse katılım, algı ve tutum gibi 
değişkenler üzerinde etkililiği irdelenmiştir. Gerçekleştirilen literatür taraması ile Ters-Yüz Sınıf modelinin 
tanımını, deneysel çalışmaları, örnek uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarını, öğretmen, öğrenci ve ebeveyn 
algılarını irdeleyen birçok çalışmaya rastlanmıştır. Buna rağmen Ters-Yüz Sınıf modelini etkili kılmak ve 
dezavantajlarını gidermek için kullanılabilecek araçları derleyip tanıtan kaynakların yetersiz olduğu 
görülmüştür. Mevcut çalışmanın amacı, bu eksikliği gidermek adına Ters- Yüz Sınıf modeli uygulamalarının 
hangi aşamasında hangi araçların kullanılabileceği hakkında bilgi vermek ve bu araçları detaylı olarak 
tanıtmaktır. Ayrıca seçilen araçlar mobil teknolojiler ile uyumlu olması yönüyle değerlendirilmiştir. Bu açıdan 
çalışma, Ters-Yüz Sınıf modelini zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde uygulanması adına fayda 
sağlayacaktır. Bu bilgilerin öğrenenlerin ihtiyaç anında ve kendi hızında öğrenmesi için gerekli olan mobil 
teknolojilerle modelin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Mevcut çalışmada literatür taraması 
yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda özellikle modelin literatürde yer alan dezavantajlarını tespit edilmiş ve bu 
sınırlılıkları gidermeye yönelik araçlara değinilmiştir. Ayrıca, 2012-2015 yılları arasında farklı ülkelerde Ters-
Yüz Sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş tez çalışmalarında kullanılan araçların derlendiği içerik analizi 
çalışması verilerin de faydalanılmıştır. Bu çalışmanın Ters- Yüz Sınıf modelini derslerinde uygulamak isteyen 
eğitmenler için kılavuz özelliği görmesi beklenmektedir. Ayrıca, model üzerinde çeşitli konuları irdeleyen 
araştırmacılar için rehber rol üstleneceği öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ters-yüz sınıf modeli, mobil teknolojiler, web tabanlı araçlar 
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TERSYÜZ ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİ VİDEOLARIN KULLANIMI 
 

Özcan Özgür DURSUN  
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Bu çalışma, tersyüz öğrenmede işe koşulabilecek etkileşimli video kavramı kuramsal boyutta ele alınarak 
etkileşim kavramı temelinde uygulayıcılara öneriler sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tersyüz öğrenme 
(flipped learning), geleneksel öğrenme etkinliklerindeki öğretmen merkezinde sınıfta öğrenme ve 
öğrenilenlerin ödev yoluyla pekiştirilmesi anlayışını tersine çeviren, harmanlanmış bir öğrenme deneyimi 
sunan ve son dönemin popüler eğitsel kavramlarından biridir. Tersyüz öğrenme, öğrencilerin ders dışı 
zamanlarda çok çeşitli kaynaklardan öğrenmeleri ve öğrendiklerinin öğretmen rehberliğinde sınıf ortamında 
uygulanması yoluyla pekiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla geleneksel anlayışta ödev kavramı 
pekiştirme amaçlı kullanılırken tersyüz öğrenme etkinliklerinde pekiştirme amaçlı kullanılan ödevin yerini 
öğretmen rehberliğinde gerçekleşen ders içi uygulamalar almaktadır. Bu dönüşüm geleneksel sistemden 
kaynaklanan birtakım sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Alanyazında öğrencilere verilen fazla 
miktardaki ödevin öğrenmeleri üzerinde sanıldığı kadar etkide bulunmadığı tartışılmaktadır. Diğer bir bakış 
açısı ise ödevler ile öğrencilerin sosyal gelişim amaçlı kullanabilecekleri oyun dışı zamanlarının çalındığı, 
dolayısıyla oyun yoluyla öğrenme deneyiminden yoksun kaldıkları yönündedir. Bu eleştiriler temelinde tersyüz 
edilmiş öğrenmenin öğrencilere farklı bir öğrenme deneyimi vaat ettiği söylenebilir. Tersyüz edilmiş 
öğrenmede öğrencinin ders dışı zamanlardaki öğrenme deneyimi oldukça önemlidir. Sınıf ortamında 
öğrencilerini yakından izleyip, anında verdiği geribildirimlerle öğrencilerini yönlendiren öğretmenin yerini, 
ders dışı zamanlarda, nitelikli eğitsel kaynaklar almadıktan sonra tersyüz öğrenmeden beklenen verimi elde 
etmek oldukça güçtür. Dolayısıyla öğrencilerin ders dışı zamanlara yayınlan öğrenmeleri titizlikle 
kurgulanmalıdır. Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin, sınıf dışındaki tersyüz öğrenme etkinliklerinde 
genellikle öğretmenler tarafından geliştirilen ders materyalleri aracılığıyla öğrendikleri görülmektedir. Bu ders 
materyallerinin de çoğunlukla ders notları, PowerPoint sunuları ve geleneksel videolardan oluştuğu 
görülmektedir. Söz konusu bu materyal türleri öğretmen ve öğrenci arasında tek yönlü bir iletişim sistemine 
dayanmaktadır. Bu materyallerde öğrenci ile öğretmen arasında değil, öğrenci ile materyal arasında bir 
etkileşimden söz etmek daha doğru olacaktır. Eğitsel etkinliklerdeki etkileşim kavramına yönelik alanyazın 
incelendiğinde öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-içerik, öğrenci-arayüz, öğretmen-öğretmen, hatta 
içerik-içerik etkileşimi olmak üzere çok çeşitli etkileşim türlerinden söz edilmektedir. Dolayısıyla tersyüz 
öğrenme etkinliklerinde öğrenenlere sunulan öğrenme materyallerinin çok yönlü etkileşimsel özellikleri bu 
noktada önem kazanmaktadır. Etkileşimli videolar, geleneksel videolardan farklı olarak, öğrenciyi süreçte pasif 
bir izleyici değil etkin bir konuma alan bir yöntem izlemektedir. Öğrenci videoyu izlerken kendisine yöneltilen 
soruları yanıtlayabilir, yanıtlarına ilişkin geribildirimler alabilir, videoda geçen kavramlara ilişkin yansıtmalar 
yapabilir ve tüm bu süreç öğretmen tarafından değerlendirilebilir. Bu yönüyle etkileşimli videoların tersyüz 
öğrenme etkinliklerinde kullanımlarıyla, ders dışı zamanlardaki öğrenme deneyimlerinin daha nitelikli ve 
etkileşimli bir yapıya kavuşturulabileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: tersyüz öğrenme, etkileşimli video 
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FARKLI BİREYSEL ÖZELLİKLERE SAHİP ÖĞRENCİLERİN TERSDÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME 
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İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ 
 

Fatih GÜLÜŞEN, Nurettin ŞİMŞEK  
gulusen@ankara.edu.tr  

 
Gelişen teknoloji ve neticesinde bu teknolojiler ile yoğun bir şekilde etkileşen nesillere nasıl öğretelim sorusu 
güncelliğini koruyan bir konudur. Bu bağlamda teknolojinin eğitsel ortamlarda kullanımının artması e-öğrenme 
gibi kavramların doğmasına sebep olmuştur. E-öğrenme internet ve dijital kaynakların eğitim alanında 
kullanılması olarak tanımlanabilir (ASTD,2009). E-öğrenme eğitsel süreçlerde tek başına kullanılacağı gibi 
yüzyüze eğitime destek olarak da kullanılabilir. E-öğrenmenin yüzyüze eğitime destek olarak kullanılması 
sonucu harmanlanmış öğrenme kavramı doğmuştur. Harmanlanmış öğrenmenin bir formu sayılabilecek 
temelde video derslerin olduğu flipped learning (Tersdüz Edilmiş Öğrenme) kavramı alanyazında tartışılmaya 
başlanan ve giderek yayılma eğilimi gösteren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tersdüz edilmiş 
öğrenme sınıf içi ve sınıf dışı zaman olmak üzere iki ayak üzerine oturur. Sınıf dışı zamanda öğretici derslerini 
video temelli olmak üzere e-araçlar ile öğrencilere sunar. Sınıf içi zamanda ise tartışma, uygulama gibi daha üst 
düzey öğrenme etkinliklerine zaman ayrılır. Yaklaşım temelinde öğretici kürsü üstündeki bilge değil, alandaki 
rehber konumundadır. Öğrencilere daha fazla zaman ayırabilir. İşbirlikli öğrenme, aktif öğrenme, problem 
çözme, tartışma sınıf içinde kullanılan temel yöntemlerdendir. Tersdüz edilmiş öğrenme; farklı öğrenme 
kültürü sunma, esnek ortamlar , yapılandırılmış içerik ve profesyonel eğiticiler içerme gibi özelliklere sahiptir. 
Tersdüz edilmiş öğrenme gittikçe daha fazla eğiticinin ilgisini çeken bir yöntemdir. Yapılan çalışma sayısı 
günden güne artmaktadır. Araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde 
bulundurarak yapılmış çalışmalara rastlanmamaktadır. Öğrencilerin hedefe ulaşmak için geliştirdikleri tutum, 
yöntem ve davranışlar özdüzenlemeyi ifade eder. Sınıf dışı zamanda bireysel, sınıf içi zamanda ise grupla 
çalışmayı gerektiren tersdüz edilmiş öğrenmede özdüzenleme becerilerinin önemli bir bireysel faktör olduğu 
düşünülmektedir. Bununla beraber öğrenci başarısı ve katılma düzeyini artırma da yöntemin ortaya çıkış 
amaçları olarak belirtilebilir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak tersdüz edilmiş öğrenme ortamı ve 
sınıf ortamında farklı öz düzenleme becerilerine sahip öğrencilerin başarı, doyum ve katılım düzeyleri 
arasındaki ilişkinin belirleneceği bir çalışmanın yönteme yönelik özgün bir çalışma olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: flipped learning, flipped classroom, tersdüz edilmiş öğrenme 
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ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL BİR YAKLAŞIM: TERS YÜZ SINIF YÖNTEMİ VE 
AVANTAJLI YÖNLERİ 

 
Celal KARACA, Mehmet Akif OCAK  

karaca42@gmail.com, maocak@gmail.com  
 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de önemli 
değişikliklere neden olmuş, insanların bilgiye ulaşma ve iletişim biçimlerini değiştirmiştir. Özellikle internetin, 
bilgisayarların ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, bilgi üretiminde büyük gelişmeler yaşanmıştır. 
Dünyada yaşanan bu gelişmeler, öğrenci profilini ve eğitimden beklenen çıktıları da farklılaştırmıştır. 
Teknolojinin içinde doğan ve teknoloji ile hayatının her alanında etkileşim içerisinde olan bilgi çağının yeni 
nesli, araştırmacıları yeni öğretme yaklaşımları geliştirmeye yönlendirmiştir. Yapılan araştırmalar günümüz 
öğrencilerinin aktif öğrenme, uygulamalı etkinlikler ve yeni teknolojileri içeren derslere daha yakın olduklarını 
göstermektedir. Alan yazında flipped classroom, flipped learning gibi isimlerle anılan Tersyüz Sınıf Yöntemi 
sınıf içindeki etkinlikleri artırmak, daha çok uygulamaya dayalı bir eğitim gerçekleştirmek açısından 
oluşturmacı öğrenme yaklaşımını temel alan ve giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Ters Yüz Sınıf yöntemi 
geleneksel ders işleme yapısından farklı olarak ders anlatımı ile ev ödevinin yeri ve zamanını değiştiren, 
öğrencilere daha fazla işbirlikli çalışma ve uygulama yapma olanağı sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu 
yöntemin uygulanmasında tek bir yol olmamasına rağmen bu konudaki genel kanı, ders içeriğinin video olarak 
kaydedilip öğrencilere verilmesi ve ders esnasında konu ile ilgili öğretmenin rehberliğinde sınıf içi uygulama 
etkinliklerine ağırlık verilmesi olarak görülmektedir. Bu yöntem öğrencinin öğrenmesi üzerindeki bireysel 
sorumluluğunu artırmakta, öğrenmesi gereken bilgileri ders dışında kendisi için uygun olan zamanda ve sürede 
öğrenmesine imkân tanımakta, ders içinde daha fazla işbirliği ve öğrencinin aktif olduğu üst düzey 
öğrenmelere imkân sağlamaktadır. Yine yapılan çalışmalarda bu yöntemin öğrenci ve öğretmen arasındaki 
etkileşimi artırdığı görülmüştür. Geleneksel yöntemlerde yer alan sınıf içinde öğretmenin ders anlatması 
süreci, bu yöntemde sınıf dışına alınarak sınıf içi aktif öğrenmelere ve öğrencinin bilgiyi yapılandırması 
sürecine daha fazla ek zaman fırsatı sağlanmaktadır. Bu çalışmada güncel bir öğretim yaklaşımı olan Ters Yüz 
Sınıf yöntemi incelenmekte ve yöntemin öğrenme öğretme sürecine sağlayabileceği katkılar alan yazındaki 
veriler ışığında değerlendirilmektedir. Bu vesileyle ilgili yöntem konusunda bilinirliğin artması ve öğretim 
teknolojileri alan yazınına katkı sunulması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ters yüz sınıf yöntemi, yapılandırmacı öğrenme, aktif öğrenme 
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STUDYING GAMIFICATION: EFFECTS ON STUDENTS’ SCIENCE LESSON ACHIEVEMENT 
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The gamification process of in education is not only adding games to information or skills, but also benefiting 
from its potential of facilitating the learning within the current learning domain by integrating characteristics of 
the game. Also, students show much interest in computer games courses. These situations arise to the idea of 
converting the subjects of gamification. So, an educational software related to the topic of vitamins (tests, 
games, adding content such as animation) was prepared. The main objective of this study is to investigate 
Dağcı Secondary School’s 6. Grade students’ science lesson achievement by using educational software. In this 
study gamification is in educational software that researchers were designed. That is, this study aims to reveal 
students’ achievement based on gamification use. The study is a study of quantitative type and single-group 
pretest-posttest experimental design has been used. The study has been conducted in the spring semester of 
2014/2015 academic year, candidates who are studying in 6. Grade of students. The study was conducted in a 
computer lab. The study group comprised of 10 experimental group and 10 in the control group as a total of 20 
students. In the experimental group of this study while dramatized science teaching software is applied to 
control group, a lesson is carried out based on the curriculum and the program prepared by MEB, research is 
carried on for 8 weeks in total. In the research, as data collection devices “Multiple Choice Science Test” 
carried out in both groups and “Educational software” were applied to the experimental group and “Plain text” 
were applied to control group. After 8 weeks, Multiple Choice Science Test” carried out in both groups again. 
In the study, frequency, percentage, arithmetic average standard deviation is used. As a result of this research, 
gamification in a science lesson, it is found that there is a meaningful improvement in students’ problem 
solving skills. Besides, in the case of informing improving positive attitude against science lesson, different 
from control group students, it is found that experimental group students have higher grades. The findings are 
intended to provide suggestions for the researchers for further research. In addition, number of participants are 
limited. Number of participants should be increased. Also, the control group and the experimental group 
participants should be tested in a separate class. Otherwise, when control group sees that experimental group 
plays with computers, the motivation of control group can decrease and student distraction can become 
unavailable. 
Keywords: gamification, game-based learning, computer-based learning 
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DERSLERE OYUNLAŞTIRMA (GAMİFİCATİON) UNSURLARININ DAHİL EDİLMESİNİN 
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İNCELENMESİ 
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ayhansari52@windowslive.com, taltun@ktu.edu.tr  

 
Öğretim etkinliklerinde öğrenci motivasyonunun yüksek tutulması, derse ilgileri ve katılımlarının artırılması ve 
sonuç olarak öğretimin daha verimli gerçekleşmesi için, sadece geleneksel yöntemle öğretim etkinliklerini 
sürdürmek yerine başka bileşenlerin de öğretim etkinlikleri içerisine dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Son yıllarda, bu amaçla geliştirilen öğretim tekniklerinden birisi de Oyunlaştırma (Gamification) tekniğidir. Bu 
çalışmada, oyunlaştırma unsurlarının öğretim etkinliklerine dahil edilmesinin, günümüz öğrencilerinin eğitim-
öğretim süreçlerinin daha etkin geçmesi ve öğrencilerin derse karşı ilgi ve motivasyonlarının daha yüksek ve 
sürekli olmasındaki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiş olup araştırma durum 
çalışması deseninde tasarlanmıştır. Çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yürütülmüştür. 
Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ilinde bulunan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 
Bölümünün ikinci sınıfında öğrenim gören 5 kız ve 22 erkek olmak üzere toplam 27 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışmada “Temel Elektronik ve Ölçme” dersi, “Temel Mantık Devreleri” ders modülü müfredatında yer alan 
“Sayı Sistemleri” ve “Mantıksal Kapı Devreleri” konuları 4 hafta boyunca dersin öğretmeni tarafından 
öğrencilerle işlenmiştir. Daha önceleri geleneksel öğretim yöntemleri ile yürütülen ders içerisine araştırma 
kapsamında gözlenmesi amacıyla çeşitli oyunlaştırma unsurları (puan verme, yıldız verme, rozet takma, düzey 
atlama, lig tablosu oluşturma gibi) dahil edilmiştir. Oyunlaştırma süreçlerinde öğrencilerin verilen görevleri 
yerine getirmelerine bağlı olarak sergilemiş oldukları performanslar, sınıf içinde çeşitli materyallerle (lig 
tablosu gibi) ve sınıf dışında elektronik grafiksel sunumlar halinde sosyal medya aracılığıyla kendileriyle 
sürekli paylaşılmıştır. Bu süreçte öğrenciler, öğretmen tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış gözlem 
formlarıyla gözlenmiş ve performansları kayıt altına alınmıştır. Ek olarak 4 haftalık uygulama sonunda 
öğrenciler ile bire-bir mülakatlar yapılmış ve oyunlaştırma ile işlenen dersler hakkındaki görüşleri alınmıştır. 
Çalışmada elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada yürütülen analiz 
sonuçlarına dayalı olarak, oyunlaştırma unsurlarının katıldığı derslerde öğrencilerin derslere karşı ilgilerinin 
arttığı, motivasyonlarının yükseldiği ve derse katılımları konusundaki isteklerinin yükseldiği bulgularına 
ulaşılmıştır. Mülakat bulgularına göre geleneksel yöntemin dışına çıkan bu uygulamanın öğrencilere ilginç 
geldiği ve derse karşı olum tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlere ve 
araştırmacılara oyunlaştırma uygulamalarının derslerde etkin kullanılmasına yönelik çeşitli öneriler 
sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: gamification, eğitimde oyunlaştırma, ilgi ve motivasyon, derse katılım. 
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Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişimle birlikte bilgisayarlar yaşamın bir çok alanında kullanılmaya 
başlanmış ve yaşamımızı kolaylaştırmıştır. Bu kullanım alanlarından belki de en önemlisi eğitim olmuştur. 
Çocukların bilgisayarda en fazla yaptıkları şeyin oyun oynamak olduğu gözlemlendiğinde bilgisayar 
oyunlarının eğitimde BDE çatısı altında kullanılması üzerinde durulması gereken bir konu halini almıştır. 
Oyunların öğrenme-öğretme sürecine entegre edilmesiyle birlikte oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri 
yaygınlaşmaktadır. Oyunların öğretimde kullanılması kadar öğrencilerin eğitsel bir konu hakkında oyun 
tasarlamaları da öğrencilere farklı beceriler kazandırabilir. Bilişsel gelişim süreci içinde yaratıcılığı ön plana 
çıkartmada eğitsel oyun tasarımı önemli bir yere sahip olabilir. Yaratıcılığı geliştirmede eğitsel oyunlar, 
hedeflenen kazanımlara ve kişinin hazır bulunuşluk düzeyine göre sınıf ortamında kullanılabilir. Bu amaçla, 
elverişli örneklem yoluyla özel bir ortaokulda öğrenim gören 23 5. ve 6. sınıf öğrencileri ile birlikte 
harmanlanmış öğrenme yolu ile 15 haftalık bir sürede konu alanı uzmanları ve araştırmacı tarafından tasarlanan 
müfredat ile birlikte eğitsel oyun tasarlatılmış olup araştırmanın başında ve sonunda Torrance yaratıcı düşünme 
testi ile öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada “Eğitsel oyun tasarlama 
sürecinin ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme gelişimlerine etkisi var mıdır?” sorusuna cevap 
aranmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS’de analiz edilerek uzman görüşleri doğrultusunda 
çözümlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcılığın dört 
boyutunda da (akıcılık, esneklik, orjinallik ve detaylandırma) pozitif yönde gelişim gösterdikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem formundan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ders içi 
etkinliklerde ve grup çalışmalarında aktif rol aldıkları ve her bir öğrencinin katılımcı oldukları gözlemlenmiştir. 
Dolayısıyla, eğitsel oyun tasarlayan öğrencilerin bir konu üzerinde daha fazla fikir üretebildiklerini (akıcılık), 
çok yönlü düşünebildiklerini, farklı olanı değerlendirmede zorluk çekmediklerini (esneklik), ayrıntılı 
düşünebildiklerini (orjinallik) ve detayların ötesinde düşünme becerilerine sahip olduklarını (detaylandırma) 
söyleyebiliriz. Yaratıcılığın dört boyutunda da meydana gelen artış oyun tasarımı dersinin ilk ve ortaokul 
müfredatlarında kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada ortaya çıkan bulgular öğretimde eğitsel oyun 
tasarımı ile birlikte öğrencilerin yaratıcılıklarına olumlu etkide bulunmak isteyen eğitimcilere ve 
araştırmacılara ışık tutabilir. 
Anahtar Kelimeler: oyun tasarımı, oyun temelli öğrenme, yaratıcılık 
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Oyunlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Her geçen gün teknolojideki gelişmelerle ve dijital oyunlara olan ilgiyle 
birlikte bilgisayar oyunu oynayan kişilerin sayısı da artmaktadır. Dünyada yaklaşık 1 milyar dijital oyun 
oynayan kişi sayısının 10 milyonunu Türkiye oluşturmaktadır (Karahisar, 2013). Dijital oyunlara artan ilginin 
sonucunda öğretimde dijital oyunlardan faydalanma fikri ortaya çıkmıştır. Eğitimde dijital oyunlardan 
faydalanmanın amacı öğrenenlere öğretim hedeflerinin kazandırılmasındaki süreci ilgi çekici hale getirmek ve 
öğrenenlerin motivasyonu arttırmaktır (Sarıtepeci ve Yıldız, 2013). Eğitsel dijital oyunlar belirli bir hedefe ve 
kazanıma yönelik öğrenciye eğlenceli vakit geçirten, yapılan aktivite içerisinde öğrencilerin bilgileri 
öğrenmesini veya daha önceki bilgilerini pekiştirmeyi amaçlayan uygulamalardır (Yağız, 2007). Teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak eğitim sisteminde kullanılan yöntemler ve materyallerde çeşitli değişiklikler olmuştur. 
Ancak, uzaktan eğitimde öğrencilerin motivasyonlarının eksikliği, yalnızlık hissi ve etkileşim yetersizliği gibi 
sebeplerden dolayı ders bırakma oranlarının oldukça yüksek olduğu ve buna bağlı olarak bilgileri kalıcı hale 
getirmede zorlandıkları görülmektedir (Jordan, 2013). Geleneksel eğitim modeli yerine öğrenci merkezli, 
bireyselleştirilmiş ve öğrenci ihtiyaçlarına cevap veren daha kaliteli eğitim sunmayı amaçlayan uzaktan 
eğitimle desteklenen öğretim model ve yaklaşımları öğrencilerin başarılarını, motivasyonlarını ve derse yönelik 
tutumlarını artırabilir. Web 2.0 teknolojileri ile oyun mekaniklerini uygun şekilde kullanmak öğrenme 
aktivitelerini daha eğlenceli hale getirmekte ve aynı zamanda öğrencileri öğrenmeye karşı cesaretlendirerek 
ders materyalleriyle bilgirişmelerini sağlamaktadır (Pappas, 2013). Uzaktan eğitimle verilen bir dersi 
oyunlaştırırken oyun temelli düşünmedeki esas hedef öğrencilerin online öğrenme materyallerine odaklanarak 
etkileşime girmeleri ve olumlu öğrenme çıktıları elde etmeleridir. Oyun mekanikleri planlı şekilde kullanılarak 
online eğitim uygulamaları etkileşimli ve bilgirişimli (bilgi, ilgi ve girişim=engagement) bir etkinlik haline 
dönüştürülebilmektedir. McGrath ve Bayerlein’ne (2013) göre etkili oyunlaştırma mevcut içeriğe belirli 
hedefler ve ödüller konularak gerçekleştirilmez. Bunun yerine oyun mekaniklerini planlı şekilde öğrenme 
sürecine entegre etmek ve oyun temelli öğrenme becerisine sahip olmak gerekmektedir. Online öğrenmede, 
öğretim tasarımı ve oyunlaştırmanın öğrenciyi bilgiriştirmedeki etkisi incelenmiştir. Oyun tabanlı öğrenme ve 
sanal gerçeklik oyunları, online öğrenmede oyuncuların yaratıcılığını arttırdığı, öğrenme aktivitelerinde kendi 
hızıyla öğrenmelerine ve işbirlikçi çalışmalarına imkan verdiği sonucuna ulaşılmıştır (McGrath ve Bayerlein, 
2013). Krause, Mogalle, Pohl ve Williams’a (2015) göre online öğrenmede oyunlaştırma derse katılımı ve 
öğrenci motivasyonu arttıran bir uygulamadır. Bu bağlamda gerçekleştirdikleri çalışmada online dersi 
oyunlaştırarak her öğrencinin kendi avatarını yaratıp, çeşitli görevleri tamamlayan öğrencilerin avatarlarına 
yeni elemanlar eklemesine fırsat vermiştir. Yapılan sınavlara zaman sayacı eklenmiş, öğrencilerin sınavlardan 
ve tamamlamış oldukları görevlerden aldıkları puanlar liderlik tablosunda yayınlanmıştır. Sonuç olarak 
öğrencilerin oyunlaştırılmamış eğitimle öğrenen grupla karşılaştırıldıklarında, akılda tutma becerileri %25 ve 
başarı notların %23 oranında yüksek olduğu tespit edilmiştir. Alanyazın doğrultusunda bu çalışmanın ve 
sunumun amacı uzaktan eğitimde oyunlaştırmanın nasıl yapılması gerektiği ve uzaktan eğitimle verilen bir 
dersin oyunlaştırılması aşamasında dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında bilgi vermektir. Ayrıca alanyazın 
taraması sonucunda elde edilen bulgular analiz edilecek ve farklı değişkenlere göre (başarı, motivasyon, tutum, 
yaş, cinsiyet...vb.) detaylı bir şekilde incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, uzaktan öğrenme, oyunlaştırma 
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Long gone the days when schooling children required seriousness, attention, rigor, and discipline. There would 
be no need to bring more arguments to prove the usefulness of and benefits of games in the classroom. A 
healthy dose of humor can guarantee a successful learning. In a game being the winner or the loser does not 
really matters. What matters is learning efficaciously. In a game, winners learn that their strategy was 
successful and can even be sharpened. Losers, paradoxically, enjoy their sour lesson. In both cases, those 
competitive happy children learn at their optimal potential. TV, computers, internet -and smart phones now- as 
media have long ago understood and invested the magical effects games provide to entertain and educate as 
well. Those previously and basically entertaining media became quickly the most powerful competitors to 
schools. They are playing (no pun intended) in schools yards. Children are constantly keeping their teachers 
under pressure to play their games for children play in their work and work in their play. Post-millennial 
students are progressively youtubising pedagogy. An education on facebook? Or facebook in education? 
Playing while learning is no longer perceived as a non-sensical, irrational educational process to reach that 
optimal environment of learning and teaching. So what? Should we leave room to children to rule and pressure 
teachers towards the gamification of education? Should we (re)train teachers to play and (re)invest the pre-
dominantly popular culture to teach academics? Would it be enough to pedagogise smart phones and I.pad 
games? Is an over-gamification of academics a risky game? Maybe a double edged sword? Why do post-
millennial students –mainly adolescents- tend to gamify and humorise every aspect of their existence even their 
“serious” tasks at schools and post-school work? The present paper will be a serious opportunity to demystify 
that urgent need to gamify the serious. 
Keywords: Seriousness- humour- games- gamification- pedagogisation- adolescents- post millennium- 
edutainment. 
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Bilgisayar programlamayı öğrenmek, kodlamanın ötesinde öğrencilerin problem çözme, işbirlikli öğrenme, 
yaratıcı düşünme ve kritik düşünme gibi becerileri kazanmalarında önemli rol oynamaktadır. Ancak geleneksel 
programlama dillerinin karmaşık söz dizimi ve arkadaş dostu olmayan arayüzleri gibi nedenlerden dolayı 
öğrencilerin programlamayı öğrenmeleri neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda 
öğrenilmesi kolay, kullanıcı dostu ve görsel özelliklere sahip programlama dillerinin yaygınlaşması, 
programlama öğretiminin ilk öğretim kurumlarında yaygınlaştırılabileceği fikri araştırmacıları ve eğitimcileri 
cesaretlendirmiştir. Yapılan ön çalışmada, bu programlardan en popüler olanlarından birinin Scratch programı 
olduğu görülmüştür. Scratch programı, özellikle yeni öğrenenler için geliştirilen, görselliği ön plana çıkaran bir 
programlama öğrenme ortamı sunarak, programlama öğretimini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bu yeni 
yazılımın programlama dersinde kullanımı, programlama öğretiminin daha etkin olmasına yardımcı olabilir. Bu 
durum dikkate alınarak, bu çalışmada, Scratch yazılımının programlama öğretiminde kullanımı ile ilgili yapılan 
mevcut çalışmaları araştırmak üzere bir literatür tarama çalışması yapılmıştır. Doküman inceleme yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, farklı veri tabanlarının yanı sıra, web günlükleri ve basın yayın 
siteleri üzerinden alanyazın taraması yapılmış ve bu kapsamda 32 adet dokümana ulaşılmıştır. Yapılan ilk 
incelemede, Scratch ile yapılan çalışmalarda öne çıkan konular şunlardır: Problem Çözme, Yaratıcı Düşünme, 
Mantıksal Düşünme, Algoritma ve Programlama Öğretimi, Programlamaya İlişkin Öğrenci Görüşleri, Diğer 
Dillerle Karşılaştırma, Oyun Programlama, Simülasyon Geliştirme, Diğer Derslerde Kullanım ve Scratch 
Programının Tanıtılması. Araştırmanın bulgularına göre, Scratch yazılımının programlama öğretiminde etkili 
olduğu ve programlama öğrenimini zevkli ve daha anlaşılır hale getirdiği söylenebilir. Ayrıca programlama 
derslerine, özünde oyun teması barındıran Scratch yazılımı ile başlamanın derse olan ilgi ve motivasyon 
değişkenleri üzerinde olumlu etkilerine dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu durumun gerekçeleri olarak, Scratch 
programlama ortamının kodlama bilgisi gerektirmeyen kullanıcı dostu arayüze sahip olması, kodlama yerine 
kod bloklarını sürükle - bırak yöntemi ile basit seviyede kullanım sunması, kullanıcıların kendilerine özgü 
materyaller geliştirebilmelerine olanak sağlaması ve programlama dillerini öğrenmek isteyen her seviye 
kullanıcıya kullanım imkanı sağlaması gösterilebilir. Elde edilen bulgular yorumlanarak; problem çözme, 
yaratıcı düşünme ve ürün oluşturma becerileri ile doğrudan ilişkili olan programlama öğretiminde özellikle 
ilköğretim okullarında ve BÖTE bölümlerinde görselliği ön plana çıkaran yazılımların müfredata entegre 
edilmesine dair bir takım önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: programlama ortamları, scratch yazılımı, programlama öğretimi. 
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VİDEO OYUNLARIN TASARIM, GELİŞTİRME VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ 
 

Devkan KALECİ, Tansel TEPE  
devkan@inonu.edu.tr, tanseltepe@kilis.edu.tr  

 
Video oyunu, çeşitli teknolojilerle programlanmış görüntü sinyali gönderen bir video aygıtı ile televizyon yada 
monitör gibi görsel bir kullanıcı ara yüzü kullanılarak oynanan oyun türüdür. İnsanlar motivasyon, eğlence, 
sosyalleşme, zaman geçirme, fantezi, rekabet, kişisel tatmin, kendini ispatlama, taktir toplama, farklı 
oyuncularla iletişime geçme ve hatta öğrenme amaçlı olarak video oyunlarını oynama ihtiyacı 
duyabilmektedirler. Video oyunları oynayan bu insanlar ilgilerini çekip beklentilerine cevap verebilecek, oyun 
esnasında istedikleri eylemleri gerçekleştirip kendilerini oyunda tutabilecek etkileşim unsurları içeren video 
oyunlarını tercih ettikleri görülmektedir. Başlangıçta eğlence amaçlı olarak tercih edilen video oyunlarının 
zaman geçtikçe eğitsel bir materyal olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Teknolojik araçlarla hazırlanmış olan 
bilişsel, sosyal, davranışsal ve duygusal boyutlarda belirli bir hedefe yönelik öğrenmeyi sağlayan video 
oyunları eğitsel video oyunları olarak tanımlanmaktadır. Video oyunları sınıflandırılırken oyunun amacına, 
kullandıkları grafik türüne, oynayan kişi sayısına ve oynanan ortama göre değişiklik göstermektedir. Kullanılan 
teknolojilere göre video oyunları konsol oyunları, bilgisayar oyunları ve mobil oyunlar; grafik özelliklerine 
göre 2 yada 3 boyutlu oyunlar; kullanıcı sayısına göre tek kullanıcılı ve çok kullanıcılı oyunlar; türlerine göre 
spor, yarış, strateji ve görev oyunları ile simülasyonlar olarak sınıflandırılmaktadır. Eğitsel video oyunları da 
türlerine göre bulmaca, rol oynama, macera, işletme, strateji, kart oyunları ve simülasyon uygulamaları olarak 
sınıflandırılabilirler. Her yaştan kullanıcıya hitap eden video oyunları için yapılan yatırımlar sürekli artmakta 
ve video oyunları kullanıcıların beklentilerini karşıladıkça bu oyunların satış oranları da artış göstermektedir. 
Bu artış video oyunlarını kitle eğlence pazarının lider formu haline gelmiştir. Oyun sanayisindeki genel video 
oyun satışlarının üçte ikisini konsol oyunları oluşturmaktadır. Video oyunları piyasaya sürülürken geliştirme, 
lisanslama, pazarlama ve dağıtım aşamalarından geçmektedir. Yapılan bu çalışmada bir video oyununun 
tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve pazarlanmasında izlenmesi gereken işlem adımları detaylı şekilde 
açıklanmıştır. Bu sayede baştan sona bir video oyunu geliştirilme sürecince yanlış veya eksik bilinen bilgilerin 
giderilerek video oyun sektörüne meraklı araştırmacıların bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada video 
oyunları hazırlanırken öncelikle oyununun hangi platformda oluşturulmasına karar verilmesi, kullanıcı kitlesine 
ve türüne karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha sonra seçilen oyun türüne göre bir senaryo 
oluşturulmasının önemi belirtilerek bu süreçte oyun türüne göre ortamın, eylemlerin ve karakterlerin 
belirlenme süreci, görevlerin, seviyelerin ve oyunun sınırlılıklarının belirlenmesi açıklanmıştır. Bir sonraki 
aşamada seçilen oyun türüne göre uygun grafiklerin belirlenmesi, ortam ve karakterlerin tasarım süreci, 
animasyonların oluşturulması ile yapay zeka tasarımı üzerinde durulmuştur. Diğer bir aşamada video oyunları 
için hangi kodlama dillerinin uygun olduğu, kodlama ile ilgili sınırlılıkların belirlenmesi ve kodlamanın 
yapılma süreci anlatılmıştır. Oyunun tasarım sürecinden sonra oyunun test süreci gelmektedir. Test sürecinde 
hataların bulunması, hataların giderilip yeniden test sürecine geçilmesi ve son olarak test süreci sonunda hata 
bulunmadığında oyunun istenilen platforma uygun şekilde çıktısının nasıl alınması gerektiği açıklanmıştır. Son 
olarak video oyunları piyasaya sürülürken video oyunlarının dağıtım ortamlarının belirlenmesinin, uygun 
şirketler ile görüşülmesinin ayrıca video oyunlarının reklam ve tanıtımlarının yapılmasının ne denli önemli 
olduğu ifade edilmiştir. Yapılan bu çalışma video oyunları ile ilgilenen ve video oyunları yaparak piyasaya 
sürmek isteyen araştırmacılar için bir kılavuz nitelinde olup bu araştırmacılar için öneriler içermektedir. 
Anahtar Kelimeler: video oyunları, eğitsel video oyunlar, video oyun türleri, video oyun tasarımı, geliştirme 
aşamaları 
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Televizyonlardaki Yarışma Programlarının Oyunlaştırma İşlevi Özet: Oyun, bireylerin çocukluklarından 
itibaren yaşadıkları çevreyi anlamlandırabilmeleri için önem arz eden olgulardan biri olarak genel kabul 
görmektedir. Ancak oyun, bu genel kabulün ötesinde toplumsal ve kültürel açıdan çok daha derin anlamları 
içinde barındırmaktadır. Örneğin; yazılı ya da yazısız olarak henüz toplumsal kurallar dönemine geçilmeden 
önce bireyler, oyunlar aracılığıyla toplumsal normları kendiliğinden öğrenmekteydi. Bu nedenle oyunlar, 
toplumsal devamlılık ve toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumdaki bireyler 
yine bu oyunlar sayesinde, kendi rollerini öğrenip, buna uygun şekilde davranış göstermektedirler. 
Oyunlaştırma kavramı ise, insanların tutum ve davranışlarını istenilen amaca yönelik teşvik etme sürecini 
içermektedir. İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar, oyun ve oyunlaştırma kavramlarıyla birlikte topluma 
uyumlu bireyler haline dönüştürülmeye çalışılmışlardır. Dolayısıyla oyunlaştırma, yine oyun gibi kültürel ve 
toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi Devrimi’nden sonra oyunlaştırma, gelişen teknoloji ve 
özellikle de kitle iletişim araçları sayesinde artık birey toplum arasındaki etkileşimsel bir yapı olmaktan 
uzaklaşmış; kurgulamış oyunlaştırmalarla birlikte kitlesel olarak, hem çok daha etkili bir şekilde hem de aynı 
anda bütün topluma aktarılmaya başlamıştır. Ancak bu oyunlaştırma, ilkel dönemlerdeki gibi bireyleri yalnızca 
toplumsal ve kültürel olarak değil, her açıdan (ekonomik, politik, sosyal, psikolojik, vb.) istenilen amaca 
yönelik teşvik etmeyi hedef almaktadır. Televizyon, her yaş grubuna hitap eden en etkili kitle iletişim 
araçlarından biridir. Dolayısıyla, günümüzün oyunlaştırma görevi artık kitle iletişim araçlarıyla, en çok da 
televizyon aracılığıyla sağlanmaktadır. Kurgulanan programlarla birlikte seyirciler oyuna dâhil edilerek, 
oyunun bir parçası haline getirilmektedir. Çalışmada, toplumsal ve kültürel öğrenmede önemli rol oynayan 
oyunun, geçirmiş olduğu evreler üzerinde durulmuştur. Oyunun, ilk çağlarda çocukluktan itibaren bireyler 
üzerindeki etkileri ve oyunlaştırma aracılığıyla bireylerin toplumdaki rollerini öğrenmedeki yerini artık kitle 
iletişim araçları almıştır. Bunun sonucu olarak bireyler toplumsal öğrenmelerini artık kitle iletişim araçları 
aracılığıyla gerçekleştirerek, özellikle televizyonlarda kurgulanan programlar/oyunlar aracılığıyla 
toplumsallaşmaktadırlar. Oyunlaştırmanın bireyleri ve toplumları istenilen davranışa yönelik teşvik etme 
ritüeli, televizyonlar aracılığıyla çok daha kolay ve etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Dijital çağ olarak 
nitelendirilen bu dönemde, televizyonun yerini artık internet ve mobil uygulamalar alıyor olsa da, hemen 
hemen her evde en az bir televizyonun olduğu gerçeği, çalışmanın televizyon programları üzerinde yapılmasına 
olanak sağlamıştır; ancak hızla yayılan internet ve mobil araçlarının kullanıldığı gerçeği de yine toplumsal 
öğrenmenin oyunlaştırılması açısından araştırılabilecek yeni bir çalışma alanı sunmaktadır. Çalışmanın 
metodolojisi; oyun ve oyunlaştırma kavramlarından yola çıkılarak, yarışma programları hakkında genel bir 
literatür bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra, popüler yarışma programlarından biri olan “O Ses Türkiye” isimli 
yarışma programına dair niteliksel analiz çözümleme yöntemi kullanılmış, oyunlaştırma sürecinde söz konusu 
olan yarışma programının izleyiciler ve yarışmacılar üzerindeki etkisi tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: oyunlaştırma, televizyon, yarışma programları 
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Oyun olmayan içeriklerde oyun elemanlarının ve mekaniklerinin kullanıldığı oyunlaştırma; eğitim ortamlarında 
içeriğin aktarılmasında, anlatımla çeşitli aktivitelerin yer değiştirmesini sağlayıp; sosyal yarışmalar, rozet ve 
ödül sistemiyle öğrencileri, görevlerini yerine getirmesi için teşvik etmektedir. Literatürde oyunlaştırmanın 
örgün eğitim içinde yapılan örneklerinin sınırlı sayıda olduğu, oyunlaştırma uygulamalarında kullanılan 
yöntem, teknik ve işlem adımlarının netlik kazanmadığı görülmektedir (Freitas & Freitas, 2013). Bu çalışma 
Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde “Eğitimde Bilişim Teknolojileri” 
lisans dersinde 53 kişilik bir grup ile yürütülmüştür. Lisans dersi 6 hafta boyunca oyunlaştırma ile tasarımı 
yapılarak işlenmiştir. Bunun için uygulamadan önce oyunlaştırılmış ders izlencesi planlanarak her hafta 
işlenecek konulara göre gerçekleştirilecek etkinlikler planlanmıştır. Oyunlaştırılan izlence; Buncball (2010) ‘ ın 
oyun dinamikleri ve mekanikleri göz önüne alınarak planlanmıştır. Dersin daha çok uygulamaya yönelik bir 
ders olması nedeniyle oyunlaştırma çalışmalarında bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Sınıf ortamında 
öğretim üyesi sunumlarla birlikte ders anlatımı yaparak, soru-cevap ve uygulama yöntemlerini kullanarak dersi 
işlemiştir. Her hafta öğrenciler derse gelmeden önce haftanın konusuyla ilgili ders videolarını izleyerek derse 
gelmişlerdir. Öğrencilerin izleyeceği videoların bir kısmına şifre eklenmiştir. Bu şifrelerin Facebook’ ta 
paylaşılmasına kupa ile ödül verilmiştir. İnternet ortamındaki oyunlaştırma etkinlikleri için Facebook’ un yanı 
sıra Kahoot gibi oyun tabanlı internet ortamları da kullanılmıştır. Uygulamalara genelde bir kupa bazı şifrelere 
ve uygulamalara ise zorluk derecesine göre farklı sayıda kupa verilerek ödüllendirmeler yapılmıştır. Her hafta 
sınıf içinde sosyal oyunlarla ilişkilendirilmiş ve konulara göre planlanmış etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 
Dönem sonunda öğrencilerin elde ettikleri kupalara göre ilk üçte olan öğrencilere gerçek kupaları verilmiştir. 
Ayrıca tüm öğrencilerin final notuna kazandığı kupa sayısına not ilavesi yapılmıştır. Uygulama bitiminde 
öğrencilerin kazandıkları kupa sayısına göre iyi, orta ve zayıf seviyedeki öğrencilerden üçer öğrenci seçilerek 
yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmış ve uygulamalar sırasında grubun tümü ile ilgili gözlemler yapılmıştır. 
Gözlem ve mülakat sonuçlarına göre, dönem başında derse gelmekte isteksiz olan öğrencilerin oyunlaştırma 
uygulamaları ile dersi bir oyun gibi geçirdikleri, eğlenerek öğrendikleri, derse bakış açılarının olumlu olarak 
değiştiği ve derse bağlılıklarının arttığı belirlenmiştir. Uygulama süresinde yapılan etkinlikler ve ders süreci 
öğrenciler tarafından eğlenceli bulunmuştur. Özellikle sosyal oyunların entegre edildiği uygulamalar çok 
beğenilmiş ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmalarına olumlu katkı sağlamıştır. Öğrencilerin derse karşı 
motivasyonlarının artmasında ders konularına entegre edilmiş sosyal oyunların ve internet üzerindeki 
etkinliklerin olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Ancak bu uygulamaların gerçekleştirilmesi sırasında internete 
erişim, internetteki kaynaklara ulaşma konusunda yaşadıkları sıkıntıların öğrencilerin motivasyonunu olumsuz 
etkilediği görülmüştür. Bazı etkinliklerde öğrencilerin bilgilendirme eksikliğinden dolayı gerçekleştirmesi 
gereken görevleri tam olarak anlayamadıkları tespit edilmiştir. Kalabalık bir grup ile çalışılmasının buna neden 
olduğu düşünülmektedir. Bu durum tüm öğrencilerin takibinin yapılmasını, grubun özelliklerini dikkate alarak, 
etkinliklerde göz önünde bulundurmayı zorlaştırmıştır. Oyunlaştırma uygulamalarında kimi öğrencilerin 
bireysel etkinliklerde kimi öğrencilerin de grup etkinliklerinde daha çok motive olduğu görülmüştür. Ayrıca 
sınıf içinde ve dışında özellikle sosyal oyunlarla birlikte yapılan etkinliklerde, bazı öğrencilerin etkinlikleri 
beğense de kişisel seçimlerinden dolayı oyun oynamak istemedikleri görülmüştür. Buna göre kişisel özellikler, 
yaş ve oyun tercihlerinin oyunlaştırma etkinliklerinin belirlenmesi için önemli bir etken olduğu belirlenmiştir. 
Elde edilen bu sonuca paralel olarak Karakuş, İnal ve Çağıltay (2008)’ de yaptıkları çalışmada; oyun türünün 
belirlenmesi ve oyun tercihlerinde kızların ve erkeklerin farklı tercihlerde bulunduklarını, cinsiyetin bu 
tercihleri etkilemede önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler kendilerini oyun oynarken 
rahat hissetmemişlerdir. Bu durum öğrencilerin yaş gruplarının büyük olması, sosyal bir ortamda oyun 
oynarken yaşanması gereken akış durumunun tam olarak yaşanamamasından ve oyunları çocuklara yönelik bir 
olgu olarak görmelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Malone, 1980; Garris, Ahlers ve Driskell, 
2002). Bu çalışmanın, özellikle hem sınıf ortamlarında hem de sınıf dışında öğrencilerin ilgisini çekerek, 
motivasyonlarını artırıp öğrenme ortamının bir parçası haline getirecek oyunlaştırma uygulamalarının kalabalık 
öğrenci gruplarıyla nasıl yapılacağı konusunda literatüre katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: eğitimde oyunlaştırma, oyun mekanikleri ve dinamikleri, oyunlaştırma süreci 
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LEGO MİNDSTROM EVE 3 TEMELLİ TASARIM GRUP ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN 
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİME ETKİSİ 
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Genel olarak programlama sürecinin bir problem çözme süreci olduğunu söylemek yanlış olmaz. Programlama 
süreci özetle problemi tanımlama, verileri toplama, problemi sayısallaştırma, çözüm algoritmasını ortaya 
koyma, sınama ve kodlama basamaklarından oluşur. Bu basamaklar problem çözme basamaklarıyla büyük 
ölçüde örtüşmektedir. Bu yüzden iyi bir programcının, üst düzey problem çözme becerilerine sahip olması 
beklenir. Öte yandan programlama eğitimi yardımıyla öğrencilerin problem çözme becerileri de geliştirilebilir. 
Bu etkinliklerin grup etkinliği şeklinde planlanması öğrencilerin işbirlikli öğrenme becerilerini de geliştirebilir. 
Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Lego Mindstrom Eve 3 temelli tasarım grup etkinliklerinin, öğrencilerin 
işbirlikli öğrenme ve problem çözme becerilerine etkisini belirlemektir. Bu araştırma, öntest-sontest kontrol 
gruplu yarı deneysel nicel karakterli bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1. Sınıfında ikinci öğretimde öğrenim 
gören ve 3 kredilik Bilgisayar Programlama dersini olan her iki sınıfta 12 kız ve 41 erkek olmak üzere toplam 
53 öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde deney grubunda Lego 
Mindstrome Ev3 tasarım etkinliklerine dayalı bir öğretim uygulanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere iki hafta 
süreyle Lego Mindstrome Ev3 tanıtılmış ve bu ortamdaki tasarım ve programlama öğeleri örneklendirilerek 
açıklanmıştır. Lego Mindstrome Ev3 seti ile birlikte gelen kılavuzlarda yer alan iki proje öğrencilerle birlikte 
tasarlanarak programlanmıştır. Uygulamanın son haftasına kadar öğrencilerden Lego Mindstrome Ev3 setini 
kullanarak tamamen özgün bir tasarım gerçekleştirip programlamaları istenmiştir. Bu tasarımları 
gerçekleştirmek için grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda mevcut robot sayısı sekiz olduğundan 
öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına göre kendi gruplarını oluşturmaları sağlanmıştır. Bu çerçevede dörder 
ve üçer kişiden oluşan toplam sekiz grubun oluşması sağlanmıştır. Daha sonra altı hayfa süreyle C++’da 
değişkenler, C++’in temel yapısı, program kontrolleri, döngüler, şartlar, fonksiyonlar ve temel hazır 
fonksiyonlar konuları işlenmiş ve her bir konuya dönük hem Lego Mindstrom Ev3 seti üzerinden hem de C++ 
editörü üzerinden örnekler gösterilmiştir. Ayrıca her hafta öğrencilerin Lego Mindstrom Ev3 projeleri ile ilgili 
dönüt ve düzeltmeler sağlanmıştır. Altı haftalık sürecin sonunda öğrencilere uygulama başında verilen tasarım 
görevlerine dönük proje yarışması düzenlemiş, projeler hem ürün hem de programlama süreçleri açısından hem 
öğrenciler hem de araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. İlk üçe giren öğrencilere küçük ödüller verilmiştir. 
Kontrol grubunda ise ilk ve son haftalarda benzer şekilde öntest ve sontest uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Geriye kalan sekiz haftalık süreç içerisinde ise aynı C++ konuları anlatılmıştır. Her konu anlatıldıktan sonra 
C++ editörü kullanılarak örnekler çözülmüştür. Ayrıca öğrencilere ders dışı ödevler verilmiş, her dersin 
başında bir önceki ders verilen ödevler kontrol edilmiştir. Öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye dönük tutumlarını 
ölçmek amacıyla İşbirlikli Öğrenmeye Dönük Tutum Ölçeği (Cronbach’s Alpha= 0.883) ve öğrencilerinin 
problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla Problem Çözme envanteri kullanılmıştır. Toplanan veriler 
SPSS’de çözümlenerek sonuçlar sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Programlama eğitimi, işbirlikli öğrenme, problem çözme 
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AKADEMİK WEB SİTELERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
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Teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanımı artan web siteleri her alanda olduğu gibi üniversitelerde de 
yaygınlaşmıştır. Bir çok farklı kullanıcı grubu üniversitelerde bulunan akademik birimlerin web sitelerinden 
çeşitli amaçlar için faydalanmaktadır. Bu yüzden web sitesi tasarımcıları akademik web sitelerini geliştirirken 
takip edilmesi gereken genel standartları göz önünde bulundurarak kullanıcıları memnun edecek siteler ortaya 
koymalıdırlar. Bu çalışmanın amacı işlevsel bir akademik web sitesi için gerekli olan özelliklerin geniş bir 
alınyazı taraması ışığında tartışılarak mevcut akademik sitelere eleştirel bir yönden bakıp bazı çözüm önerileri 
sunmaktır. Genel olarak bir web sitesi içerik, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve arama motoru uyumluluğu 
yönünden uygun bir şekilde geliştirilmiş olması gerekmektedir. Web sitesi içerikleri tüm kullanıcıların 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde organize edilmelidir. Öğrenciden akademik personele, idari personelden 
velilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan akademik web siteleri uygun, yeterli ve güncel içeriklerle 
kullanıma sunulmalıdır. Buna ek olarak, içeriği uygun bir web sitesi kullanıcıların bu içeriklerden gerektiği gibi 
yararlanabilmeleri için kullanılabilirlik yönünden de uygun tasarlanmalıdır. Bu yüzden sade bir arayüz ve 
kullanımı kolay site içi dolaşım sistemi işlevsel bir akademik web sitesi için çok önemlidir. Bir diğer ifade ile 
kullanılabilir bir web sitesi kullanıcısı istediği içeriğe erişirken tasarımdan kaynaklanan bir zorlanmayla 
karşılaşmamalıdır. İçerik ve kullanılabilirlik yönünden çok işlevsel olan bir akademik web sitesine kullanıcılar 
kolayca erişemiyorlarsa site amacına uygun bir şekilde hizmet veremeyecektir. Bir sitenin erişilebilir olması 
kullanıcıların kullandığı cihazlara, yazılımlara ve kullanıcıların kişisel özelliklerine göre farklılık 
gösterebilmektedir. Bu yüzden siteler yaygın kullanılan tüm cihazlar tarafından sorunsuz erişilebilir bir şekilde 
tasarlanmalıdır. Örneğin, akıllı telefonların çoğu kişi tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde akademik web 
sitelerinin mobil cihazlarda çalışabilir olması site işlevselliğini etkileyen bir faktördür. Buna ilave olarak 
kullanıcıların özel durumları da site erişimini etkilemektedir. Bu yüzden siteler tasarlanırken engelli ve yaşlı 
kullanıcıların durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin siteye eklenen yazı biçimi değiştirme 
özelliği görme zorluğu çeken bir kullanıcının site içeriğine erişimini kolaylaştıracaktır. Şüphesiz işlevsel olarak 
tasarlanan bir web sitesinin amacı olabildiğince çok sayıda kullanıcı tarafından ziyaret edilmektir. Bu yüzden 
potansiyel kullanıcılar tarafından ziyaret edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla akademik web siteleri arama 
motoru uyumluluğu yönünden de uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu bağlamda kullanılabilecek bir çok 
yöntem bulunmakta olup kolayca web sitelerine entegre edilebilmektedirler. Robots.txt dosyası kullanımı bu 
yöntemlere bir örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada yukarıda özetlenen ve bir sitenin işlevselliğini etkileyen 
özellikler ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, akademik web sitesi geliştiricilerine tavsiyeler sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Akademik web sitesi, işlevsellik, içerik, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve arama motoru 
uyumluluğu 
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Teknolojideki gelişmelerin hayatın her anında kullanıldığı dijital çağda, yapay zeka çalışmalarındaki 
ilerlemelerin eğitime entegresi de şüphesiz zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan biri de 
duyuşsal öğretim sistemleridir. Biliş ve duyuş arasındaki derin bağın öğrenme sürecine etkileri, duyuşsal 
bileşenlerin zeki öğretim sistemlerine entegresinin gerekliliğini göstermektedir. Yapay zekanın bu sistemlerde 
kullanılma amaçlarından biri de insan öğreticilerin taklit edilebilmesidir. Nitelikli öğretmenler ise öğrencilerin 
değişen duyuşsal durumunu doğru bir şekilde değerlendirebilmeli ve pedagojik taktiklerini bunlara göre 
uyarlayabilmelidir. Duygusal durum hakkındaki bilginin ana kaynağı yüzdür. Bazı durumlarda duygular 
normal durumlarından uzaklaşabilir, kan dolaşımı, kalp atış hızı, metabolizmanın şeker miktarı, hormon 
düzeyi, mide hareketleri ve kasların kasılıp gevşeme durumlarında değişiklikler olabilmektedir. Bu nedenle 
duygusal durumları tanıyabilmek için bir çok bilgi girişine ihtiyaç vardır. Bu bilgiler için yüz ifadesi ve jest 
tanıma sistemleri, sensör eldiven, göğüs kemeri gibi araçlar sisteme entegre edilerek veri toplanması 
sağlanmaktadır. Duyuşsal öğretim sistemlerinin öğrencileri her yönüyle analiz edebilmeleri, daha 
bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunabilmeleri için gereken duygusal durumların otomatik olarak 
algılanması hala gelişmektedir. Bu teknolojilerin sistemlere entegresi maddi yetersizlikler yüzünden şimdilik 
yaygınlaşamasa da gelecekte bu durumun değişmesi beklenmektedir. Özellikle giyilebilir teknolojiler 
yaygınlaştığında bu amaçlara uygun olarak kullanılabilecek şekilde düzenlemeler yapılabilecektir. Bu 
çalışmada, yapılmış duyuşsal öğretim sistemleri uygulamaları hakkındaki makaleler incelenerek bilgiler 
toplanmış, bu uygulamaların öğrenme üzerindeki etkileri açıklanmış, var olan eksikliklerle ilgili öneriler 
sunulmuştur. Duyuşsal öğretim sistemleri ile sözlü olmayan davranışlardan öğrencilerin durumunun tespit 
edilmesinin öğrenme materyalleri ve görev-zorluk seviyesinin her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre 
adapte edilmesi açısından önemli olduğu görülmüştür. Çalışmalar duyuşsal öğretim sistemlerinin kullanımı 
kolay, etkileşimi oldukça iyi, duyuşsal bilgisayar uyumluluğu yüksek, kullanıcılar açısından cazip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca öğrenmede motivasyonu artırma açısından yararlı olduğu görülmüştür. Bu sistemlerin 
etkileri potansiyel olarak çok önemlidir. Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal durumlarının tamamen farkında olan 
ve bu durumları akıllıca adapte etme yeteneğine sahip öğretim sistemlerinin geliştirilebilmesi için veri 
madenciliği, zeki öğretim ortamları ve insan-bilgisayar arayüzleri konularındaki araştırmaların artması 
gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Duyuşsal öğretim sistemleri, yapay zeka, öğrenme 
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Ortak bir amaç doğrultusunda birleşerek sürekliliğini devam ettirebilen her toplum, bir düzene ve bir otoriteye, 
kısacası bir yönetime ihtiyaç duyar. Tarih boyunca tüm dünya ülkeleri çıkarları doğrultusunda, yönetimde daha 
etkili ve verimli olanı bulma arayışı içerisinde çeşitli değişim ve gelişim süreçlerine girmişlerdir. Günümüzde 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimlerle beraber küreselleşmenin etkileri, kamu 
yönetiminde verimliliğin sağlanmasını, değişim ve gelişim ihtiyacını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada; verimlilik 
ve kamu yönetiminde verimlilik kavramları ele alınmış olup, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde e-devlet, e-
imza, DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ve EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) kavramlarına yer 
verilmiştir. Türkiye’de e-devlet ve e-imza kapsamında gerçekleşen makro düzeydeki uygulamalar ışığında 
doküman yönetim sistemi (DYS), Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) özelinde ele alınarak DYS kullanımı 
ile ilgili bilgiler verilmiştir. Mersin MEM’ de çalışan personelin e-imza kullanımına yönelik yapılan anket 
çalışması ve görüşmeler ile e-imzanın kamu yönetiminde verimliliğe ne tür katkı sağlayacağı araştırılmıştır. 
Yapılan anket ve görüşmeler neticesinde ortaya çıkan araştırma bulgularından yola çıkarak e-imzanın kamu 
yönetiminde verimliliğe katkısı değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünde 
e-imza kullanan 79’u erkek ve 51’i bayan olmak üzere toplam 130 personel bulunmaktadır. Anket, gönüllülük 
çerçevesinde, 55 erkek ve 37 bayan olmak üzere toplam 92 personelin katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Katılımcıların çoğu erkeklerden ve evlilerden oluşmaktadır. Katılım oranı %70,7 olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: verimlilik, kamu yönetimi, e-Devlet, e-İmza, EBYS (elektronik bilgi yönetim sistemi), 
DYS (doküman yönetim sistemi) 
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Ülkemizde teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar sürekli artış göstermektedir. Bu çalışmaların 
en önemlilerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü Fatih 
Projesi’dir. 2010 yılı Kasım ayında başlayan Fatih Projesi ile günümüze kadar Türkiye’deki tüm liselere ve 
mesleki ortaokullardaki dersliklere etkileşimli tahta kurulumu yapılmıştır. 2015 - 2016 eğitim öğretim yılı sonu 
itibariyle tüm ortaokullardaki dersliklerin de etkileşimli tahta kurulumlarının gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Öğretmenlerin proje kapsamında kurulumu yapılmış bu etkileşimli tahtaları derslerinde 
amacına uygun bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla Antropi Teach isimli etkileşimli tahta yazılımı 
geliştirilmiştir. Proje kapsamında tüm öğretmenler bu yazılımın da anlatıldığı çeşitli hizmetiçi eğitimlere 
alınarak proje ile sunulan donanımları en etkili bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir. Bir eğitim 
materyalinin kullanılabilirliği, kullanım sürecinde duyulan ihtiyacın karşılanması ve kullanıcıların 
memnuniyeti açısından çok önem arz etmektedir. Özellikle öğrenme ve öğretme süreçlerinde tercih edilen bir 
materyalin kullanılabilirliğinin kalitesiyle öğretime katkısı arasında paralellik olduğu bilinmektedir. Bu 
noktadan hareketle bu araştırma, Antropi Teach isimli etkileşimli tahta yazılımın eğitimde kullanılabilirliğini 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumu yapılmış okullarda, 2014 - 
2015 eğitim öğretim yılında görev yapan ve “Fatih Projesi – Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu” nu başarıyla 
tamamlamış 283 öğretmen, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma kapsamında ikisi açık uçlu 
olmak üzere toplam 22 maddeden oluşan anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 
elde edilen bulgulara göre genel anlamda Antropi Teach yazılımına yönelik görüşlerin olumlu olduğu 
söylenebilir. Katılımcıların çoğunluğu Antropi’yi sıklıkla kullanacaklarını ifade ederken ayrıca yazılımın sade 
ve kolay kullanıma sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların Antropi Teach etkileşimli tahta yazılımının 
kullanılabilirliğine yönelik algıları cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve alınan hizmetiçi eğitim türüne göre farklılık 
göstermemektedir. Bunun yanında ankete katılan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Antropi Teach 
etkileşimli tahta yazılımının kullanılabilirliğine yönelik algılarının diğer branş öğretmenlerine göre düşük 
kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Yazılımın kullanımı esnasında karşılaşılan zorlukların başında ise swf 
dosyalarının içe aktarma sorunu ve yazılımın tüm işletim sistemlerini desteklememesi gelmektedir. Bunların 
yanında katılımcıların büyük çoğunluğu yazılımla ilgili verilen hizmetiçi eğitimleri yeterli bulmuşlardır. Elde 
edilen veriler doğrultusunda öneriler getirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: antropi, etkileşimli tahta, fatih projesi 



100 

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NIN KULLANILABİLİRLİĞİ HAKKINDA ÖĞRENCİ VE 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 
Zülfü GENÇ, Zübeyde POYRAZ, Sümeyye GÜLEÇ  

zulfugenc@gmail.com, poyrazzubeyde@hotmail.com, sumeyyegulec@firat.edu.tr  
 

FATİH projesi her bir bileşeni ayrı birer proje olarak kabul edilebilecek beş ana bileşenden oluşmaktadır. 
Bunlar; donanım ve yazılım altyapısının tamamlanması, e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim 
programlarında etkin BT kullanımı, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve BT’nin bilinçli, güvenli, yönetilebilir 
ve ölçülebilir kullanımının sağlanmasıdır. Bu bileşenler arasında öğretmenler ve öğrenciler için önemli 
olanlardan bir tanesi e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesi hayata geçirilmiştir. EBA’nın 
kullanıcı kitlesi öğrenciler, öğretmenler ve velilerdir. EBA’da öğretmenler; ders içeriklerini paylaşabilir, 
Türkiye genelinde diğer öğretmenlerin yüklemiş olduğu ders içeriklerini kullanabilirler. Öğrenciler, kendi 
seviyelerine uygun, ders içeriklerine ulaşabilmektedirler. Bu ders içerikleri tablet ve akıllı tahtada kullanmak 
amacıyla oluşturulmuştur. Öğrenciler kendi oluşturdukları içerikleri aynı zamanda paylaşabilmektedir. Yapılan 
incelemelerde EBA platformunun kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Aktif kullanıcı sayısı 
2013 yılında 260.000 iken, 2014 yılına yaklaşık dört katına çıkarak 1.134.103, 2015 yılında ise 1.995.368 
kişiye yükselmiştir. Bu kadar yüksek sayıda kullanıcıya sahip bir platformdan kullanıcıların en üst seviyede 
yararlanabilmesi için sistemin yüksek derecede kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu araştırma, Fatih Projesi 
kapsamında hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın öğrenci ve öğretmen bakış açısından 
kullanılabilirlik sorunlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel yöntemin birlikte kullanıldığı 
karma yöntem benimsenmiştir. Çalışma kullanıcı testleri türlerinden olan süreç sonu uygulamasına göre 
yapılmış olup, kullanılabilirlik problemlerini tespit etme yaklaşımlarından biri olan ve gerçek kullanıcılar ile 
gerçekleştirilen deneysel bir yöntem olan kullanıcı testi ile gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı testi için 7 öğretmen 
ve 10 öğrenci amaca uygun olarak seçilmiştir. Kullanıcılardan EBA web sitesini kullanarak önceden 
tanımlanan sekiz görevi site üzerinde gerçekleştirmeleri istenmiştir. Gerçek kullanım ortamına uygun olarak 
belirlenen görevler; deneklerin arayüz kullanım tutumları ve arayüzle ilgili yaşadıkları kullanılabilirlik 
problemleri hakkında doğrudan veri sağlamıştır. Ayrıca kullanıcıların EBA hakkındaki görüşleri anket 
kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerle Eğitim Bilişim Ağı web sitesi, Nielsen’in kullanılabilirlik 
unsurlarından olan etkililik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen 
bulgular ışığında sistemde menülerin sıralanması gibi görsel destek unsurlarının ve arama motoru, üyelik 
işlemleri gibi sitede gezinme süresini belirleyen fonksiyonel unsurların önem kazandığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: FATİH projesi, EBA, kullanılabilirlik, kullanıcı testi 
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Teknolojinin hızla yaygınlaşması, beraberinde teknojinin eğitim öğretim ortamlarında nasıl kullanılabileceği 
konusunu gündeme getirmiştir. Bu durum, genelde matematik eğitimi için dinamik matematik yazılımları, 
özelde geometri için dinamik geometri yazılımlarının (DGY) öğretim faaliyetlerine entegre edilmesi fikrini 
doğurmuştur. DGY, öğrencilerin kalem – kağıt ortamında çizilmesi zor ya da imkansız olan geometrik yapıları 
rahatlıkla çizmelerine olanak sağlayarak, geometrik yapıların keşfedilmesine ve etkili öğrenmelerin 
gerçekleşmesine fırsat sunmaktadır (Battista, 2007; Baki, 2008). Geometrik yapıların keşfedilmesi sürecinde 
ise geometrik nesnelerin hareket ettirilerek oluşan değişimin incelemesi, özel durumlardan yararlanarak 
genellemelere varması, şekil üzerinde ek çizimler yapılması ve geometrik şekilleri birbiri ile ilişkilendirirken 
dönüşümlerden yararlanması gibi bir dizi geometrik düşünme alışkanlıkları işe koşulmaktadır. Bu aşamada 
DGY’nin şekil oluşturma, geometrik şekilleri sürükleme, genişletme ve daraltabilme, yapıları hareket ettirerek 
önceden ölçülen niceliklerin dinamik olarak değişmesi ve buna bağlı olarak genelleme ve dönüşümler 
yapılması gibi özelliklerinden yararlanmasıyla bu alışkanlıkların kullanımı kolaylaştırabilmektedir (Driscoll, 
2007). Birçok çalışma sonucunda, öğrencilerin zor bir geometri problemi ile karşılaştıklarında kolayca pes 
ederek problemi çözümsüz bıraktıkları görülmüştür (Goldenberg, 1996). Karşılaşılan problemin üstesinden 
gelebilecek bireyler yetiştirmek öğretim programının esas amaçları arasında yer almaktadır (MEB, 2013). 
Hedeflenen bu duruma ulaşmak, her şeyden önce bahsedilen özelliklere sahip öğretmenlerin gerekliliğini 
ihtiyaç kılmaktadır. Bu sebeple karşılaşılan problemlerin üstesinden kolayca gelebilecek, ilişkilendirme, özel 
durumları düşünme ve genelleme, değişmezleri araştırma ile keşfetme ve yansıtma gibi geometrik düşünme 
alışkanlıklarına sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmen yetiştirme kurumlarının temel hedefleri arasında 
yer almalıdır (Driscoll, 2008; Goldenberg, 1996; Leikin, 2007; Goldenberg ve Sword, 2010). Literatür 
incelendiğinde yapılan çalışmaların daha çok öğrencilerin geometrik düşünme alışkanlıklarının (GDA) 
tespitine yönelik olduğu görülmektedir (Cuoco, Goldenberg ve Mark, 1996; Driscoll, 2007; Goldenberg, 1996, 
2010; Kılıç, 2013). DGY’nin temelde geliştirmeyi hedeflediği beceriler ile GDA’nın paralellik göstermesi, bu 
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Mevcut çalışma ile öğretmen adaylarının verilen problemlerde 
GDA’nın ortaya çıkarılmasında DGY’den biri olan GeoGebra programını ne şekilde kullandıklarını ortaya 
çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada, betimsel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. 
Çalışmanın katılımcılarını ilköğretim matematik öğretmenliği 1. sınıfta öğrenim görmekte olan 6 lisans 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma grubunun birinci sınıfta okuyan öğretmen adayları seçilmesinin sebebi 
hem adayların geometri dersini görmesi hem de üniversiteyi yeni kazanıp gelen öğrencilerin sahip olduğu 
geometrik düşünme alışkanlıklarının GeoGebra yazılımıyla birlikte daha kolay ortaya çıkarılacağının 
düşünülmesidir. Bu yönüyle amaçlı örnekleme seçimi yapıldığı söylenebilir. Öğretmen adaylarına öncelikle 2 
ders saati boyunca GeoGebra eğitimi verilmiş daha sonra adayların GDA’larını ortaya çıkarmaya yönelik 
geometri dersinde gördükleri konuları kapsayan ve uzman görüşü altında hazırlanan 4 açık uçlu geometri 
problemi kullanılmıştır. Problemler, katılımcılarla klinik mülakatlar yürütülerek uygulanmıştır. Adayların 
problemleri çözerken istedikleri anda Geogebra yazılımını kullanması için gerekli ortam sağlanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının GeoGebra’yı en çok değişmezleri araştırma ile özel durumları 
düşünme ve genelleme alışkanlıkları kapsamında kullandıkları görülmüştür. Adaylar değişmezleri araştırma 
alışkanlığı kapsamında verilen geometri probleminde sabit niceliklerin yerlerini GeoGebra yazılımı aracılığıyla 
değiştirerek sonuca ulaşmaya çalışmıştır. Yine adaylar geometrik yapılara uygun dönüşümleri GeoGebra 
aracılığıyla yapmıştır. Özel durumları düşünme-genelleme alışkanlığı kapsamında ise adaylar, verilen 
problemin farklı durumlarını GeoGebra yazılımında test etmişlerdir. Özel bir durumun doğruluğunu 
araştırırken programın sürükleme, sabit noktaları hareket ettirebilme özelliklerini kullanmışlardır. 
İlişkilendirme alışkanlığı bağlamında adaylar, geometrik şekillerin kenar uzunluklarını ve açılarının ölçülerini 
değiştirerek, şekilleri birbiri ile ilişkilendirmiştir. Bu bakımdan Geogebra değişmezleri araştırma alışkanlığı kapsamında 
“verilen bir geometrik şekle dönüşümler yaparak değişen ve değişmeyen özelliklerin belirlenmesi, verilen bir problemde yer 
alan sabit bir durumu hareketli olacak şekilde düşünme” göstergesi kapsamında kullanılmıştır. Özel durumları düşünme ve 
genelleme alışkanlığı kapsamında ise GeoGebra’yı “verilen bir problemin çözümünde özel durumları düşünerek hareket etme, 
problemde yer alan genel ifadeleri açıklarken, özel bir durumun doğruluğunu gösterip bu durumu genele uyarlayarak kural 
oluşturma göstergeleri bakımından kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının GeoGebra’yı bu amaçlarla kullanması Goldenberg’in 
de (1996) ifade ettiği gibi, geometrinin keşfedilerek öğrenilmesini öğrenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada DGY’den 
biri olan GeoGebra’nın, adayların kendi geometrilerini oluşturmalarına fırsat tanımıştır.
Anahtar Kelimeler: geometrik düşünme alışkanlığı, dinamik geometri yazılımları, geometrik düşünme 
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Eğitimde yenilik hareketlerinin hemen hemen en kapsamlılarından olan Fatih projesi okullarda devam ederken, 
projenin öğretmenler, öğrenciler, hatta öğretmen adaylarını da ilgilendiren durumlar oluşabilmektedir. 
Öğretmenler ve öğrenciler ile ilgili birçok çalışmanın yer aldığı aşikardır. Fakat öğretmen adaylarının da bu 
projede en az öğretmen ve öğrenciler kadar önemsenmediği görülmektedir. Bu çalışmada teknolojinin 
doğrudan kullanıcısı ve kullandırıcısı pozisyonunda yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen 
adayları(BÖTE) ile tablet pc ve etkileşimli tahta ile ilgili görüşleri alınmıştır. Çalışmanın amacı BÖTE 
öğretmen adaylarının tablet pc ve etkileşimli tahtanın kullanımı ile ilgili görüşlerini alarak mevcut durumun 
ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Çalışma Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü son sınıf olan 
9 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler öncesinde konu ile ilgili öğretmen adaylarına bilgilendirilme 
yapılmış, görüşme yapılana kadar istekleri doğrultusunda süre tanınmıştır. Görüşmeler araştırmacılar tarafından 
ses kaydına alınmış ve ses kayıtları araştırmacılar ve görüşme yapılan öğretmen adayları tarafından tekrar 
dinlenmiş ve öğretmen adayların onayı doğrultusunda transcript edilmeye başlanmıştır. Görüşmeler sırasında 
her bir görüşmeci farklı zamanlarda ve ayrı ayrı görüşmeye alınmış, birbirlerinden etkilenme ihtimali ortadan 
kaldırılmıştır. Dolayısı ile her öğretmen adayı kendi görüşlerini herhangi bir zorlama ve yönlendirme olmadan 
ifade edebilmişlerdir. Araştırmada elde edilen ses kayıtları araştırmacılar tarafından rastgele dağıtılarak 
transcriptleri yapılmıştır. Doğrulamak ve yanlılık payını azaltmak için yapılan transcriptler araştırmacılar 
arasında değiştirilerek ikinci bir kontrol sağlanmıştır. Daha sonra transcript sonuçları öğretmen adaylarına 
gösterilerek çalışmanın geçerlik ve güvenirlik adımlarına da dikkat edilmiştir. Çalışmanın nvivo programında 
analizleri yapılmış ve araştırmacılar tarafından sonuçlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada çıkan 
sonuçlar araştırmacılar tarafından tartışılmış ve alanda uzman 3 kişiye sonuçlar tekrar analiz ettirilmiştir. 
Araştırmacıların sonuçları ile uzmanların sonuçları birbiri ile benzer doğrultuda olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışmada öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması adı altında gittiği okulların 
hiçbirinde henüz tablet pc'leirn dağıtılmadığı ve etkileşimli tahtalarında okullarda bağlantısının yapılmadığını 
ifade etmişlerdir. Bu durum böylesine yüksek maliyetli bir projenin uzun süredir hala entegrasyonun 
yapılmamış olması merak uyandırıcıdır. Öğretmen adayları tablet pc ve etkileşimli tahtaların eğitim 
fakültelerinde de olmasını, hatta bu durumun okullara gitmeden kullanım sorunlarının bir ölçüde 
giderilebileceği yönünde olabileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının okullardaki genel izlenimlerinde 
okullardaki öğrencilerin de tabletleri amacı doğrultusunda çok fazla kullanmadıklarını, öğretmenlerinde 
etkileşimli tahtaların sınıf içi uygulamalarda kullanmaya çok fazla istekli olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Araştırma sonuçları birçok çalışma ile benzer doğrultuda olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: tablet bilgisayar, etkileşimli tahta 
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KÖKENLİ BİLİM İNSANLARI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İÇERİK 

ANALİZİ 
 

Sinem KARABEY, Ramazan OĞUL, Ömer Sıddık BUDAK, Engin KURŞUN  
sinemiscilligol@gmail.com, ramazanogul@gmail.com, omersiddikbudak@hotmail.com, 

enginkursun@gmail.com  
 

Bilişim ile muhatap olan insanların yaşam performanslarını oldukça fazla etkileyen insan bilgisayar etkileşimi 
konusu gün geçtikçe önemini artıran bir konudur. Bilişim teknolojilerinin her alanda kullanımlarının 
yaygınlaşması, bu konudaki paydaşlar olan insan ve bilgisayar kavramları arasındaki etkileşimin önemini 
artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, insan bilgisayar etkileşimi alanında 2004 – 2014 yılları arasında Türkiye 
kökenli bilim insanlarının yapmış olduğu 80 çalışmayı inceleyerek bu çalışmaları çeşitli parametreler açısından 
değerlendirmektir. Çalışmada, insan bilgisayar etkileşimi alanında Türkiye kökenli bilim insanları tarafından 
belirli bir konu üzerinde yapılan çalışmaların ele alınıp eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının incelendiği 
betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır Araştırma kapsamında ele alınacak çalışmaları belirleyebilmek 
amacıyla araştırmacılar tarafından uzman danışma formu hazırlanmış ve Türkiye’de ki insan bilgisayar 
etkileşimi alanında çalışma yapan akademisyenlere elektronik olarak gönderilmiştir. Çeşitli üniversitelerden 
insan bilgisayar etkileşimi alanında çalışma yapan akademisyenlere gönderilen formda, insan bilgisayar 
etkileşimi alanında Türkiye kökenli bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların en fazla yayınlandığı dergi, 
konferans ve sempozyum adları sorulmuştur. Akademisyenlerin önerdiği dergi, konferans ve sempozyumlarda 
yapılan çalışmalar incelenmiş, 59 makale ve 21 bildiri çalışmasına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
insan bilgisayar etkileşimi alanında en çok çalışılan konu alanları sistem/yazılım ara yüzlerinin 
kullanılabilirliklerinin (%49) ve web sayfalarının kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi (%28) dir. Bu bulgu 
doğrultusunda araştırmacıların özel, kamu kurum ve kuruluşlarının verimliliklerini artırabilmeleri amacıyla 
kullanılabilirlik kavramı üzerinde oldukça fazla durdukları görülmüştür. Yapılan çalışmalar araştırma 
yöntemlerine göre incelendiğinde insan bilgisayar etkileşimi ile ilgili çalışmalarında en çok nitel araştırma 
yöntemlerinden örnek olay inceleme deseninin (%39,7) kullanıldığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde nicel 
araştırma yöntemlerinden tarama deseninin de sıklık (%23,4) kullanıldığı tespit edilmiştir. İnsan bilgisayar 
etkileşimi alanında yapılan çalışmaların örneklem türüne göre dağılımı incelendiğinde çalışmaların 21 
tanesinin öğrenciler üzerinde yapıldığı görülmüştür. Yayınlanan çalışmaların çoğunlukla Akademik Bilişim 
Konferansı (%13,75), Ulusal Ergonomi Kongresi (%6,25)’nde sunulduğu görülmüştür. Bu durum insan 
bilgisayar etkileşimi alanına özgü bilimsel toplantıların olmadığını göstermektedir. Çalışmaların 
Kurum/Üniversite dağılımına bakıldığında insan bilgisayar etkileşimi alanında en çok çalışmanın Gazi 
üniversitesi (%17,2) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (%13) tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu bulguya 
paralel olarak çalışmalarda Kürşat Çağıltay (23) en çok atıf yapılan yazar olarak öne çıkmaktadır. Elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda insan bilgisayar etkileşimi alanına özgü çalışmaların yayınlandığı bilimsel toplantıların 
yapılması önerilmiştir. Ayrıca insan bilgisayar etkileşimi çeşitli disiplinleri de içine alan bir bilim dalı olduğu 
Türkiye de bulunan üniversitelerin bu alana yönelik yapılan çalışmaları destekleyici girişimlerde bulunması 
önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İnsan bilgisayar etkileşimi, Türkiye kökenli bilim insanları ve insan bilgisayar etkileşimi 
çalışmaları, kullanılabilirlik 
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Tasarım Tabanlı Araştırma (TTA), temel olarak tasarım problemlerine çözüm bulma, bağlamsal düzeyde 
tasarım ilkeleri oluşturma ya da mevcut ilkeleri geliştirme ve tasarımları en iyileme çalışmaları olarak 
tanımlanabilen, hem nitel hem de nicel veri toplama yöntemlerinin kullanılabildiği esnek bir araştırma 
yöntemidir. Bu çalışmada, hazırlanan bir Zeki Öğretim Sistemi (ZÖS)’nin tasarımının oluşturulması, bu 
tasarımın en iyilenmesi ve konu bağlamında tasarım ilkelerinin belirlenmesi çalışmaları TTA yöntemine 
uygun olarak yapılmıştır. Oluşturulan ZÖS, ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 
Evoluation) tasarım modeline göre hazırlanmıştır. ADDIE modelinin her aşamasının sonunda yer alan 
değerlendirme süreci, bir sonraki aşamaya geçiş için onay veya red kararının oluşmasını sağlamaktadır. 
ZÖS’ün tasarımı son haline getirilene kadar TTA’ya uygun şekilde tüm aşamalar gerçekleştirilmiş ve elde 
edilen bulgular sonucunda TTA dönüsü 4 defa tekrar edilmiştir. İlk tasarım 6 alan uzmanı ve 16 matematik 
öğretmeni tarafından ZÖS üzerinde uygulanarak incelenmiş ve kullanışlılığının yetersiz olması, görselliğinin 
zayıf olması, ulaşılan çıktıları ölçmeye dönük araçların ve kapsamın henüz yeterli seviyede olmaması 
nedeniyle ZÖS’ün öğrencilerde katılımı (engegament) ve motivasyonu yeterince sağlayamayacağı görüşü 
hakim olmuştur. Bu nedenle farklı bir tasarıma gidilmesi gerektiği belirtilmiştir. İlk tasarımdan elde edilen 
bulgular değerlendirilerek kullanıcı girişinden itibaren ZÖS yeni bir tasarımda yeniden oluşturularak, 
öğretmen ve öğrenci modülü olmak üzere iki farklı arayüz hazırlanmıştır. Hazırlanan tasarım kullanılarak bir 
Anadolu Lisesinin 2 farklı 10. sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 59 öğrenci ve 4 matematik öğretmeni 
ile 6 ders saati sürede pilot uygulama yapılmıştır. Uygulamada yarı yapılandırılmış mülakatlar ile hem 
öğrencilerden hem de öğretmenlerden veriler toplanarak betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Genel olarak 
öğrenciler tarafından kullanıcı kontrolleri kullanışlı bulunurken, tasarım sade görülmüş ve daha hareketli ve 
dikkat çekici bir tasarımın hazırlanması talep edilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri de kullanıcı kontrollerinin 
kullanışlı olduğu yönünde olmuş, görsel tasarımın ise iyileştirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ayrıca 
öğretmenler tarafından ZÖS’ün nedensel dönütler verilmesi gerektiği de belirtilmiştir. İkinci tasarım, 
tasarımın oluşturulmasında kullanılan bilgisayar programının kullanımında karşılaşılan zorluklar ve 
programlamada istenilen esnekliğin sağlanamaması nedeniyle devam ettirilememiştir. Tasarımlar alan 
uzmanları tarafından geliştirilmeye açık olarak görülmesine rağmen bu tasarımlardan vazgeçilmiştir. Üçüncü 
tasarım 6 alan uzmanı ve 4 matematik öğretmeni tarafından değerlendirilerek kullanıcı kontrolleri açısından 
uygun bulunmuş ancak genel renk seçiminin, kontrollerin yerlerinin ve yazı biçimlerinin değiştirilmesi 
önerilmiştir. Bu durumda tasarım yeniden düzenlenerek dördüncü tasarım oluşturulmuştur. ZÖS’ün asıl 
uygulaması bir Anadolu Lisesinin 2 farklı 10. sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 60 öğrenci ve 5 
öğretmen ile 8 ders saati sürede gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yarı yapılandırılmış mülakatlar ile hem 
öğrencilerden hem de öğretmenlerden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında genel olarak üçüncü 
tasarımda belirtilen eksiklerin dördüncü tasarımda düzeltildiği, ZÖS’ün yeterince kullanışlı olduğu, nedensel 
dönütler vermesi ve öğrencinin yaptığı doğru ve yanlış işlemleri göstermesi sayesinde motivasyon ve katılım 
sağlayıcı olduğu belirtilmiştir. Tasarımla ilgili düzenlemelerin yapılmış olmasıyla birlikte geliştirilmeye açık 
olduğu da belirtilmiştir. Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımında analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama 
aşamalarının her birisinde ayrı ayrı bulgular elde edilebilmektedir. Bu çalışma süresince elde edilen bulgular 
tasarımın gelişim aşamalarında ayrı ayrı verilmiştir. Elde edilen bulgular hem e-öğrenme ortamları hem de 
ZÖS için ortak tasarım ilkelerini işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: tasarım tabanlı araştırma, zeki öğretim sistemleri, ADDIE tasarım modeli 
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Information Technologies are of fundamental importance for a number of domains including social life, 
business, and education. Despite the favouritism of computer integration into education in the related literature, 
a closer examination of the reality reveals that this integration remains at theoretical level mainly due to 
teachers’ technology phobia. It is vital to understand teachers’ beliefs, feelings and attitudes since they are 
mediators between the classroom and the technological advances, and their stance affects the accomplishment 
of computer-aided practices. Thus, the present survey aims to further the works in Turkey by investigating 
lecturers’ (n=54) attitudes and feelings regarding online teaching. This is a case study focusing on English 
lecturers working for a school of foreign languages and a structured questionnaire was employed. The 
instrument has four main parts addressing the topic in different aspects about student, system, training and 
teacher-related issues. The last part entitled as teacher-related issues covers various themes such as classroom 
management, pedagogy, believes, receptivity, privacy, technophobia and innovative behaviour. The results 
indicate that the participants are hesitant about such technology integration as it may lead to some problems 
about classroom management and may not contribute to their classroom pedagogy. They seem not to hold 
positive believes about online teaching and unsure in terms of privacy issue. Although they claim that they are 
not anxious about computer use and they enjoy innovations, overall results about such an orientation seem to 
be negative. Furthermore, the participants are uncertain about student and system-related issues possibly due to 
their lack of online teaching experience. What deserves genuine attention among the findings is that the 
participants are found to need training and guidance on online English teaching, and they feel need to be 
convinced by their institution regarding the possible benefits of this innovation. In parallel with the related 
literature, it can be suggested that teachers’ technophobia first should be removed by encouraging them about 
opportunities online English teaching serves and equipping them with required skills to ensure a successful 
education innovation. 
Keywords:  technophobia, online teaching, innovation, computer, English, educational technology 
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Bu boylamsal çalışmada yeniliğin yayılımı kuramı temelinde (Rogers 2003) dört yıl arayla Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerini (BİT) benimsenmesi sürecinde uygunluk algısına etki eden faktörler incelenmiştir. Uygunluk, 
bir yeniliğin potansiyel benimseyicilerinin ihtiyaçları, geçmiş yaşantıları ve var olan değerleri ile tutarlı olarak 
algılanmasıdır (Rogers, 1962; 2003). Potansiyel benimseyiciler tarafından daha uygun bulunan bir yenilik, 
daha az belirsizliğe sahiptir. Yeni bir fikrin benimsenmesi, yalnızca o yeni fikrin uygunluğuna değil, yerini 
alacağı kendisinden önceki fikirlerin uygunluğuna da bağlıdır (Rogers, 2003). Uygunluk Agarwal, Karahanna 
ve Angst (2006) tarafından “tercih edilen çalışma tarzı”, “mevcut iş uygulamaları”, “önceki deneyimler” ve 
“değerler” olmak üzere birbirinden ayrılabilen dört ayrı yapıya bölünmüştür. Tornatzky ve Klein (1982)’e göre 
yeniliğin “bireylerin gereksinimleri”, “iş sorumluluğu”, “geçmiş yaşantıları” ve “var olan değerleriyle (değer 
sistemiyle)” uyumlu olması yayılmayı artırmaktadır. Buradan hareketle üniversitede görevli öğretim 
elemanlarının uygunluk algılarının derinlemesine ve boylamsal olarak irdelenmesinin yeniliğin benimsenmesi 
konusundaki çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır. Çalışma grubu, Ankara’da bir özel ve iki devlet 
üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde görev yapmış ve yapmakta olan 
öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla 2011 ve 2015 
yıllarında ses kayıtlarının tutulması ve metine dönüştürülmesi yoluyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile 
analiz edilmiştir. 2011 yılında yapılan analizlerde katılımcılar en fazla sosyal ağları ve sosyal ağlar içerisinde 
de en fazla Facebook’u kullandıklarını belirtmişlerdir. 2015 yılında yapılan analizlerde katılımcılar en fazla 
bulut bilişim uygulamalarını ve bu uygulamalar içinde özellikle Google Drive ve gmail olmak üzere tüm 
Google uygulamalarını göstermişlerdir. Verilerin analizi sonucunda her iki yılda da uygunluk algısının sekiz 
farklı göstergesi bulunmuştur. Yıllar arasında göstergelerin sıralamalarında değişiklikler olduğu görülmüştür. 
2015 yılında yapılan analizlerde 2011 yılından farklı olarak “tercih edilen çalışma tarzına uygunluk” 
göstergesine rastlanmış ancak “kişisel özelliklere uygunluk” göstergesine rastlanmamıştır. Ayrıca “sistem 
özelliklerinin uygunluğu” göstergesi en fazla tekrar edilen gösterge olurken ikinci sırada 
“ihtiyaçlara/gereksinimlere uygunluk” göstergesi en sık tekrar edilmiştir. Elde edilen bulgular alanyazınla 
ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Mevcut alanyazın araştırmalarına benzer olarak BİT’in benimsenmesi 
sürecinde uygunluk algısına etki eden dört göstergeye ve mevcut alanyazın araştırmalarından farklı olarak dört 
farklı göstergeye daha ulaşılmıştır. Yıllara göre gerçekleşen bu değişimin nedenleri ve olası sonuçları ayrıca 
tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: yeniliğin benimsenmesi, uygunluk, BİT 
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İlkokul Matematik Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Lego MoretoMath Özet Matematik dersi günlük hayatta 
sıklıkla kullanılan ve çağımızdaki pek çok gelişmenin özellikle de teknolojik yeniliklerin temelinde yer alan bir 
bilim dalıdır. Tarihin pek çok döneminde de günümüzle benzer şekilde yaygın kullanılan bu alan geçmişte 
uygarlıkların ilerleyişi, bilim ve sanattaki gelişmeler, ülkeler arası savaşlarda ve toprak paylaşımlarında 
kullanılan pek çok yöntemin ve tekniğin temelinde bulunmaktadır. Günümüzde ihtiyaçlar geçmişe oranla 
farklılık göstermekte kas ve beden gücüne dayalı etkinliklerden bilgi ve teknoloji devrinde ihtiyaç duyulan 
daha üretken, sorgulayıcı, eleştirebilen, pek çok bilgi alanına ve disipline hâkim olan bireylerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Bu becerilerin gelişiminde büyük rol oynayan matematiğin ise öğrencilere göre zor bir ders 
olarak görülmesi ve korkulan bir ders olması yapılabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmelerde matematiği 
olması gerekenin aksine ayağımıza bağlı en büyük problem haline getirmektedir. Bu yüzden de son yıllarda 
matematik öğretiminde farklı yaklaşımların geliştirilmesi ve denenmesi süreci hızla artmaktadır. Bu 
yaklaşımların ortak noktası ise matematiği görselleştirmek, soyut kavramları somutlaştırmak ve öğrencilerdeki 
her yaş düzeyinde belirlenen hedef ve kazanımları materyallerle destekleyerek öğrendiklerini bilgi ve kavrama 
düzeyinden daha üst düzeye çıkarabilmeleri ve matematiği günlük hayatlarıyla bütünleştirmelerine imkân 
veren ortamlar hazırlamaktır. Bu yaklaşımlardan biri olan ve daha önceki yıllarda hayatımıza oyuncak olarak 
giren Lego, son yıllarda bilgisayar teknolojilerinin de gelişmesiyle özellikle fen ve teknoloji derslerinde robotik 
sistemler olarak kullanılmaya başlanmış, bunun yanı sıra temel mühendislik bilgisi ve matematik derslerinde 
öğrencilerin gelişimine yönelik müfredatlar, fiziksel ve teknolojik materyaller geliştirmeye başlamıştır. 
Matematiğe yönelik olarak geliştirilen ilk seti olan MoretoMath ise, 2015 yılında piyasaya çıkan ve henüz 
Türkçe dil desteği bulunmayan ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik temelde üç ana bileşenden oluşan bir 
aktivite setidir. İlk bileşen içerisinde öğretmenlere yönelik öğretmen kılavuzu ve öğrenciye yönelik aktivitelere 
bağlı çalışma yapraklarından oluşan müfredatıdır. İkinci bileşen müfredat etkinliklerine yönelik hazırlanmış bir 
bilgisayar yazılımı ve son olarak üçüncü bileşen ise fiziksel olarak her aktivitede kullanılan ve sorularda 
öğrencinin model oluşturması için gereken Lego oyuncak parçalarıdır. Bu araştırmada Lego MoretoMath 
setinin hedef kitlesinden biri olan ilkokul 2. Sınıflarda matematik dersinde akıl yürütme ve problem çözme 
becerilerini geliştirmeye dayalı etkinliklerde 10 hafta süreyle uygulanması sırasında sınıf öğretmeninin sete 
dair yazılım, müfredat, materyal ve uygulama boyutu hakkındaki görüşlerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Nitel 
bir durum çalışması olarak dizayn edilen araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem formu ve yarı 
yapılandırılmış açık uçlu mülakat soruları kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeninin aktivite 
içindeki soruların bazılarını öğrenci seviyesine göre zor bulduğu, soruların bazı konularda Milli Eğitim 
müfredatına göre farklılıklar gösterebildiğini düşündüğü görülmüştür. Yazılımın soyut kavramları 
somutlaştırmada büyük önem taşıdığını düşündüğünü, kullanımının kolay olduğunu ve yapı oyuncakları veya 
basit araç gereç olarak kullanılan Lego parçalarının ise olaya başka bir boyut katarak öğrencinin psiko-motor 
gelişimine yönelik ve temel matematik yeterliklerinin kazanımına yönelik büyük bir katkısı olduğu şeklinde 
fikir belirttiği görülmüştür. Öğretmenin görüşlerinin ise MoretoMath’ in sınıf ortamında kullanımını 
kolaylaştırmaya ve uygulamayı geliştirmeye yönelik olmasından dolayı gelecekte seti kullanacak bireylere yol 
gösterici olması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: lego, moretomath, matematik, durum çalışması, teknolojik yenilik, oyuncak 
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The Teamwork, Training and Technology Network (TTTNET) is a Comenius Network project funded funded 
with support from the European Commission under Comenius LLP. It aims to summarize practices, to identify 
innovations and actively work to mainstream those findings into educational policies with the aim of making 
science education more attractive and appealing to the young learners. The project strives to build on the 
experience of teachers-innovators and on the achievements of international projects and initiatives aimed at 
supporting science education. The project partners focus their efforts in the following directions: -Collecting 
information and carrying out comparative studies of existing good practices for attractive and inspiring science 
education, produced by projects, networks and practitioners around Europe; -Identifying innovations and 
methodologies for science education with transferability potential which will allow mainstreaming in the 
general education with the view of achieving meaningful impact on learners to foster and sustain interest 
towards sciences and pursue of scientific carrier; - Supporting visibility, wider spread and practical 
implementation of the identified resources and methodologies in the general education by activities and 
measures such as: increased accessibility through an on-line repository at the network portal website, 
classroom monitoring and guidance, 12 cascading seminars, 6 e-Newsletters,etc. A special role in the project 
plays the three International Network Conferences intended to provide ground for demonstration of the 
identified practices, resources and innovations and to open space for networking, debates and cooperation 
between educational practitioners, scientific researchers, employers and other stakeholders. The project 
produces also Policy recommendations as a driving step towards implementation of sound principles and 
strategies for innovation-empowered science education. TTTNET foresees impact on 3000 teachers and 
thousands students in 7 countries in collaboration with leading experts from the Russian Fed. 
Keywords: team work, technology, training , key competence 
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KALKINMA PLANLARI DOĞRULTUSUNDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİŞİM PROJELERİNİN İNCELENMESİ 

 
Esra KELEŞ, Ebru TURAN GÜNTEPE, Melek ATABAY  

esrakeles@ktu.edu.tr, ebru.turan.guntepe@giresun.edu.tr, melekatabay@ktu.edu.tr  
 

Bilişim çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hayatımızın her alanına 
girmiş ve bu süreç birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Hayatımızın birçok alanına nüfuz eden bu 
teknolojilere uyum ve ülkemizde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanımını yaygınlaştırma 
çalışmaları, Kalkınma Planlarında yerini almıştır. Ülkemizde 30 Eylül 1960 tarihinde Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) kurulmuş ve akabinde Planlı Kalkınma Dönemine (1963-2014) geçilmiştir. 1963-1967 
döneminde kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile başlayan süreç günümüzde, 2014-
2018 yıllarını kapsayan Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ile devam etmektedir. Bu planlar çerçevesinde 
alınan kararlar, ülkenin sosyal ve iktisadi hedeflere ulaşmasını hedefleyen ve yaptırım gücü olan kararlardır. Bu 
çalışmada Türk eğitim sisteminde, çeşitli bakanlıklar ve kurumların desteğiyle geliştirilip MEB bünyesinde 
uygulamaya konulan bilişim projeleri (1984-2010), dönemin kalkınma planları temel alınarak incelenmiştir. Bu 
sayede dönemin kalkınma planlarının beklentileriyle, süreçte yer alan projelerin çıktıları karşılaştırılarak; 
beklentilerin projelerle ne oranda karşılandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma betimsel tarama modeliyle 
gerçekleştirilmiş olup veriler, sözü geçen planlar çerçevesinde gerçekleşen bilişim projelerine ilişkin alanyazın 
taranarak elde edilmiştir. Kalkınma Planları ve bilişim projeleri incelendiğinde; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (1979-1983) döneminde, “Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Projesi”nin gerçekleştirildiği ve 
böylece ülkemizde ilk bilgisayar destekli öğretim çalışmalarının başladığı görülmektedir. Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1985-1989) yılları içerisinde, “Endüstriyel Okullar Projesi” ve “Yaygın Mesleki Eğitim” 
projeleri gerçekleştirilmiştir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1990-1994) gerçekleşen projeler; 
“Milli Eğitimi Geliştirme Projesi” ve bu projenin alt projeleri olan “53 Bilgisayar Deneme Okulu, 182 
Bilgisayar Laboratuvar Okulu” ve “Müfredat Laboratuvar Okulları” Projeleridir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde (1996-2000); “Temel Eğitim Projeleri I. Faz Çalışmaları”, “World Links of Devolopment” ve 
“ILSIS” projeleri gerçekleştirilmiştir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) döneminde; “Microsoft 
Eğitimde İş Birliği”, “Intel Gelecek İçin Eğitim”, “MEB Internete Erişim”, “MEB Eğitim Portalı”, “Mesleki ve 
Teknik Eğitimin Modernizasyonu”, “Eğitim Çerçevesi Projesi”, “Temel Eğitim Projesi II. Faz” ve “E-
Dönüşüm Türkiye” projeleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-
2013) yılları içerisinde alınan kararlara paralel gerçekleştirilen projeler ise; “E-Okul Projesi”, “Eğitim 
Çerçevesi Projesi II. Faz”, “MEBBİS”, “Uzaktan Eğitim Uygulamalarının AB Ülkelerindeki Uygulama 
Yöntemi Projesi”, “Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları Bünyesinde Video Konferans Sistemi-Akıllı Sınıf 
Kurulması Projesi”, “Mesleki Teknik Eğitimde Uygulanabilir Bilgi Sistemi Projesi”, “iTEC” ve ” FATİH 
Projesidir”. Gerçekleştirilen tüm projeler; hedef kitle, maliyet, sponsorlar ve proje paydaşları temel değişkenler 
olmak üzere incelenmiş; her bir projenin amacı ve proje kapsamında yapılanlar ele alınmıştır. Tartışma 
kısmında ise; projelerin çıktıları ve kalkınma planlarında alınan kararların etkililiği analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Sözü geçen projelerin çıktıları analiz edildiğinde; kalifiye eleman eksikliği, koordinasyon 
yetersizliği, personel hareketliliği, öğrenci yoğunluğu ve ekonomik durum gibi nedenlerle çeşitli sorunların 
yaşandığı ve bu sorunların tamamıyla çözüme kavuşturulmadığı anlaşılmaktadır. Kalkınma planlarında 
hedeflenen amaçlara ve bu doğrultuda yapılan projelerin çıktılarına bakıldığında; projelerin sonunda 
gerçekleştirilmek istenen hedeflere istenilen düzeyde ulaşılamadığı görülmektedir. Buradan hareketle 
teknolojinin eğitimde kullanılmasında, planlamanın en önemli unsur olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planları, Projeler, MEB, Teknoloji 
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KISA FİLM TASARIMLARINDA TEKNOLOJİK VE PEDAGOJİK ÖZELLİKLERİN 
BELİRLENMESİ 
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Materyal tasarımlarındaki uygulamaların temel amaçlarından biri, araştırma-sorgulamaya dayalı programların 
özelliklerine uygun teknoloji destekli ortamların nasıl oluşturulacağı konusunda deneyim kazanılmasıdır. Bu 
kapsamda yeni uygulama biçimlerinden biri de öğretmen adaylarının derslerinde kullanmak üzere 
hazırladıkları kısa film tasarımlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kapsamda kısa film yarışmaları için 
teşvik edici yarışmalar düzenlemekte ve bunlardan bazılarını Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ortamlarında öğretmen 
ve öğrencilerin kullanımına sunmaktadır. Dolayısıyla etkin öğrenmeye yönelik daha verimli sonuçlar 
alınabilmesi, öncelikle hizmet öncesi eğitimde öğretmen adaylarının bu yeterlikleri kazanacakları derslerde 
istenen çalışmaların içinde olmalarına bağlıdır. Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının kısa film 
tasarımlarındaki senaryoların teknik ve pedagojik özelliklerinin incelenmesini içermektedir. 2014/2015 Eğitim-
Öğretim Yılı KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programındaki Öğretim Teknolojileri ve 
Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersine katılan öğretmen adayları ile yürütülen araştırmada, görsel içerik 
tasarımlarının hazırlama biçimleri ile kısa film yapma ile ilgili temel ilkeler kapsamlı bir şekilde tanıtılmıştır. 
Bu uygulamalara bağlı olarak dört kişilik gruplardan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) kapsamındaki 
gelişim alanları ve kazanımlardan uygun olanlarına yönelik kısa süreli film hazırlamaları istenmiştir. 
Hazırlanan filmlerde öğretmen adaylarından ağırlıklı olarak kendilerinin de içinde olduğu 5-6 yaş grubu 
karakterlerini içeren senaryolar oluşturmaları beklenmiştir. Filmlerin ilk taslak uygulamaları derse katılan tüm 
öğretmen adayları ile birlikte izlenmiş ve filmlerin belirlenen kazanımlar üzerinde daha fazla odaklanması için 
alınması gereken önlemler tartışılmıştır. İlk dönütlerden iki hafta sonra üzerlerinde gerekli düzenlemeler 
yapılan filmler sınıf ortamında yeniden sunulmuştur. Bu şekilde son haline getirilen tasarımlardan tipik 
örnekleme yoluyla seçilen 5 tane film; teknik beceriler, pedagojik açıdan kazanıma ve çocuğun gelişimine 
uygunluk, sunum çeşitliliği ile öğrencilerin ön bilgileri ve öğrenme güçlüklerini fark ettirici özellikleri yönüyle 
incelenmiştir. Teknik beceriler açısından tanımlayıcı ve uyarıcı bilgiler ekleme, video düzenleme, müzik 
ekleme gibi beceriler belirlenmiştir. Analiz sonuçları pedagojik açıdan oyunlaştırma uygulamalarında bilgi ve 
uyarıcı içerikli tekniklerle, efekt, müzik, ses ekleme, hızlandırma gibi teknik becerilerin kullanıldığını 
göstermiştir. Bununla birlikte kısa filmlerde öğretmen adaylarının çoğunlukla gelişim alanları ve kazanım 
göstergelere ulaşılması açısından uygun içerik kullandıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda kullanılan içeriğin 
çocukların yaş ve gelişim özellikleri açısından da uygun olduğu gözlenmiştir. Sunum çeşitliliği açısından 
öğretmen adaylarının gösterip-yaptırma, oyun oynama, müzikle öğretim, model olma ve düz anlatım gibi 
yöntem ve teknikleri kullandıkları tespit edilmiştir. Çocukların ön bilgileri ve öğrenme güçlükleri açısından 
videolar incelendiğinde ise, öğretmen adaylarının kazanım ve göstergelere yönelik çocukların ön bilgilerini ya 
da öğrenme güçlüklerini tespit etmeye yönelik herhangi bir vurgu ya da ifadeye yer vermedikleri belirlenmiştir. 
Bulgular, bu tür senaryolaştırmalarda teknik beceri açısından film hazırlama becerilerinin yanında, kısa 
filmlerin içeriklerinin pedagojik açıdan kazanım göstergeleri ile gelişim alanlarına uygun olduğuna işaret 
etmektedir. Kısa film içeriklerinde okul öncesi eğitim açısından sunum çeşitliliği sağlanmakla birlikte, ön 
bilgilerin özelliğini fark ettirici uygulamalara yeterince yer verilmediği anlaşılmıştır. Bu araştırmanın 
devamında, senaryolaştırılan kısa film tasarımlarının değerlendirilmesi için teknolojik pedagojik açıdan 
yukarıdaki ölçütlerin içerikleri daha detaylı incelenebilir veya teknolojik ve pedagojik alanların farklı bilgi 
bileşenleri göz önünde bulundurularak bu araştırmadakilere ek yeni ölçütler takımı geliştirilebilir. 
Anahtar Kelimeler: kısa film, tasarım, teknoloji, pedagoji 
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TEKNOLOJİ VE BİLİM TARİHİ DERSİNDE CANLANDIRMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA 
İLİŞKİN BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (BÖTE) BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 
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Günümüzde bilim ve teknoloji hızla ilerlemekte ve hayatın her alanına yayılmaktadır. Bu yayılım ile birlikte 
bilimin ortaya çıkışının ve gelişim süreçlerinin de öğrenilmesi önemli hale gelmiştir. Bugün sahip olunan bilgi 
birikiminin niteliğini ve önemini anlayabilmek için geçmişten günümüze bilimsel süreçlerin iyi anlaşılması 
gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmada Teknoloji ve Bilim Tarihi dersinde, bilimin ve teknolojinin gelişim 
süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ders konuları kapsamında bu süreçlerde gerçekleşen olayların 
öğrenciler tarafından canlandırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda tarihi olayı bulunan her bir konuda üç ya da 
dört kişilik her bir grup öğrenci ilgili olayı canlandırmıştır. Araştırma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü 1. sınıfta verilen Teknoloji ve Bilim Tarihi dersi kapsamında 14 hafta boyunca 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bu dersi alan 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada bu 
öğrencilerden 5 tanesi ile birebir görüşmeler ile yapılmış ve ders kapsamında yapılan uygulamanın onlar 
üzerindeki etkileri ile ilgili yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler teker 
teker yorumlanmıştır. Buna göre ders kapsamında yapılan canlandırma sayesinde öğrencilerin derse olan 
motivasyonları artmıştır. Bunun sebeplerinden biri, öğrencilerin canlandırmaya hazırlık ve canlandırmayı 
gerçekleştirebilmek için işbirliği içerisinde çalışmaları ve böylelikle aralarındaki iletişimi geliştirmeleridir. 
Başka bir sebep olarak ise ders esnasında öğrencilerin yapılan canlandırmaları izlerken eğlenerek öğrenmeleri 
yer almaktadır. Özellikle yetenekli öğrenciler kendi katkılarıyla derslere ayrı bir renk katmış ve herkesin 
hafızasında ilgili konu ve olay yer etmiştir. Henüz üniversitede ilk yılları olması sebebiyle sınıfı fazla 
tanımayan bazı öğrencilerin arkadaş edinmelerini ya da sınıfta tanınmaları da sağlanmıştır. Bu sayede bazı 
öğrenciler ders haricinde de birbirleriyle görüşmeye başlamışlardır. Bunlardan başka, derste yapılan 
canlandırmaların akılda kalıcı olması öğrencilerin sınavlarındaki başarılarını da olumlu yönde etkilemiştir. 
Sınav esnasında öğrenciler ilgili olayları yapılan canlandırmaları da düşünerek kolayca hatırlayabilmişlerdir. 
Bunda kendi sınıf arkadaşlarının canlandırmada görev alması ve konu-olay-kişi arasında bağ kurmaları etkili 
olmuştur. Öğrenciler bundan sonra yapılacak tarih derslerinde de bu uygulamanın yapılmasını önermişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: canlandırma, eğitimde canlandırma, rol yapma, drama 
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ÜÇ BOYUTLU DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÖĞRENME ORTAMININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 
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Teknolojinin hızla ilerlediği ve hayatın her evresinde kendisini hissettirdiği içinde bulunulan dönemden eğitim-
öğretimin de etkilenmesi beklendik bir durumdur. Giderek ilerleyen teknoloji sayesinde ortaya çıkan üç 
boyutlu dinamik geometri yazılımlarının, geometri öğretiminde büyük kolaylıklar sağlayacağı 
düşünülmektedir. Üç boyutlu geometri yazılımlarının dinamik olmaları, istenen geometrik yapıyı kolayca 
ortaya çıkarmaya ve her açıdan yapıyı görmeye imkân tanımaları, sürükleme, ölçme, iz bırakma gibi 
özelliklerinin teoride çok faydalı olduğu görülmektedir. Bütün bu faydalara rağmen öğretmenlerin bu 
yazılımları kullanmada birtakım sorunlar yaşadıkları literatürde birçok araştırmacı tarafından ortaya 
konulmuştur. Bu araştırmanın amacı, üç boyutlu dinamik geometri yazılımı Cabri 3D ile zenginleştirilerek 
tasarlanmış öğrenme ortamıyla ilgili öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada durum çalışması 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini biri ilçe merkezinde biri köy okulunda görev yapan iki tane 
matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla bu iki öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz modeli kullanılmıştır. 
Araştırmada bilgisayar destekli bir öğrenme ortamı hazırlanmış, hazırlanan ortam ve ortamda kullanılmak 
üzere tasarlanan çalışma yaprakları iki farklı öğretmen tarafından iki farklı okulda 7. sınıf öğrencileriyle 
uygulanmıştır. Mesleki tecrübe, hizmet öncesi eğitim ve bilgisayar deneyimi olarak birbirine çok yakın olan bu 
iki öğretmen de uygulamalarını tasarlandığı gibi iki haftalık bir sürede bitirmişlerdir. Öğretmenlerin uygulama 
yaptıkları sınıf ortamları, çevre imkânları, birlikte çalıştıkları öğretmen sayısı, ders anlattıkları öğrenci sayıları, 
hitap ettikleri öğrenci profilleri birbirinden farklıdır. Araştırmanın sonunda her ne kadar öğretmenler benzer 
niteliklerde olsalar da bilgisayar destekli öğrenme ortamına farklı açılardan baktıkları ortaya çıkmıştır. Bu 
farklı bakış açılarının ortaya çıkmasında öğretmenlerin öğrenme ortamlarında yaşadığı birtakım olumlu veya 
olumsuz tecrübeler olduğu düşünülmektedir. Köyde veya ilçe merkezinde çalışmanın teknolojik alt yapı 
problemleriyle ilgili bir farklılık yaratmadığı, her iki okulda da bu tür problemlerin öğretmenlerin bilgisayar 
destekli öğrenme ortamını kullanma isteğini azalttığı görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda, öğretmenlerin bilgisayar destekli öğrenme ortamlarını kullanmaya olumlu bakmaları için onlara 
rahat hareket edebilecekleri bilgisayar destekli öğrenme ortamları hazırlanması; sınıf ortamının fiziki 
şartlarının, öğrenci mevcudu gibi bazı koşulların bilgisayar destekli öğrenme ortamına uygun hale getirilmesi 
önerilmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretimi gerçekleştirebilmeleri ve uygulamalarını bu 
doğrultuda yapabilmeleri için bu konuda daha özel hizmet içi eğitimler verilmesi önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: üç boyutlu dinamik geometri yazılımı, öğrenme ortamı, öğretmen görüşü 
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bireylerin gerekli bilgi ve becerilerle donatılması, iş hayatında etkin 
rol almaları, bilgi çağı insan profiline uygun yetişmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitim 
süreci önemlidir (Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu, 2014). Günümüz mesleki ve 
teknik eğitim süreci sonunda istenen birey profili iletişim kurabilen, problem çözebilen, teknolojiyi 
kullanabilen, takım halinde çalışabilen, sorumluluk alabilen vb. şeklindedir (Doğan, 1997; Dokuzuncu Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, 2006). Ancak ülkemizde mesleki ve teknik eğitimde çeşitli sorunlar baş göstermektedir. 
Bu sorunların başında müfredatın uygulanmasında geleneksel yöntemlerin uygulanması, mesleki ve teknik 
eğitim sürecinde kazandırılan yeterliklerle iş sektörünün ihtiyaçları arasındaki farklılık, öğrencilerin düşük 
motivasyon ve başarı düzeyleri gelmektedir (Bınıcı ve Arı, 2004; Şahin ve Fındık, 2008; Günbayı ve Tokel, 
2014). Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitimde hem gerekli bilgi becerilerin kazandırılması hem de bilgi çağı 
yeterliklerini bireylere kazandırmak için yapılandırmacılığa dayalı öğrenme ortamları ve işbirlikli 
teknolojilerden yararlanılabilir. Çünkü yapılandırmacı öğrenme ortamlarında bireyler gerçek bir problem 
üzerinde çalışmakta, çevresiyle çeşitli araçları ve kaynakları kullanarak, iletişim ve etkileşim kurarak problemi 
çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca işbirlikli teknolojiler sayesinde bireyler aktif bir şekilde içerik üreten, 
paylaşan, değiştiren konuma geçmiştir. Bu nedenle işbirlikli teknolojilerin yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarında kullanılmasının mesleki ve teknik eğitimdeki sorunlara çözüm üretebileceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı yapılandırmacılığa dayalı olarak tasarlanan ve işbirlikli teknolojiler ile desteklenen Nesneye 
Dayalı Programlama II dersinin bilgisayar programcılığı öğrencilerinin akademik uğraşılarına etkisini 
araştırmaktır. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 
Bölümü’nde öğrenim gören ve Nesneye Dayalı Programlama II dersini alan 40 öğrenci ile uygulama 
yapılmıştır. Araştırma karma desen şeklinde yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda akademik uğraşı ve 
memnuniyete yönelik veriler toplanmıştır. Öğrencilerin akademik uğraşıları ölçmek için National Survey of 
Student Engagement ölçeği (2013) kullanılmıştır. Bu ölçek Korucu (2013) tarafından uyarlanarak benzer bir 
çalışmada kullanılmıştır. Akademik Uğraşı Ölçeği 4’lü likert tipi bir ölçek olup aktif öğrenme, ders ve 
gereksinimleri ile olan uğraşları, öğrenci ve öğretmen etkileşimi, zorlanma durumları ve geri bildirim 
durumları alt boyutlarından oluşan 5 faktörlü bir ölçektir. Ölçeğin bu çalışmada Croanbach Alpha güvenirlik 
katsayısı .934 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belirlemek için sorular 
sorulmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise her gruptan seçilen birer öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda uygulama sürecinin eğitsel katkılarını ortaya çıkarmaya yönelik sorular 
sorulmuştur. Nesneye Dayalı Programlama II dersi Jonassen’in (1999) tarif ettiği yapılandırmacı öğrenme 
ortamı özellikleri ve işbirlikli teknolojiler ile desteklenmesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda 
gruplara verilmek üzere araştırmacı tarafından yazılım geliştirecekleri problem senaryoları hazırlanmıştır. Daha 
sonra öğrencilerin işbirliğine dayalı olarak çalışabilmeleri için 3-4 kişilik gruplar oluşturulmuştur. Grupların 
birbirleriyle ve grup arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeleri için işbirlikli çalışmaya izin veren dinamik web 
teknolojilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada Edmodo, gruplara problem senaryoları dağıtımı, dersle ilgili 
duyuruların paylaşılması, grupların problem senaryoları çözüm önerilerini paylaşması, grupların birbirlerine 
geri bildirim vermeleri gibi amaçlarla kullanılmıştır. Google Drive, öğrencilerin hazırladıkları içerikleri 
depolaması ve grup arkadaşları ve öğretim elemanı ile paylaşması amaçları ile kullanılmıştır. Google Hangouts 
grupların problem senaryosunu çözüme kavuşturmak için toplantı yapmaları amacıyla kullanılmıştır. Google 
Documents ile gruplar grupta görev dağılımı yapma, Google Hangouts görüşme raporlarını yazma gibi 
etkinlikleri yapmışlardır. Google Slides ile gruplar kendilerine verilen problem senaryoları için yazılımlarına 
ekran tasarımlarını hazırlamışlardır. Mind42 kavram haritası aracı ile de gruplar kendilerine verilen problem 
senaryolarının çözümü için gerekli planı oluşturmuşlardır. Bu araçlarla öğrencilerin grup olarak 
tasarlayacakları yazılım için gerekli iletişim, etkileşim ve paylaşımlarda bulunmaları sağlanmıştır. 6 hafta süren 
uygulama sonunda gruplar problem senaryolarına uygun olarak yazılım tasarımları yapmışlardır. Araştırmanın 
sonuçlarında nicel veriler (akademik uğraşı, memnuniyet) betimsel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca öğrencilerle 
yapılan görüşmelerde öğrencilerin işbirliğine dayalı çalışma, kalıcı öğrenme, problem üzerinde düşünme ve 
araştırma, paylaşım, planlı çalışma gibi eğitsel çıktıları kazandıkları bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Akademik uğraşı, yapılandırmacılık, işbirlikli teknolojiler, mesleki ve teknik eğitim 
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Matematik eğitiminde amaçlanan davranışların öğrencilere kazandırılması ve matematik öğretiminin daha 
etkili ve verimli olması için öğretimde değişiklik yapılması, yeni öğretim yaklaşımlarının benimsenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle özellikle bilgisayar destekli öğretimi ve Gagne’nin öğretim tasarımı modeli temel 
alınarak hazırlanan ders yazılımının etkililiği belirlenmek istenmiştir. Araştırmanın genel amacı, geleneksel 
öğretim yöntemi ile Gagne’nin öğretim tasarımı modeline göre hazırlanan bir öğretim yazılımının 8.sınıf 
öğrencilerinin matematik dersinin kareköklü sayılar konusundaki akademik başarısına etkisi arasındaki farkı 
saptamaktır. Gagne; öğretim tasarımı teorisini 1960 yıllarında geliştirmeye başlamış ve gelişimi günümüze 
kadar devam etmiştir. Gagne öğretim tasarımı teorisi, çoğu kimse tarafından öğretim teorilerinin öncülerinden 
kabul edilir. Gagne’nin öğretim tasarımı teorisinin en önemli özelliklerinden birisi çok kapsamlı olmasıdır. 
Öyle ki, Bloom’un taksonomisinin üç temel öğesini de içerir. Teoride yer alan 9 basamağın belli bazı kısımları 
birçok teoride de bulunmaktadır. Gerçek şu ki, Gagne’nin öğretim tasarımı teorisi konuları, birçok çalışmanın 
yapabileceği ve kapsayabileceği çerçeveden daha ayrıntılı bir şekilde irdelemektedir. Teknolojinin matematik 
öğretimine entegre edilmesi ilkokulda somut kavramların öğretiminde, alıştırmaların çözümünde ortaokulda ise 
öğretim alanı daha da genişleyerek soyut kavramların da ele alınmasında fayda sağlayabilir. Araştırma 
deneysel bir çalışma olup, farklı kontrol gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun 
olarak iki sınıf belirlenmiştir. Bu sınıflardan biri yansız atama yöntemi ile deney grubu diğeri ise kontrol grubu 
olarak adlandırılmıştır. Deney grubunda matematik dersleri Gagne modelli öğretim yazılımına dayalı bilgisayar 
destekli öğretim yöntemi ile bilgisayar laboratuvarında, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi ile 
sınıfta işlenmiştir. Çalışma için taslak bir başarı testi oluşturulmuş, gerekli ön uygulama, uzman görüşleri ve 
madde analizi sonucunda uygun olmayan 11 soru testten çıkarılarak 25 soruluk çoktan seçmeli başarı testi hazır 
hale getirilmiştir. Nihai testin ortalama madde güçlük indeksi 0,61 olarak hesaplanmıştır. Verilerin güvenirlik 
analizi ise Kuder-Richardson 20 formülleri ile hesaplanarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (α) 0,92 
olarak bulunmuştur Her iki gruptaki öğrenciler uygulamaya başlamadan önce, uygulamanın bitiminde ve 
uygulamanın tamamlanmasından bir ay sonra yazılımın etkinliğini ölçmek amacıyla hazırlanan başarı testini 
cevaplamışlardır. Deney grubu 26, kontrol grubu 27 öğrenciden oluşmuştur. Deney grubuna Gagne’nin öğretim 
modeliyle hazırlanan öğretim yazılımını bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile kontrol grubuna ise geleneksel 
öğretim yöntemi ile ders işlenmiştir. Öğretim yazılımı Microsoft Office Powerpoint programıyla hazırlanan, 
kendi içerisinde atanan köprüler yardımıyla konular arasında geçişler sağlanan etkileşimli bir öğretim 
yazılımıdır. Uygulama öğretim programı kapsamında 10 ders saati yani 2,5 hafta sürmüştür. Verilerin 
çözümlemesi aşamasında, grupların ortalama puanları arasındaki fark t-testi ile sınanmış ve puan ortalamaları 
arasındaki farkın anlamlılığı 0,05 düzeyinde yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda gerek sontest 
gerekse hatırda tutma testinde deney grubu öğrencileri lehine matematik başarı puanları arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında ölçülen matematik başarı puanları 
ile uygulama öncesinde ölçülen matematik başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak deney 
grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında ölçülen matematik başarı puanları ile uygulama bitiminden yaklaşık 
bir ay sonrasında ölçülen matematik başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bulgulardan elde 
edilen sonuçlara göre Gagne modelli öğretim yazılımı ile işlenen dersin geleneksel öğretim yöntemiyle işlenen 
derse nazaran öğrenciler üzerinde daha etkili ve öğretici olduğu düşünülebilir. Çünkü elde edilen sonuçlar, 
Gagne modelli öğretim yazılımı ile işlenen dersin sonunda öğrencilerin kareköklü sayılar konusunu kavramış 
olduklarını ve kazanımları edindiklerini göstermektedir, deney grubunda kalıcı izli öğrenme daha üst düzeyde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca Gagne modelli bir öğretim yazılımı materyali kullanılarak işlenen matematik 
dersindeki öğrenilen bilgiler, bir ay sonraki ölçme sonucunda da tazeliğini korumuştur, geleneksel öğretim 
yöntemiyle işlenen matematik dersinde öğrenilen bilgiler ise bir ay sonraki ölçme sonucunda unutulmaya yüz 
tutmuştur. 
Anahtar Kelimeler: matematik, matematik öğretimi, bilgisayar destekli öğretim, gagne öğretim modeli 



117 

9. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIM TEMELLİ OLARAK DERS 
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Bilgisayar teknolojiler eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Son yıllarda FATİH Projesi ile okullarda 
bilişim alt yapıları güçlendirilmekte, hemen hemen her öğrencinin teknoloji ile iletişimi sağlaması 
hedeflenmektedir. Öğrenme sürecinde duyu organlarına hitap edecek ders materyallerin hazırlanması, 
kazanımların net bir şekilde ortaya konulması, yeni öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi, alternatif öğrenme 
yöntemlerinin sunulduğu ortamlar oluşturmak, öğrenme düzeyinin artırmada önemli rol oynayacaktır. 2013 
yılında yeniden düzenlenen öğretim programı ile 9. sınıf fizik dersinde, kazanım temelli, öğrencilerin ön 
bilgilerinin geçerliliğinin kontrol edildiği, gerçek yaşamda karşılaştıkları kavramlarla ilişkilendirilmiş, 
öğrenmede hem zihinsel hem de fiziksel olarak etkin olduğu öğrenme ortamları hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 
öğrencilerin zihinsel ve bedensel olarak katılım sağladığı ortam laboratuvarladır. Ancak okullarımızdaki 
laboratuvar ekipmanlarının eksikliği, sürekli gelişen teknolojik araç ve gereçlere ayak uyduramama, bazı 
durumlarda anlatılmak istenilen fiziksel olayların gözle gözlenememesi gibi etkenler fizik dersine olan ilgiyi 
azaltmaktadır. Yazılı ve görsel materyal hazırlama aşamasında düşüncelerin, anlatılacak olayların öncelikle 
yazıya dönüşmesi gerekmektedir. Bu süreç bir anlamda materyal hazırlamada yolun başlangıcıdır. Senaryo 
olarak ifade edilen süreçte görüntü, canlandırma ve sese dönüşecek düşünceler, olaylar ayrıntılara ve teknik 
detaya girilmeden eylemler ve diyaloglar halinde yazılır. Senaryo yazımında farklı biçim vardır. 
Görüneceklerin ve duyulacakların bulunduğu alanlar biçime göre değişmektedir. Senaryo yazımı ile 
görüneceklerin ve duyulacakların karakterize edildiği, çizildiği resimli taslaklar oluşturmak gerekmektedir. Bu 
taslakta olayların canlanacağı sahnelerde yer alacak kelimeler şematik olarak gösterilir. Hareketler, çekim 
açıları, etkileşimler gibi bir takım görsellikler işlenir. Hazırlanan bu taslak storyboard olarak ifade edilir. 
Kuvvet ve Hareket ünitesi ortaöğretim sınıflarında sarmal bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda 9. sınıftan itibaren 
kavramların öğrencinin zihninde netleşmesi ve anlaşılır olması gerekmektedir. Özellikle kavram yanılgılarının 
karşılaşıldığı kuvvet ve hareket ünitesinde soyut ifadelerin somutlaştırılmasında, daha anlaşılır ve zihinde 
kalıcılık düzeyinin artırılmasında görsel ve işitsel materyaller büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 
hazırlanacak materyal için senaryo ve storyboard önem taşımaktadır. Elektronik ortamda verilen eğitim 
sisteminde öğrenci ile ders materyali arasında etkileşim önemlidir. Öğrenciyi anlatılan konulara motive etme, 
bilgilerin kalıcılık düzeylerini artırma, konuya merak uyandırma ve öğretilen bilginin geri dönüşümünü alma 
en temel problemlerdendir. Bu bağlamda ders içeriklerinin hazırlanışı, kullanılan metotlar ve veriliş yöntemi 
önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada hazırlanan elektronik içeriklerin öğrenciye pedagojik olarak en iyi bir 
şekilde verilmesi için senaryo çalışmasının nasıl yapılması konusunda ayrıntılardan bahsedilecektir. 
Anahtar Kelimeler: mobil öğrenme, senaryo, storyboard tasarımı, asenkron öğrenme 
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6. sınıf öğrencilerinin yaş aralığı somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş dönemini 
kapsamaktadır. Bundan dolayı halen somut düşünen öğrenciler için soyut kavramların ezber yapmadan, anlamlı 
bir öğrenme sağlanması için konular, çeşitli aktif öğrenme teknikleri kullanılarak somutlaştırılmalıdır. Bu aktif 
öğrenme tekniklerinden biri de eğitsel oyunlardır. Özellikle bilgisayar ortamında oynanan oyunlarının bu yaş 
grubu öğrencilerinin ilgisini çekmesi durumu da göz önünde bulundurularak; bu çalışmada fen ve teknoloji 
öğretiminde bilgisayar ortamında eğitsel oyun kullanımının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde ortaokul 6. Sınıf öğrencileri ile 
yapılmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı çalışmaya yansız atama ile belirlenen 
deney grubunda 24 ve kontrol grubunda 25 olmak üzere toplam 49 öğrenci katılmıştır. Uygulama öncesinde 
başarı testi ön test olarak uygulanmıştır. Uygulamada dersler aynı araştırmacı tarafından işlenmiş ve iki hafta 
sürmüştür. Bu sürede deney grubunda Maddenin Tanecikli Yapısı konusu aktif öğrenme tekniklerinden biri 
olan eğitsel oyunlar kullanılarak işlenmiştir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
üzerinden erişilebilen Vitamin Eğitim Portalı kullanılmış, burada yer alan canlandırmalar, interaktif etkinlikler 
ve oyunlar yaptırılmıştır. Dersin sonunda oyunlarda başarılı olan gruba ödül verilerek, başarıları takdir 
edilmiştir. Kontrol grubunda ise MEB tarafından yayınlanan müfredatta belirtilen amaçlar ve içeriğe uygun 
olarak, kitapta sunulan deney ve etkinlikler yaptırılarak soru-cevap yönteminin de kullanıldığı geleneksel 
yöntemle ders işlenmiştir. Dersin bitmesine yakın ise konuyla ilgili sorular sorularak, anlaşılmayan kısımlar 
belirlenmiş ve gerekli yerlerde tekrarlar yapılmıştır. Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesine ilişkin deneysel 
uygulamaların sonunda ise başarı testi her iki gruba da son test olarak uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 
kullanılan yöntemlerin fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin anlamlı olup 
olmadığını belirlemek için çalışmada elde verilere t-test analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; bilgisayar 
ortamında eğitsel oyunlarla ders işlenen deney grubunun akademik başarı puanları kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulunmuş ve bu durumun deney grubu lehine olduğu görülmüştür. 
Buradan hareketle; fen derslerinde öğrencilerin bilgisayar ortamında eğitsel oyunlar oynamalarının dersleri 
daha eğlenceli hale getirirken diğer yandan da akademik başarılarını desteklemekte ve artırmakta 
kullanılabileceği anlaşılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: eğitsel oyun, fen bilgisi öğretimi, akademik başarı, bilgisayar oyunları 
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Öğretim teknolojileri uygulamalarının başarıya ulaşması için teknoloji entegrasyonu süreci iyi yönetilmelidir. 
Uygulayıcıların yeni teknolojiyi kabul etmelerine ve öğrenme ortamlarında uygun bir şekilde kullanmalarına 
yönelik eğitimler entegrasyon sürecinin önemli bir adımıdır. Öğretmenlerin yeni teknolojileri kullanma isteği, 
teknoloji kaygıları ve yeterli bilgiye sahip olmamaları entegrasyon sürecini etkilemektedir. Ortama sunulan 
teknolojinin, uygulayıcıları olan öğretmenler tarafından kullanımının sağlanması için yeterli eğitimlerin 
verilmesi bu teknolojilerin etkili kullanımı ve entegrasyonu açısından önemli görülmektedir. Bu tür eğitimlere 
olan ihtiyacın bütün taraflarca farkında olunmasına ve sık sık bu eğitimler verilmesine rağmen, tutum ve beceri 
eksikliğiyle ilişkilendirilen başarısız uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu çalışmada kimya öğretiminde 
etkileşimli tahta kullanımına yönelik eğitim etkinliği tasarım ve geliştirme süreci sunulmuştur. Bu kapsamda 
kimya öğretiminde etkileşimli tahta kullanıma ilişkin hedefler belirlenmiş ve bu hedefler doğrultusunda örnek 
eğitim etkinliği geliştirilmiştir. Analiz çalışmaları kapsamında öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda 
yetişkin eğitimi çerçevesinde örnek uygulamaların yer aldığı bir öğretim çözümü öngörülmüştür. Çalışma 
örneklemi düşünüldüğü zaman öğretmenlerimizin model alma yoluyla öğrenmelerinin etkileşimli tahtayı 
kullanabilirlikleri ve kendilerine olan güvenleri üzerinde etkili olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda sosyal 
öğrenme yöntemlerinden biri olan Vicarious learning (temsili öğrenme) yöntemi esas alınarak örnek 
kullanımların yer aldığı video senaryoları yazılmıştır. Etkileşimli tahta kullanımına yönelik deneyimli 
kullanımların gösteriminin öğrenme ve bunu davranışa dönüştürmeleri açısından bu modelin kullanımı önem 
arz etmektedir. Nitekim temsili öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalarda model alma yoluyla yapılan 
öğretimlerde kendine güven ve tutum üzerinde olumlu etkilerin olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca vekaleten 
deneyimlerin öz yeterlilik kaynağı olması ve başkalarının görev ve performanslarını gözlemlemenin öz 
yeterlilik üzerinde etkili olması modelin kullanımının avantajları arasında yer almaktadır. Geliştirme 
aşamasında yazılan senaryolara uygun videolar alan uzmanlarından yardım alınarak çekilmiş ve montaj 
işlemleri yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında videolar gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra özellikle 
kimya öğretimine yönelik örnek uygulamalarla zenginleştirilmiş etkileşimli tahta kullanımı video eğitimi 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada video eğitiminin tasarım ve geliştirme süreci sunulmaktadır. Geliştirilen eğitimin 
uygulanması ve değerlendirilmesi sonraki çalışmalarda ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: etkileşimli tahta, entegrasyon, eğitim etkinliği, vicarious learning(temsili öğrenme) 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 

Sibel ER NAS, Melike BEKTAŞ, Hürü DAĞADUR, Aslı DUMAN  
sibelernas@hotmail.com  

 
Çevre eğitimi, artan çevre problemlerinin kontrol altına alınmasında ve çevreye karşı duyarlı vatandaşlar 
yetiştirilmesinde son derece önemlidir. Çevre eğitiminin amacı, çocuklara sadece teorik bilgiler yüklemek 
değil, çevrenin ve çevre sorunlarının farkına varmalarını sağlamak olmalıdır. Özellikle çocuklarda çevre 
bilincinin geliştirilmesi, çevre ve çevre problemleriyle ilgili ne tür yanlış kavramların olduğunun bilinmesiyle 
yakından ilişkilidir. Çünkü etkili bir çevre eğitimi kavramlar düzeyinde ele alınarak sağlanabilir. Erken 
dönemlerde çocukların çevrelerine karşı farkındalık yaratmak, duyarlılıklarını arttırmak için somut deneyimler 
sağlamak çevre eğitiminin önemli basamaklarından geri dönüşüm kavramıyla mümkün olabilmektedir. Bu 
nedenle geri dönüşüm kavramıyla ilgili öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi çocuklardaki çevre bilincinin 
geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin geri dönüşüm 
kavramına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada alan taraması (survey) yöntemi kullanılmıştır. Alan 
taraması çalışmaları mevcut durumu tespit etmek için yürütülen bir araştırma türüdür. Alan taraması, özel 
durum çalışmaları için gerekli alt yapıyı hazırlar ve araştırılacak problemin oluşturulması için ortam sağlar. 
Çalışmanın örneklemini 122 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak açık 
uçlu anketten yararlanılmıştır. Açık uçlu ankette öğrencilere “Sizce geri dönüşüm nedir? Açıklayınız.”, Sizce 
hangi maddelerin geri dönüşümü yapılabilir?” ve “Geri dönüşüm kavramının size neyi ifade ettiğini şekli 
çizerek gösteriniz.” soruları yöneltilmiştir. Araştırma etiği çerçevesinde ankete katılan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, 
………., Ö122 kodları ile kodlanmıştır. Anketlerden elde edilen nitel bulgular betimsel ve içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Öğrencilerin ortak görüşleri çerçevesinde tablolar oluşturulmuştur. Bu tabloların oluşturulmasında 
frekans ve yüzdelik dilimlerden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucu oluşturulan tablolarda örnek öğrenci 
ifadelerine ve çizimlerine yer verilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin geri dönüşüm kavramını “Atık 
malzemelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi”, “Bir şeyin geri dönüştürülmesi”, “Eskileri yeni yapan çöp 
kutusu”, “Tasarruf yapmak” şeklinde tanımladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin kağıt, plastik, cam, metal, pil 
ve yağın geri dönüşümünün yapılabileceğini düşündükleri sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin yapmış oldukları 
çizimler incelendiğinde öğrencilere geri dönüşüm kavramının geri dönüşüm sembolünü, çöp kutusunu ve 
fabrikaları ifade ettiği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: çevre eğitimi, geri dönüşüm, ortaokul öğrencileri 
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THE USE OF TASK-BASED ACTIVITIES TO IMPROVE LISTENING AND SPEAKING SKILLS IN 
EFL CONTEXT 

 
Leyla KARAKURT, Arif SARIÇOBAN  
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The aim of this study was to improve EFL learners’ English listening and speaking skills at Hacettepe 
University, School of Foreign Languages, Department of Basic English B1 and B1+ groups through task-based 
activities. The participants were 56 in total, studying in the academic year of 2014-2015 Spring Fall. The 
instruments used for collecting data were 16 lesson plans and the speaking and listening quiz results as post-
tests. The data were statistically analyzed by mean, max and min values of the scores. Teaching process and the 
lesson plans were recorded by researcher then presented in essay form. After the implementation and the post-
tests, the participants’ opinions about the task were collected as an interview. The results of the study showed 
that B1 groups did not get significant results from listening test and get nearly significant scores from speaking 
test while the listening and speaking results of B1+ groups through task-based learning after the 
implementations were highly significant which shows that their participation in the task-based activities in the 
classroom reflected the results positively. Also the students’ opinions about task-based learning and teaching 
activities were respectively positive. 
Keywords: task-based language teaching, teaching listening, teaching speaking, communicative language 
teaching, english as a foreign language 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ FARKLI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
Agah Tuğrul KORUCU, Mehmet OKYAY  

agah.korucu@gmail.com 
 
Günümüzde eğitimciler ve pedagoglar tarafından oyun oynamanın çocuk açısından sağladığı faydalar 
azımsanamayacak kadar fazladır. Oyun sonuca odaklanmadan, sadece eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir 
(Yavuzer, 2010). Bir çocuk veya bir ilköğretim çağındaki bir öğrenci oyun sayesinde sosyal, kültürel, 
psikolojik, zihinsel ve fiziki anlamda birçok katkı sağlamaktadır (Şahin ve Tuğrul, 2012). Çocuklar oyun 
oynayarak fiziki anlamda kas ve kemikleri gelişirken arkadaşlarıyla konuşarak dil gelişimini, arkadaşlar 
arasında kendi hakkını savunarak psikolojik olarak, oyun sırasında kendi konuşmalar ve hareketler ile yaşadığı 
toplumun özelliklerini ve oyun sırasında çözüm yolu üreterek zihinsel olarak kendini geliştirmektedir. 21. 
yüzyılda oyun oynamanın çocuklar açısından faydaları pedagoglar ve alanın uzamanı eğitimciler tarafından 
vurgulanmıştır. Oyun oynayan bir öğrenciye; oyun sayesinde eğitsel, sosyal, kültürel, psikolojik, zihinsel ve 
fiziki anlamda birçok katkı sağlamaktadır. Ortaokul öğrencilerinden düzeylerinde yer alan öğrencilerin 
bilgisayar oyun bağımlılığı noktasında ne düzeyde olduklarını belirlemektir. Bu çalışmanın amacı 5-6-7-8. 
Sınıf ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin farklı değişkenler açısından 
incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak “tarama modeli” kullanılan bu çalışma, bir devlet ortaokulundaki 5-
6-7-8. sınıf düzeylerinde eğitim ve öğrenimine devam eden 240 ortaokul öğrencisinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çalışma grubu 
öğrencilerinin demografik verilerinin elde edildiği kişisel bilgi formu ve Horzum, Ayas ve Balta (2008) 
tarafından geliştirilen 5’li Likert tipinde ve 21 maddelik olan “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach α güvenilirlik katsayısı .85’dır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel 
istatistikler, ilişkisiz örneklemler için t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, ebeveyn eğitim seviyesi, haftalık oyun oynama süresi, 
bilgisayara sahip olup olmama, internete sahip olup olmama ve sosyo-ekonomik düzey gibi farklı değişkenlerin 
orta okul öğrencilerinin oyun bağımlılığına yönelik düzeylerini ne şekilde etkileyip etkilemediği araştırılan bu 
çalışmanın sonucunda; orta okul öğrencilerinin oyun bağımlılıklarının cinsiyet değişkeni açısından 
karşılaştırılmasında, oyun bağımlılık düzeyinin erkek öğrencilere yönelik anlamlı düzeyde ve daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Ebeveyn eğitim seviyesi açısından oyun bağımlılığı düzeylerinin anlamlı biçimde farklılık 
gösterdiği, ebeveyn eğitim seviyeleri arttıkça çocuklarının oyun bağımlılıklarının daha azaldığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ders çalışma özyeterlilik algısı, ders çalışma yaklaşımı, ortaokul öğrencisi. 
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DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 
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Eğitim ve öğretim kurumları gibi öğrenme ortamlarında öğrenciler, karşılaştıkları sorunların çözümlerine 
ilişkin en yakınlarında bulunan öğretmenlerinden, uzman olarak gördükleri kişilerden ya da akranlarından 
yardım talebinde bulunmaktadırlar. Zimmerman’a göre yardım arama davranışı, öz-düzenlemeli öğrenme 
stratejilerinden biri olup, öğrenciler öğrenme sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında kendilerinden 
daha bilgili kişilerden sorular sorarak yardım almaya çalışmaktadırlar. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin 
yardım arama davranışlarında bulunmasının onların öz düzenleme becerilerini, motivasyonlarını, öğrenme 
süreç ve sonuçlarını geliştirdiğini göstermektedir. Ancak yardım istemekten kaygı duyma, utanma, çekinme 
gibi duygular öğrencilerin sınıfta yardım talebinde bulunmalarına engel oluşturabilmektedir. Okul dışı ortamda 
ise yardım istenebilecek kişilere ulaşmanın zor olması yardım arama sürecinin önünde bir engel olarak 
görülebilmektedir. Ancak Web 2.0 teknolojileri temelinde geliştirilen ve kullanıcılar arasındaki etkileşimi 
arttıran araçlar yardım arama süreçlerinde öğrencilere yeni olanaklar sağlamaktadır. İnternet tabanlı öğrenme 
ortamlarının sahip olduğu yapı ve işleyiş farklılığından dolayı öğrencilerin bu ortamlardaki yardım arama 
davranışları da okul ortamına göre farklılaşabilmektedir. İnternet ortamında öğrencilerin yararlanabileceği çok 
sayıda farklı bilgi kaynağının oluşu, bu kaynaklara istenilen zaman ve mekândan erişilebilmesi bu 
farklılaşmanın temelindeki başlıca nedenlerdir. Her ne kadar öğrenciler okul ortamında kaygı duyma, utanma, 
çekinme gibi duygulardan dolayı yardım talebinde bulunmakta bir takım sorunlar yaşasalar da, internet tabanlı 
eş zamanlı iletişim yoluyla talep edilen yardım arama süreçlerinde de benzer durumlarla karşılaşılabilmektedir. 
Bu durumdaki öğrenciler ise eş zamansız erişebilecekleri bilgi kaynaklarına / yollarına başvurmayı tercih 
edebilmektedir. İnternet ortamında öğrencilerin eş zamanlı ve eş zamansız yardım talebinde bulunabilecekleri 
çok sayıda bilgi kaynağı olsa da bu bilgi kaynaklarının ne kadar güvenilir ve geçerli bilgiler içerdiğine ilişkin 
bir takım kaygılar duyulmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin internet ortamında yardım talebinde bulundukları 
bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve öğrencilerin doğru bilgi kaynaklarına yönlendirilmelerinin sağlanması 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı çevrimiçi olarak yürütülmüş olan bir derste öğrencilerin akademik yardım 
arama davranışlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket ile 
toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin çevrimiçi yardım arama davranışları, 
yardım talebinde bulundukları bilgi kaynakları ve bu kaynakları neden tercih ettikleri ortaya konulmuştur. Elde 
edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin çevrimiçi akademik yardım arama davranışları değerlendirilerek, 
bunun nasıl geliştirilebileceği ile ilgili tartışma gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi akademik yardım arama, üniversite öğrencileri 
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun 2013 yılında aldığı 01/02/2013-10 tarihli ve sayılı kararla 
öğretim programlarında güncellemeler ve sadeleştirmeler yapılmıştır. Öğretim programları birçok boyuttan 
yenilenmiş, bazı ders içerikleri sadeleştirilmiştir. Bu derslerden bir tanesi de fen ve teknoloji dersidir. 2004 yılı 
fen ve teknoloji öğretim programında ilköğretim 6. sınıfta yer verilen "Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?" ünitesi 
2013 fen ve teknoloji öğretim programında "Yer Kabuğunun Gizemi" ünite başlığı ile ilköğretim 5. sınıfta yer 
almaktadır. Bu ünitede öğrencilerin yer kabuğunu oluşturan bileşenleri tanımaları, erozyon ile heyelanın yer 
kabuğuna etkisi, yeraltı, yerüstü suları ve hava, toprak, su kirliliği, fosil bilimi hakkında bilgi, beceri 
kazanmaları amaçlanmaktadır (MEB, 2013). Ünite kapsamında yer alan konular incelendiğinde bu konuların 
sosyal bilgiler dersi gibi diğer disiplinlerle de ilişkili olduğu dikkat çekmektedir. Bu açıdan bakıldığında ünite 
kapsamında yer alan konuların bilimsel olarak doğru bir şekilde öğrenilmesinin diğer derslerde yapılacak 
öğrenmeleri de etkileceği düşünülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde “Yer Kabuğunun Gizemi” ünitesi 
kapsamında yer alan yeraltı- yerüstü suları, fosil ve doğal anıtlar konularında öğrencilerin kavram yanılgılarını 
tespit etmek amacıyla yürütülen herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yeraltı-yerüstü suları, fosil ve doğal 
anıtlar konularında öğrencilerin sahip oldukları yanılgıların neler olduğunun tespit edilmesi, bu yanılgıların 
giderilmesine yönelik somut adımların atılmasına öncülük edecektir. Çalışma kapsamında alan taraması 
yöntemi kullanılmıştır. Alan taraması ile kısa zamanda fazla sayıda örnekleme ulaşılarak mevcut durumun 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Trabzon merkeze bağlı 3 farklı ortaokulundan 
seçilen toplam 98 ortaöğretim 6. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak; açık uçlu 
anket sorularından yararlanılmıştır. Açık uçlu ankette öğrencilere çalışmanın amacına uygun olarak 7 soru 
yöneltilmiştir. Anket sorularına öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar ayrıntılı incelenmiş, kategorilere 
ayrılmış, bulgular bölümünde tablolardan yararlanılarak okuyucuya sunulmuştur. Verilerin analizinde 4’lü 
kategorilendirme sistemi kullanılmıştır. Bu kategorilendirme sisteminde A-tam anlama, B-kısmen anlama, C-
kavram yanılgısı ve D-boş/anlamsız cevap olarak kategorilendirilmiştir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin 
yeraltı-yerüstü suları, fosillerin oluşumu konularında kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. 
Fosiller konusunda öğrencilerin “Fosillerin ölmüş hayvan kemiklerinin yüzyıllarca toprakta kalmasıyla 
oluşacağı” ve “Kemikleri olmadığı için bitkilerden fosil oluşmayacağı” şeklinde yanılgılı düşüncelere sahip 
oldukları belirlenmiştir. Ayırca öğrencilerin doğal anıt ve tarihi eser kavramlarını birbirleri yerine kullandıkları 
tespit edilmiştir. Öğrencilerin tespit edilen yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim pedagojilerinin 
geliştirilerek sınıf ortamlarında kullanılması gerektiği öneri olarak sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: kavram yanılgısı, yeraltı-yerüstü suları, fosil, doğal anıt. 
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Çağımızda en pratik bilgi kaynaklarından biri olan interneti daha verimli kullanabilmek için uygun arama 
stratejilerini kullanmak gereklidir. Öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejileri küçük yaşlardan itibaren 
şekillenmekte ve süreçte birçok unsurdan etkilenebilmektedir. Bu çerçevede ailelerin internet tutumlarının da 
öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejileriyle ilişkili olabileceği düşünülebilir. Bu düşünceden hareketle; bu 
çalışmanın amacı ailelerinin internet tutumlarının, ilköğretim öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeli 
kullanılmıştır. 2014-2015 ikinci döneminde İstanbul ilindeki 2 ortaokulda öğrenim görmekte olan 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerinden elde edilen veriler üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Tsai (2009) 
tarafından geliştirilen, Aşkar ve Mazman (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevrimiçi Bilgi Arama 
Stratejileri Envanteri” ile Rooij ve Eijden (2007) tarafından geliştirilen, Ayas ve Horzum (2013) tarafından 
Türkçeye uyarlanan “İnternet Aile Tutum Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma sonunda, 
ailelerinin internet tutumu “demokratik” olarak belirlenen öğrencilerin bilgi arama stratejilerinin muhafazakar, 
ihmalkar, demokratik ve otoriter internet tutumuna sahip ailelerin çocuklarına göre anlamlı olarak farklılaştığı 
görülmüştür. Ayrıca çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin davranışsal, prosedürsel ve meta-bilişsel alanlarında, 
aile tutumlarının anlamlı farklılıklara yol açtığı bulunmuştur. Bu bulgular ailelerin internet tutumunun 
öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Elde edilen sonuçlardan hareketle, öğrencilerin kendileri için faydalı bilgiye uygun stratejiler ile ulaşabilmeleri 
noktasında ailelerin bilgilendirilmesiyle ailelerin internete yönelik tutumları olumlu yönde geliştirilebilir. 
Böylelikle öğrencilerin internetten bilgi arama stratejilerinin davranışsal, prosedürsel ve meta-bilişsel alanları 
için gelişimine katkı sağlanmış olabilir. 
Anahtar Kelimeler: aile tutumu, çevrimiçi bilgi arama, bilgi arama stratejileri 
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Bilgisayar oyunları hemen her yaştaki bireylerce, eğlenmek, öğrenmek, ev ve iş hayatının verdiği yorgunluğu 
kısmen de olsa giderebilmek gibi çeşitli amaçlarla günümüzde yaygın bir şekilde oynanmaktadır. Özellikle son 
yıllarda çocukların gerek fiziksel becerilerinin gerekse zihinsel aktivitelerinin gelişimleri için birçok bilgisayar 
oyunu tasarlanmıştır. Bu oyunlar çeşitli ticari kuruluşlar tarafından kar amaçlı oluşturulduğu gibi, MEB 
tarafından da okullarda öğrencilerin ders içi başarılarını artırmak için eğitsel amaçlı da oluşturulmaktadır. 
Evde, okulda, internet evi gibi yerlerde bilgisayar oyunları ile çokça vakit geçiren öğrenciler; kontrolsüz, 
denetimsiz bir bilgisayar oyunu oynama süreci sonunda çeşitli fiziksel ve davranış bozuklukları, sosyal fobi, 
okul fobisi gibi çeşitli psikolojik sorunlara maruz kalmaktadırlar. Yaşanan bu psikolojik sorunlar çocukları 
yalnızlığa iterek sosyal çevreden, sosyal öğrenme ortamlarından uzaklaştırabilmektedir. Buna dayalı olarak 
yürütülen bu çalışmanın amacı; Ortaokul öğrencilerinin oyun bağımlılıkları ve yalnızlık durumlarının 
araştırılmasıdır. Çalışma Bingöl ilinde bulunmakta olan ortaokul düzeyindeki bir okulda yürütülmüştür. 
Katılımcılar uygun örnekleme yöntemine göre seçilmiş 142 öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilerin %54.9’ si 
bayan % 45.1’ i erkektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. 
Belirlenen ölçeklerin uygulanması için okula gidilmiş ve öğrencilerin çevirim dışı olarak anket maddelerini 
doldurmaları sağlanmıştır. Veri toplama araçlarından ilki, öğrencilerin oyun bağımlılıklarının belirlenmesi için 
Horzum, Ayas ve Çakır Balta (2008) tarafından geliştirilen, geçerlik güvenirlik analizi yapılmış ölçektir. Bu 
ölçek beşli likert tipinde, dört faktörlü toplamda 21 maddeden oluşmaktadır. Diğer veri toplama aracı olan ve 
öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan yalnızlık ölçeği ise Rusell, Pepelau ve 
Cutrona (1980) tarafından hazırlanmış ve Demir (1989) tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş olan toplam 20 
maddelik ölçektir. Bunlara ek olarak; cinsiyet, sınıf, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, not ortalaması, 
aile gelir durumu gibi öğrencilerin demografik bilgilerinin yer aldığı 13 soruluk bir diğer anket kullanılmıştır. 
Anket maddelerinin yorumlanması işleminde veri analiz programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, ortalama gibi 
betimsel analizler ve t-testi, anova gibi bazı ilişkisel analizler yapılarak uygulanan ölçekteki maddeler 
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet ile oyun bağımlılığı arasında anlamlı bir fark bulunamadığı, 
günlük oyun oynama süresi, sınıf düzeyleri, oyun oynanan yer ile oyun bağımlılığı arasında anlamlı farkların 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: oyun bağımlılığı, yalnızlık, ortaöğretim 
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Öğrenimin ilk senelerinden itibaren önem verilmesi gereken bir süreç kavram öğretimidir. Kapsamında yer 
alan kavramların birçoğu soyut olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) disiplinine ait temel kavramların, 
ortaokul sürecinde tam ve doğru olarak öğretilmesi, bireylerin ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerindeki 
kavramları anlamlandırmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerde temel nitelikteki kavramlar ile 
ilgili yanılgıların bulunması ve yeterli öğretimin sağlanamaması, öğrencilerin öğrenilen bilgiyi karşılaşılan yeni 
durumlara transfer etmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, ortaokul 5-8. 
Sınıf öğrencilerinin BTY dersi kapsamındaki kavram yanılgılarını tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak 
BTY dersi ile ilgili 21 temel sorudan oluşan üç aşamalı bir kavramsal test geliştirilmiştir. Testin geliştirilme 
aşamasında, öğrencilerin BTY dersi konularını kavrayışları hakkında bilgi toplamak amacıyla, 2 aşamalı bir 
test 20 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Testin ilk aşamasında, öğrencilere BTY dersi konuları ile ilgili çoktan 
seçmeli bir soru sorularak cevabı istenmiş, ikinci aşamasında ise testin birinci aşamasında sorulan soruya 
verilen cevabın nedenini soran açık uçlu bir soru sorulmuştur. Elde edilen veriler ışığında alan uzmanı bir 
öğretim üyesi ile üç aşamalı teste son şekli verilmiştir. Geliştirilen üç aşamalı testin öncesinde uygulanan iki 
aşamalı testten farkı ise, ikinci aşamanın açık uçlu olmaktan çıkarılarak öğrencilerin iki aşamalı teste vermiş 
oldukları cevaplar değerlendirilerek çoktan seçmeli bir soru haline dönüştürülmesi ve son aşamada da ilk iki 
soruya verilen cevaplardan öğrencilerin emin olup olmadıklarını sorgulayan iki seçeneğin olmasıdır. Araştırma 
evrenini, tüm Türkiye’de okuyan 5-8. sınıf ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Ulaşılabilir evreni ise Konya 
ili merkez ve ilçelerindeki bütün ortaokullarda öğrenim gören 5-8.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 
örneklemi belirlenirken kırsal kesim ve merkez olmak üzere her seviyede öğrenci grubunu sağlamak için il ve 
ilçe merkezinde farklı bölgelerde bulunan 4 ortaokul amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma 
kapsamında geliştirilen bu test, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan bu 4 farklı ortaokulda öğrenim 
görmekte olan BTY dersini alan toplam 116 ortaokul öğrencisine 2014-2015 öğretim yılının sonunda 
uygulanmıştır. Araştırma verileri, BTY dersi kapsamına yönelik geliştirilen “Üç aşamalı kavram yanılgısı 
belirleme testi”ne verilen yanıtlar ile toplanmıştır. Öğrencilerin herhangi bir sorunun ilk iki aşamasına verdiği 
cevapların doğruluğu ve son aşamada verilen “Cevapların doğruluğundan eminim” seçeneğini işaretlemesiyle, 
o soruya bir tam puan verilerek cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. Öğrencilerin her bir soru tipine verdikleri 
cevaplar betimsel olarak değerlendirilerek yorumlanmıştır. Toplanan veriler neticesinde öğrencilerin kavram 
yeterlikleri ve yanılgıları tespit edilmiştir. Testten elde edilen bulgulara göre, ortaokul 5-8. Sınıf öğrencilerinin 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ilintili kavramlara dair birçok eksik öğrenme ya da kavram yanılgısına sahip 
oldukları anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, ortaokul öğrencileri, bilişim, kavram yanılgıları, üç 
aşamalı test 
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Fizik dersinde, öğrencilerin en çok zorlandıkları konulardan birisinin problem çözme olduğu bilinmektedir. Bu 
durumun nedenlerinden birisi genellikle problem çözmenin fizik derslerinde öğretilmesi gereken bir unsur gibi 
görülmemesi, öğretilenlerin ölçme-değerlendirmesinde kullanılması olabilir. Öğrenciler okullardaki sınavlarda, 
bir üst eğitim-öğretim kademesine geçmelerinde etkili olan merkezi sınavlarda fizik problemleri ile 
karşılaşmaktadırlar. Problemleri daha iyi çözebilmek için öğrenciler okulda aldıkları eğitime alternatif yollara 
yönelmektedir. Bu yollardan bazıları farklı ders kaynakları kullanma, dershanelere yönelme ve özel ders 
almadır. Özel ders veren veya dershanede çalışan öğretmenler öğrencilerle birebir zaman geçirdikleri için, 
öğrencilerin zorlandıkları noktaları okuldaki öğretmenlerden daha iyi fark edebilirler. Bu nedenle özel ders 
veren öğretmenlerin öğrencilerin fizik problemlerini çözerken zorlandıkları noktalar ve onlara nasıl destek 
olunması gerektiği konusundaki görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Araştırmada özel ders veren 
öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. “ Öğrenciler fizik problemlerini çözerken 
ne gibi güçlükler yaşıyorlar?” ve “ Öğrencilere problem çözme sürecinde nasıl yardımcı/ destek olunmalıdır?” 
sorularına cevap aranmıştır. Araştırma özel durum deseninde yürütülmüştür. Özel durum araştırmalarında 
veriler genellikle mülakatlar, gözlemler ve belgelerden elde edilir (Merriam, 2009). Bu araştırmada sadece 
mülakatlar aracılığıyla veriler toplanmıştır. Trabzon ilinde çalışan, özel ders veren 6 fizik öğretmeniyle yarı 
yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar yazılı hale getirildikten sonra, veriler tümevarım yöntemiyle 
analiz edilmiştir. 25-30 dakika süren mülakatlarda öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri konular ve problem 
çözerken yaptıkları hatalar, öğretmenlerin öğrencilere nasıl yardım sundukları, problem çözme sürecinde 
öğrencilere destek olabilecek bir materyalde olması gerekenlerin neler olduğu gibi sorulara yer verilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen bulgular aracılığıyla öğrencilerin zorlandıkları fizik konularının, öğretmenlere göre 
farklılık gösterdiği, öğrencilerin en çok bilgilerini ve grafikleri yorumlamada zorlandıkları, problem çözerken 
en çok işlem hatası yaptıkları, birim dönüşümlerini yapmayı ihmal ettikleri/unuttukları belirlenmiştir. 
Öğretmenlerin öğrencilere problem çözerken sundukları yardımın öğrenci seviyesine göre farklılaştığı, 
genellikle benzer bir problemi çözme, konuyu kısaca hatırlatma, önemli yerlerin altını çizme, sorularla 
öğrenciyi çözüme yönlendirme, problem türlerinin çözüm kalıplarını açıklama gibi davranışlar sergileyerek 
onlara destek oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin bazılarının problem çözmeyi en kısa yoldan, en kısa 
sürede çözülebilecek şekilde öğretmeyi amaçladıkları belirlenmiştir. Bu duruma neden olarak ise üniversite 
sınav sistemini göstermişlerdir. Kısa çözüm yollarını veya problem çözme kalıplarını öğretmek amaç 
olmamalıdır. Her öğrencinin farklı noktalarda zorluk yaşadığı, her öğrenciye aynı şekilde yardımcı 
olunamadığı belirlenmiştir. Bu sayede problem çözme sürecinin bireyselliği bu araştırma sonucunda da teyit 
edilmiştir. Okullarda öğretmenlerin her öğrenci ile ayrı şekilde ilgilenemediği ve her öğrencinin özel ders alma 
imkânı olmadığı bilinmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulursa, araştırmadan elde edilen veriler dikkate 
alınarak okullarda fizik problemlerini çözmeyi öğretirken kullanılabilecek bazı materyaller geliştirilmelidir. Bu 
materyallerde her öğrencinin problemi çözmek için ihtiyaç duyabileceği desteğe anında ulaşmasını sağlayan 
bilgisayar destekli problem çözme materyalleri geliştirilebilir. 
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Kendilerine özgü yapıları nedeniyle, üstün yetenekli öğrenciler, eğitsel, mesleki ve kişisel alanlarda, normal 
gelişim gösteren akranlarından daha farklı sorunlar yaşarlar. Okullarda sürdürülen psikolojik danışma ve 
rehberlik (PDR) hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında bu durumun dikkate alınması gerekir. Üstün 
yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaç ve önceliklerinin tespit edilmesi sunulan 
yardımların sıklığını ve niteliğini etkiler. Bu çalışma ile üstün yetenekli öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel 
olarak sınıflandırılan üç temel alanla ilgili öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve okul rehberlik servislerinden 
yararlanma düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma ile aynı zamanda bu öğrencilerin rehberlik 
servislerinden beklentilerinin saptanması hedeflenmektedir. Araştırma grubunu, Türkiye’deki 26 farklı Bilim 
ve Sanat Merkezinden (BİLSEM) seçilen, ortaokul ve lise düzeyindeki 426 (K=211, E=215) üstün yetenekli 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve 
rehberlik ihtiyaçları kontrol listesi ile toplanmıştır. Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları 
literatürde yaygın olarak belirtilen altı farklı tema (Okul Başarısı, Kariyer, Üstün Yeteneklilik Kimliği, Sosyal 
Kabul, Mükemmeliyetçilik ve Başarı/Başarısızlık Korkusu) altında ele alınmıştır. Araştırma sonucunda 
araştırmaya katılan öğrencilerin eğitsel alanda en sık karşılaştıkları problem çalışmaya bağlılıklarının 
sorgulanması (%29), kariyer alanında ise yeteneklerini bir üniversite ya da kariyer planıyla nasıl 
birleştireceklerini bilememe (%28.9) ve bir çok seçeneğe ve ilgiye sahip olma (%28.7) olduğu belirlenmiştir. 
Üstün yeteneklilerin kişisel-sosyal alanda karşılaştıkları problemlerin başında ise %41.5 oranıyla yaptıkları işte 
yaşadıkları başarısızlık korkusu gelirken bunu % 31.1 ile insanlar tarafından algılanma biçimleri ve % 25.8 ile 
mükemmel olma çabaları izlemektedir. Araştırma grubunda yer alan üstün yetenekli öğrencilerden yalnızca 
%7. 3’ünün öğrenim hayatları boyunca bu problemlerden hiç birini yaşamadıklarını tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin %45.5’sinin yaşadıkları bu sorunlarla ilgili olarak BİLSEM ya da okul PDR servislerinden hiç 
yardım almadığı, %43’ünün ise bazı sorunları ile ilgili yardım istediği görülmüştür. Öğrencilerin eğitsel 
rehberlik alanında PDR servislerinden en çok bekledikleri hizmetler kendileri ile aynı ilgi ve yetenekte kariyer 
yapan yetişkinlerle (%49.6) ve diğer öğrencilerle (%40) bir araya gelmek ve kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, 
esnek bir çalışma planı hazırlamak (%44.6) olarak belirlenmiştir. Mesleki rehberlik alanında ise öğrencilerin en 
çok yardımcı olabileceğini düşündüğü uygulamalar; yetenek veya ilgilerinin yoğunlaştığı bir alanda stajyer ya 
da çırak olarak çalışmak (%56.3), ilgi, yetenek ve gelecek hedeflerini içeren bir kariyer planı tasarlamak 
(%45.4) ile kariyer yapmak istedikleri alanda çalışan bir meslek elemanını izlemektir (%41.7). Elde edilen 
sonuçlar, üstün yetenekli öğrencilerin büyük bir kesiminin öğrenim hayatları boyunca karşılaştıkları özgün 
problem alanlarının olduğunu göstermektedir. Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alanlardaki bu problem 
durumlarının gözlenme sıklığı önceki çalışmalarda bildirilen oranlarla benzerlik göstermektedir. Buna karşın, 
üstün yetenekli öğrencilerin yaşadıkları problem durumlarıyla ilgili PDR servislerinden yardım alma 
durumlarının ise oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, üstün 
yetenekli öğrencilere dönük PDR hizmetleriyle ilgili yeni politikaların geliştirilmesinin önemine dikkat 
çekmektedir. Okul ve BİLSEM rehberlik servislerinde öğrencilerin beklentilerinin merkeze alındığı 
farklılaştırılmış PDR hizmetleri düzenlenmelidir. 
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Maximisers are the important features of English language and vital structures of almost every language all 
over the world as well as convey the degree or the exact value of the word(s) they are associated with. 
Researching them may be significant to language learning and teaching since the careful use of them is 
required for several reasons. Although maximisers such as “absolutely, completely, entirely, fully, totally and 
utterly” are generally regarded as synonymous, it still possible that some semantic variations should be seen 
among them. Thus, the purpose of this computerized contrastive learner corpus analysis is to report a study into 
the use of maximisers in the academic writing papers of tertiary level Turkish EFL learners. Although 
maximisers such as “absolutely, completely, entirely, fully, totally and utterly” are generally regarded as 
synonymous, it still possible that some semantic nuances should be seen between them as well as constitute a 
challange for EFL learners, particulary at times when they present near-synonymous meanings. It should, also, 
be noted that exploring the EFL learners’ use of maximisers is likely to give us “valuable insights into foreign 
language behavior at its most committed” (Lorenz, 1999, p. 28). In spite of the many studies conducted on the 
use of maximisers in EFL learners writing (Huang (2007), Wang and Chen (2007), Ding and He (2006), 
Lorenz (1999), and Granger (1998)), these studies fail to give enough attention to the use of maximisers in the 
EFL students’ academic writing. Therefore, a sample corpus of academic writing by Turkish EFL learners 
(KTUCALE) and a corpus of academic writing by native speaker learners (BAWE) students were compiled 
and used for the analyses. Purposive sampling method was employed and the analysis was done through a 
comparison of the “maximizer use” of the EFL learners through KTUCALE and BAWE. In this study, a corpus 
based methodology were also used and the usage of adverbials in the academic essays of KTUCALE students 
were compared with reference to BAWE corpus. The adverbials were compared and their usage pattern were 
investigated. The main findings of this contrastive learner corpus analysis revealed that compared to BAWE, 
the use of maximers by the EFL learners in KTUCALE was fewer. I argue that Turkish learners overuse 
maximisers in order to focus the reader’s attention as well as to enhance the meaning of general adjectives. 
Meanwhile, the Turkish learners’ first language seem to have a clear influence on their use of maximisers. 
Pedagogical implications are also discussed within the paper 
Keywords: KTUCALE, BAWE, corpus, maximisers, frequency 
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Günümüzde internet kullanımı insanların hayatında fazlasıyla yer kaplamaktadır. İnternet kullanımı sadece 
yetişkinler için değil ortaokul düzeyindeki öğrenciler içinde büyük önem arz etmektedir. Her geçen yıl internet 
kullanım yaşının giderek düştüğünü görebilmekteyiz. Öte yandan öğrencilerin, aileleri ve arkadaşları ile vakit 
geçirmek yerine interneti tercih ettikleri durumların sıklıkla gözlenmesi bu konu üzerinde çalışmaların 
yoğunlaşması gerektiğini gösteren önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan 
araştırmalarda 9-17 yaş grubundaki öğrencilere internet kullanımının günde birkaç saatten fazla olduğu 
belirtilmiştir Bu durum aile içi kopukluğa neden olabilmekte ve de bağımsızlık adı altında iletişimsizliği ortaya 
çıkarmaktadır. İnternetiyle kontrolsüz bir şekilde baş başa kalan çocuk herhangi bir zaman sınırlaması ile 
karşılaşmadan ailesine, arkadaşlarına ayırması gereken zamanı internet başında geçirmektedir. Böylece aile içi 
sohbetlerden uzak, değerlerine yabancılaşmış, sosyal değerleri algılayamayan insan tipleri çıkabilmektedir. Bu 
şekilde yetişmiş bireylerden oluşan toplum kültürüne yabancı, zaman zaman onunla ters düşen hatta alay eden 
davranışların gelişmesi bile olasıdır. Oysaki internet hangi yaş grubunda tarafından kullanılacak ise ona göre 
kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi önemli bir konudur. Araştırmada bu yoldan hareketle 5. sınıfta öğrenim 
gören öğrencilerin internet kullanım amaçları, günde ortalama internette geçirdikleri zaman, internetin 
öğrenciler üzerinde olumlu, olumsuz etkilerinin neler olduğu, internet başında fazla vakit geçirildiğinde 
öğrenciler üzerinde fiziksel ve sosyal etkilerinin neler olabileceği sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma bir 
durum çalışması olup nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kapsamaktadır. Veriler 2014-2015 öğretim yılında 
Nevşehir ilinde bulunan özel bir kolejdeki 5. sınıf ortaokul öğrencilerinden 42 öğrenciye anket uygulanarak ve 
aynı zamanda öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin 
internet kullanım amacını ve bu süreçte yaşananları belirlemek amacıyla likert tipi 3’lü derecelendirme aralığı 
kullanılarak “Öğrencilerin İnternet Kullanma Sürecinde Yaşadığı Sorunlar Anketi” geliştirilmiştir. Anket 42 
öğrenciye uygulandıktan sonra üç öğrenciyle görüşmeler yapılmıştır. Nitel ve nicel analiz yöntemleri 
kullanılarak elde edilen sonuçlar öğrencilerin interneti kullanma durumları ve alışkanlıkları konusunda önemli 
ipuçları vermektedir. En çarpıcı sonuçlardan birisi ise, öğrencilerin internetin zararlarının farkında olmalarına 
rağmen, yanlış internet kullanımından vazgeçemiyor olduklarının belirlenmesidir. 
Anahtar Kelimeler: iinternet kullanımı, internetin zararları, internet bağımlılığı, internet kullanımında sosyal 
gelişim, İnternet kullanımında fiziksel gelişim 
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Gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle öğrenme ve öğretim süreçlerinde, öğrencilere uygun 
öğrenme ortamlarının sağlanması, özellikle işbirliğine dayalı etkinliklerin uygulanması giderek artmaktadır. 
Ayrıca öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü destekleyen ve optimum yarar sağlayan öğrenme 
deneyimlerini düzenleme süreçlerinde gerekli becerileri kazanmalarında öğrenme teknolojilerinin katkılarının 
giderek arttığı görülmektedir (Steffens, 2006; Anderton, 2006). Bu çalışmada çevrimiçi ve karma öğrenme 
ortamlarında öğrencilerin özdüzenleyici öğrenmelerini destekleyen öğrenme teknolojilerinin kullanıldığı 
araştırmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Özdüzenleyici öğrenme öğrenenlerin kendi öğrenmeleri için 
hedeflerini belirledikleri, kendi biliş, güdülenme ve davranışlarını izledikleri, gerekli düzenlemeleri yaptıkları, 
kendi öğrenme süreçlerini kontrol ettikleri aktif ve yapılandırmacı bir süreçtir (Pintrich, 2000; Zimmerman, 
2000). Bununla birlikte genel olarak, özdüzenleyici öğrenenler, kendi öğrenme deneyimlerini etkili olarak 
farklı yöntem ve stratejileri kullanarak kontrol edebilen, etkili çalışma ortamları düzenleyebilen, kaynaklarını 
verimli kullanabilen, öğrendiği bilgileri örgütleyen, akademik görevleri boyunca olumlu duygular ve kendi 
kapasitesi hakkında olumlu güdüsel inançlar geliştirebilen bireylerdir (Schunk & Zimmerman, 1998). 
Zimmerman’ın (2000) özdüzenleyici öğrenme modeli öngörü, performans ve özyansıma evreleri olmak üzere 
döngüsel üç evreden oluşmaktadır. Öngörü evresi bireyin, öğrenme çabasına başlamadan önceki inançlarını ve 
hazırlanma sürecini içermektedir. Performans evresi kontrol etme/düzenleme ve kendini izleme/gözlemleme 
olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Kontrol süreçleri öğrenenin, göreve odaklanmasını ve çabalarının 
mükemmele ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Kendini gözlemleme kişinin performansını, içinde bulunduğu 
koşulları ve davranışlarının etkilerini izlemesidir. Özyansıma evresi, kişinin kendi performansını 
değerlendirmesini bireyin bir standart ya da amaç doğrultusunda kendisi hakkındaki bilgilerini 
değerlendirmesidir. Alanyazın incelendiğinde bu süreçleri destekleyen öğrenme teknolojilerinin kullanıldığı 
öğrenme ortamlarının geliştirildiği görülmektedir (Kauffman, 2004; Neimi, Nevgi, & Virtanen, 2003; Hu & 
Gramling, 2009; Yang, 2006; Campbell, 2009; Dabbagh & Reo, 2011). Bu uygulamalar internet ve web’in 
teknolojik ve pedagojik özelliklerini bütünleştiren web araçlarını, yazılım uygulamaları ve platformlarını, 
mobil araçları kapsamaktadır (Kitsantas & Dabbagh, 2010; McLoughlin & Lee, 2008). Öğrenme 
teknolojilerine örnek olarak; ders ve öğrenme yönetim sistemleri (Moddle, Blackboard) eşzamanlı olan veya 
olmayan iletişim araçları (tartışma panoları, sohbet oturumları, web konferansı), sosyal medya araçları (blog, 
wiki, mikro-blog), sosyal paylaşım platformları (Facebook, Linkedln), Google uygulamaları, sanal dünya gibi 
bulut teknolojileri (Second life, Active words, Quest Atlantis) ve mobil teknolojiler (tablet, netbook, e-
okuyucular, akıllı telefonlar) verilebilir. Bu çalışmada, Zimmerman’ın (2000) özdüzenleyici öğrenme modeli 
çerçevesinde, çevrimiçi ve karma öğrenme ortamlarında öğrencilerin özdüzenleyici öğrenmelerini destekleyen 
çevrimiçi öğrenme ortamlarının bulunduğu çalışmalar araştırılacaktır. Bu doğrultuda Zimmerman’ın (2000) 
özdüzenleme modelinin; hedef belirleme, görev stratejilerini etkili kullanma, kendini izleme, kendini 
değerlendirme, kontrol etme, zaman yönetimi, yardım arama, güdülenme süreçleri temel alınarak bu süreçlerin 
desteklenmesini amaçlayan çevrimiçi öğrenme ortamları incelenecektir. Bu incelemenin gelecekte bu konuda 
yapılan çalışmalara altyapı oluşturması ve gelecek çalışmalara yol gösterici olması beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Özdüzenleyici öğrenme, çevrimiçi öğrenme ortamları 
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Bilişötesi kavramı; bireyin kendi biliş sistemi ve yapısı hakkındaki bilgisi olarak tanımlanmaktadır. Bilişötesi 
öğrenme stratejisi yüksek olan öğrencilerin problem çözme ve öğrenme becerilerinin de daha yüksek olduğu 
belirtilmektedir. Tıp alanında bilginin hızla artması ve özellikle değişmesi nedeni ile kendini geliştiren bu 
nedenle öğrenmeyi bilen, problemlere etkili çözümler üretebilen hekimlerin yetiştirilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında yaşam boyu ve meslek öncesinde bilişötesi kavramı önemli görülmektedir. 
Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, hekim adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini belirleyerek, bu 
stratejileri çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 614 
hekim adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, hekim adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini inceleyebilmek 
için “Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4 faktör (planlama, örgütleme, denetleme, 
değerlendirme stratejileri) ve 21 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde t testi ve ANOVA test 
yöntemleri kullanılmıştır. Genel olarak elde edilen veriler doğrultusunda hekim adaylarının bilgiyi işleme 
süreci hakkındaki bilgisinin ve farkındalıklarının “örgütleme” ve “denetleme” alt boyutlarında iyi, diğer iki alt 
boyut olan “Değerlendirme” ve “Planlama”da ise orta düzeyde olduğu söylenebilir. Bu araştırmayla ortaya 
koyulan sonuçlar, hekim adaylarının cinsiyet değişkenine göre bilişötesi öğrenme stratejilerinin “örgütleme” ve 
“denetleme” alt boyutlarında kadın hekim adayların lehine anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. 
Araştırmayla ulaşılan diğer bir sonuca, göre hekim adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerinin “Sınıf düzeyi” 
değişkenine göre “örgütleme”, “denetleme” ve “değerlendirme” alt boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiği ve 
bu anlamlı farkılılığın birinci sınıflar ile ikinci ve üçüncü sınıflar arasında, birinci sınıflar lehine olduğu 
belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre hekim adaylarının bilişötesi öğrenme 
stratejilerinin “Akademik başarı” değişkenine göre tüm alt boyutlarda anlamlı farklılaşmalar olduğu 
görülmektedir. Diğer bir deyişle akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin bilişötesi öğrenme stratejilerini 
daha çok kullandıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları topluca değerlendirildiğinde, bilişötesi öğrenme 
stratejilerini etkin kullanan hekim adaylarının akademik açıdan daha başarılı olduğu, yoğun geçen Tıp 
eğitiminin hekim adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini etkin kullanmalarına engel olduğu, diğer bir 
deyişle ezbere dayalı eğitimin onları stratejik öğrenmeye yönelttiği söylenebilir. Hekim adaylarına yönelik 
yapılacak olan bilişötesi öğrenme stratejilerinin etkili kullanımı ile ilgili çeşitli bilgilendirme etkinlikleri 
yapılarak bu yönde farkındalık düzeyleri artırılabilir. 
Anahtar Kelimeler: tıp eğitimi, akademik başarı, farkındalık düzeyi. 
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Tarihin öğretiminin temel işlevi, bireylerin kendilerine dair yerel, kültürel ve ulusal gelişmeleri içine alan, 
dünyadaki gelişme ve değişimleri sebep sonuç ilişkisi içinde anlayabilmeleri konusunda onlara yardımcı 
olmaktır. Tarihin başka bir işlevi de, insanlara eleştirel ve şüpheci düşünebilmeyi öğretmek ve onları bugünün 
dünyasında yaşanan problemler ile yüzleşmeye hazırlamaktır. Geçmiş olay ve olgular tarih bilimi ile açıklığa 
kavuşmaktadır. Belli bir dönem, olay ya da olgulara ait bireysel yaşantıların, zihnin derinliklerinden çıkarılıp 
ele alınması ile toplumların geçmişle ilgili bilgilerini zenginleştirmek mümkün olabilir. Bu yaşantılarda geçmiş 
olay ve olgular yer almaktadır. Geçmiş olay ve olguların öğrenilmesi açısından sözlü kaynakların değeri uzun 
bir süre tartışmaya açık bir konu olarak kalmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası bu kaynakların da artık tarih 
öğretiminde kullanılabileceği tartışılmaya başlanmıştır. Bu sayede zaman içinde sözlü kaynakların da öğrenme 
sürecine katılması ön plana çıkmıştır. Sözlü kaynakların tarihe dair bilgilerini öğrenebilecekleri bilişim 
teknolojileri, medya ve yaşantılar gibi pek çok unsur mevcuttur. Buradan hareketle bu çalışma, eğitim öğretim 
esnasında önemli sözlü tarih kaynaklarımız olan yaşlılarımızın hatıralarında yer eden tarihi öğrenirken, 
teknoloji kaynaklarını kullanım durumlarını betimlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma 
yöntemlerinden fenomonolojik desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ilinde 
yaşayan 70 yaş ve üzerindeki 40 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada örneklem amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Burada bahsedilen ölçüt katılımcıların 70 yaş ve 
üzeri olmaları şeklinde belirlenmiştir. Veri toplamak için ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada Elde edilen veriler betimsel 
analizle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların geneli tarihi televizyon ve radyo gibi görsel ve 
işitsel iletişim araçlarından öğrendikleri bulgusuna erişilmiştir. Bilgisayar ve akıllı telefon ile ilgili bir 
etkileşime ise rastlanmamıştır. Bunun sebebinin katılımcıların yaşları itibariyle dijital çağın getirdiği yeni 
teknolojilere yabancı kalmaları olduğu düşünülmektedir. Araştırmada bunlardan başka, yaşayarak tarihi 
öğrendiğini söyleyenlerin yanında çevreyi de öğrenme aracı olarak kullananlara da rastlanılmıştır. Ayrıca 
önemli bir diğer sonuç ise gazete gibi yazılı basın hemen hemen hiç takip edilmemekte olduğudur. 
Anahtar Kelimeler: Teknoloji ile tarih öğrenimi, sözlü tarih, tarih öğrenim kaynakları 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecindeki dönüşümü 
sağlayan en önemli etmenlerden biri olarak değerlendirilmektedir. BİT alanındaki hızlı gelişmeler başta insan 
etmeni ve bilgi olmak üzere ülkelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarındaki yapısal değişimi 
gerekli kılarak yeni bir yaşam biçimi getirmektedir. Özellikle internetin günlük yaşamı neredeyse her yönüyle 
değişime zorlamasının yanında, dünya nüfusunun %60’ının (Parsi, 2015) bu sayısal dönüşüme erişimde geri 
kalmış olması küresel anlamda ciddi bir sorun olarak ele alınmaktadır. Küresel, toplumsal ve bireysel anlamda; 
ekonomik, politik ve coğrafi etmenlerden dolayı BİT araçlarına erişim; yaş, toplumsal cinsiyet algısı ve 
teknolojik araçlara sahip olma durumu etmenlerinden dolayı kullanım ve BİT okuryazarlığı eğitimleri 
arasındaki farklılaşmalardan dolayı ortaya çıkan eşitsizlikler “Sayısal Bölünme” olarak ifade edilmektedir. 
Alanyazında “Sayısal Uçurum” olarak da ifade edilen sayısal bölünme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki farkın önemli bir bileşeni olarak nitelendirilmektedir. Ülkelerin bilgi toplumu olma sürecinde 
toplumsal anlamda sayısal bölünme ile mücadele çalışmalarında, BİT araçlarına erişimde ihtiyaç duyulan 
teknolojik altyapısal sorunların çözümü için düzenlenen hükümet programları ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından yapılan girişimler öne çıkmaktadır. Ülkeler arasındaki sayısal bölünmenin ölçülmesinde 1980 öncesi 
tarihte telefon yoğunluğu ve televizyon sahipliği gösterge olarak alınırken, 1990’lı yıllarda bilgisayar sahipliği 
ve internet kullanım oranları da eklenmiştir. 2005 yılından bu yana da Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(International Telecommunication Union - ITU) tarafından hazırlanan Temel BİT Göstergeleri (Core ICT 
Indicators) kapsamındaki “Altyapı ve Erişim, Hanehalkı ve Bireylerin BİT Kullanımı, İşletmelerin BİT 
Kullanımı, BİT Sektörü ve BİT Ürünlerinin Ticareti” başlıkları özellikle küresel sayısal bölünmeyi ölçmek için 
yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca, sayısal bölünmenin ölçülmesinde kullanılan erişim için altyapı, 
teknolojik araçlara sahip olma ya da kullanıcı sayısı gibi niceliksel değerlerin yanında; düşünsel engeller 
(sayısal ortama erişimde deneyimsizlik, bilgisayarlara karşı duyulan rahatsızlık, yeni teknolojilere karşı 
ilgisizlik ya da kayıtsızlık vb.) ve beceri engeli (sayısal alanların kullanım kolaylığı taşımaması, kişinin eğitim 
düzeyinin erişilen alanı kullanmaya yetmemesi vb.) gibi etmenlerin de önemli olduğunu savunan (van Dijk, 
2002) araştırmalara da rastlanmaktadır. Bu görüşe paralel olarak, 2010 yılında Temel BİT Göstergeleri 
güncellenerek “Eğitimde BİT” alt başlığı eklenmiştir. Bu güncelleme, küresel ölçekte erken dönem ve birinci 
düzey sayısal bölünmeden, ikinci düzey sayısal bölünmeye geçişin işaretlerinden biri olarak 
değerlendirilmektedir (Gürcan, 2015). Böylelikle sayısal bölünme niceliksel olmanın yanında niteliksel 
göstergelerle de ölçülmeye başlanmış ve bireylerin alacağı eğitimde BİT okuryazarlığı ile sayısal yetkinlikler 
de önem kazanmıştır. Ayrıca sayısal bölünmenin, e-öğrenme süreçlerinin daha fazla gelişebilmesi ve yenilikçi 
araçlara erişilebilirliğin geniş alanlara yayılabilmesi için de önemli bir engel teşkil ettiği vurgulanmaktadır 
(Mureşan ve Gogu, 2014). Bilgi toplumu dönüşüm sürecinde genel eğitim anlayışı yerine, kişinin ihtiyaçlarına 
göre bireyselleştirilmiş eğitim ve bu eğitimin sürekliliği sağlanarak hayat boyu öğrenme kavramları öne 
çıkmaktadır. Tüm bu değişim ve gelişimlerle ortaya çıkan sayısal çağdaki hayat boyu öğrenmede ve öğretmede 
BİT kullanımının en kritik araçlardan biri olduğu düşünüldüğünde, bu aracın etkin ve yetkin kullanımı büyük 
önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun hayat boyu öğrenme için belirlediği 8 yetkinlikten ikisinin 
öğrenmeyi öğrenmek ve sayısal yetkinlikler olması da bu kavramların önemini göstermektedir (BTS, 2013). Bu 
çalışmada, sayısal bölünmeyi önleme adına ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda BİT Gelişme Endeksi’nde 
(ICT Development Index -IDI) gelinen nokta ve eğitim alanındaki önemi ele alınmaktadır. Ayrıca, alanyazında 
temel alınan göstergelere değinilerek sayısal bölünmenin önüne geçmede yapılacak çalışma önerileri 
sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: sayısal bölünme, sayısal eşitsizlik, bit 
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YETİŞKİN EĞİTİMİNDEKİ BİREYLERİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİ 

 
Esra YILDIZ, Ferhat BAHÇECİ  

ogr.esrayildiz@gmail.com, ferhatbahceci@hotmail.com  
 

Yaşamboyu öğrenme 1970’li yıllardan beri tüm dünyada önem verilen ve popülaritesini yitirmeyen bir eğitim 
yaklaşımıdır. Çok çeşitli bağlamlarda kullanılan kavram çoğunlukla formal eğitim süreçleri dışında sürdürülen 
eğitim etkinlikleriyle ilişkilendirilir. Birey ve toplumlar için yaşamboyu öğrenme, yeni kazanımlar, yetenekler 
edinme ve güç kazanmalarının önemli bir aracıdır. Bu nedenle günümüzde birçok ülkenin özellikle Avrupa 
Birliği ülkelerinin bu uygulamalara ağırlık verdiği rahatça gözlenebilir. Sürekli yenilenen bilgi teknolojileri ve 
değişen ekonomik, sosyal, kültürel koşullar her bir bireyin yaşamboyu öğrenme bilincini kazanmasını mecbur 
kılmaktadır. Özellikle devlet eğitim politikalarında yaşamboyu öğrenmeye bu nedenle ağırlık verilmektedir. 
Ülkemizde yaşamboyu öğrenme faaliyetleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altında 
yürütülmektedir. Eğitim-öğretim ise çoğunlukla Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Bu kurumlarda açılan kurslara genellikle formal eğitim sürecinden ayrılmış bireyler özellikle 
de yetişkinler ilgi göstermektedir. Bu çalışmanın amacı yetişkin eğitimindeki bireylerin öğrenme yönetim 
sistemleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon Ortahisar Halk Eğitim 
Merkezi’nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde 160 saatlik Bilgisayar Kullanımı programına 
devam eden 12 kursiyer oluşturmaktadır. Nitel veri toplama tekniği ile ele alınan bu araştırmada, yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri 
doğrultusunda son hali verilmiştir. Kursiyerlere dersler harmanlanmış öğrenme ortamında öğrenme yönetim 
sistemleri aracılığıyla sunulmuştur. Kurs bitiminde yapılan görüşmelerde kursiyerlerin öğretim süresi boyunca 
kullandıkları öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik görüşleri alınmıştır. Kursiyerlerin öğretimde 
teknolojik araç gereçleri kullanmalarının, kursiyerlerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
Yapılan görüşmeler sonucunda kursiyerlerin öğretimde öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı hakkında 
olumlu fikirleri olduğu ancak ilk aşamada zorluk yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışma, kursiyerlerin görüşleri 
doğrultusunda eğitim uygulamalarına katkı sağlayacak önerilerle sonlandırılmıştır. Araştırma sonucunda elde 
edilen bulgulara göre; yetişkin eğitiminde öğrenme yönetim sistemlerinin kullanılması daha etkin bir eğitim ve 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamıştır. 
Anahtar Kelimeler: öğrenme yönetim sistemleri, ÖYS, bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar kursu,yetişkin 
eğitimi, hayatboyu öğrenme 
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İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar (İHAK) genellikle üniversiteler aracılığıyla sunulduğu, isteyen 
herkesin internet aracılığıyla ulaşıp kayıt olduğu ve takip ettiği derslerdir. Derslerde genellikle video, blog, 
forum, ödevler aracılığıyla öğrenenlerin bir şeyler oluşturması paylaşması ve birbirlerini değerlendirmeleri 
sağlanarak öğrenenler arasında etkileşim kurulmaktadır. AtademiX, dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşan 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOC:Massive Open Online Course) hareketinin, Atatürk Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
(ATAAÖF) teknik altyapı ve tecrübesiyle kurulan, Türkiye’ de ki ilk kurumsal uygulamasıdır. AtademiX’e 
katılmak için herhangi bir yaş ve eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır. AtademiX için alanında uzman 
kişiler tarafından hazırlanacak çeşitli derslerden, bireyler istediği derse katılarak akademik ve kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Bu bildiride AtademiX platformunun kurumsal işleyişi, 
verilen kursların yapısı ve AtademiX’e yönelik istatistiki bilgilere yer verilmiştir. AtademiX’te kurslar yönetici 
desteği alınarak ve sıfır bütçe kullanılarak açılmaktadır. Bunun yanında kurslar öğretim üyelerinin ders açma 
talebi doğrultusunda da açılabilmektedir. AtademiX tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. AtademiX`te 
dersler internet üzerinden çeşitli ders materyalleri ve alıştırma/uygulamalar yardımıyla işlenmektedir. 
Programda yer alan dersler; ders notlarının yanı sıra, sunular, etkileşimli videolar, tartışma forumları, ödevler 
ve ders sonu projeleriyle aktif katılımı destekleyecek şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca derslerin önemli bir 
bölümünü kapsayan canlı dersler sayesinde bireyler, ders öğretim elemanı ve dersi alan diğer bireyler ile 
birebir etkileşim imkanına sahip olabileceklerdir. AtademiX’te değerlendirme dersin öğretim elemanı 
tarafından yapılmaktadır. AtademiX`te alınan dersler için tüm başarı ölçütlerinin yerine getirilmesi halinde 
katılımcılara online bir katılım belgesi verilmektedir. Bu dersler farklı öğrenim düzeyine sahip isteyen herkesin 
katılımına açıktır. AtademiX’te farklı yapılarda kurslar bulunmaktadır. Bu kurslardan bazıları öğretim üyesinin 
isteğine bağlı olarak canlı ders ağırlıklı işlenmekte iken bazıları materyal odaklı yürütülmüştür. AtademiX’te 
halka yönelik, sektörel, akademik düzeyde toplamda 10 kurs tamamlanmış, bunun yanı sıra kurslar devam 
etmekte, yeni kurslarda açılacaktır. AtademiX’te 3.500’ü aşkın katılımcı en az bir kursa kayıt yaptırmıştır. 
AtademiX’deki katılımcıların 3’te 1’i Erzurum ilinden katılmıştır. Katılımcıların %50’si lisans seviyesinde 
öğrenim görmektedir. Osmanlı Türkçesi 1.171 kişi kayıt alarak en fazla kayıt alan ders olmuştur. AtademiX’te 
tamamlanan kurslardan yaklaşık 300 kişi online katılım belgesi almaya hak kazanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: atademix, internet üzerinden herkese açık kurslar, ihak 
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Mobil öğrenmenin incelendiği çalışmalarda mobil öğrenme yer ve zamandan bağımsız olarak öğrenmeyi 
destekler nitelikte olmasından dolayı kullanım alanının geniş olduğu görülmüştür. Buna göre mobil 
teknolojilerin nitelik ve nicelik bakımından geliştiği günümüzde bu teknolojileri sıklıkla kullanan genç 
bireylerin eğitim yaşamlarına mobil öğrenmeyi ne kadar kattıkları önemlidir. Bu çalışmada öğretmen 
adaylarının şehir içi ve şehir dışı yolculuklarında mobil cihazlarını eğitsel amaçlı ne sıklıkta kullandıkları, 
günlük ve haftalık olarak mobil öğrenmeye yaklaşık ne kadar zaman ayırdıkları ve veri toplama aracındaki bazı 
mobil uygulama türlerinin öğretmen adayları tarafından eğitsel amaçlı kullanım sıklıkları incelenmiştir. 
Araştırmaya Ankara’da bir devlet üniversitesinde okuyan 608 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri 
araştırmacı tarafından geliştirilen Mobil Teknolojileri Öğrenme Faliyetlerinde Kullanım Ölçeği aracılığıyla 
toplanmıştır. Araştımanın sonuçlarında öğretmen adaylarının şehir içi ve şehir dışı yolculuklarında mobil 
öğrenme faaliyetlerini eğitsel amaçlı kullanımlarının sık olmamakla birlikte az da olmadığı görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının günlük mobil öğrenme faaliyetlerine ayırdıkları zaman değişmekle birlikte ortalama 
olarak 1,5 ile 2 saat arasında, haftalık olarak ayırdıkları zaman ise ortalama olarak 11 saati bulduğu 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının mobil uygulama türlerini kullanma sıklıklarına bakıldığında diğer 
uygulama türlerine göre internet tarayıcısı uygulamalarını sıklıkla tercih ettikleri bu sonuçtan yola çıkıldığında 
mobil cihazlarda bilgiye erişmek için ilk önce internette gezinme uygulamalarının tercih edildiği görülmüştür. 
Mobil uygulama türleri arasında video-ders paylaşımlarının yapıldığı Youtube ve yazılı bilgi paylaşımlarının 
yapıldığı dinamik ve güncel ansiklopedi uygulaması Wikipedia’nın oldukça sık kullanıldığı görülmüştür, bu 
sonuç mobil öğrenmenin avantajlarından olan bireysel öğrenmenin desteklenip öğrenmenin 
kişiselleştirilebilirliğinin sağlanabilmesi bakımından önemli bir sonuçtur. Facebook sosyal medya 
uygulamalarının da eğitsel amaçlı tercih edilme oranının oldukça sık çıkması öğretmen adaylarının gruplara 
katılıp, ilgi alanlarına göre beğeni sayfalarından yararlanıp, işbirlikli ve informal yollardan öğrendiklerini 
göstermektedir ancak Twitter mobil uygulamasının kullanım sıklığının daha az olduğu görülmüştür. Öğretmen 
adaylarının mobil mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp’ı oldukça sık tercih ettikleri belirlenmiştir. 
Çevrimdışı içerik görüntüleme uygulamalarından olan mobil Adobe Acrobat Reader ve PDF Reader gibi 
uygulamaların oldukça sık kullanıldığı belirlenmiştir ancak mobil Microsoft Office uygulamalarını aynı 
sıklıkla kullanılmadığı görülmüştür bu sonuç öğretmen adaylarının genellikle mobil cihazlar üzerinden içerik 
oluşturma ve düzenleme yapmadıklarını genellikle içerikleri okuduklarını göstermiştir. Öğretmen adaylarının 
dil becerilerini desteklemek amaçlı Google Translate gibi çevrimiçi sözlük uygulamalarının çevrımdışı sözlük 
uygulamalarına göre daha çok kullanıldığı belirlenmiş ancak mobil sözlük uygulamalarının tercih edilme 
oranlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sekronize çalışma, dosya paylaşma ve depolama alanları sunan 
çevrim içi Dropbox ve Google Drive mobil uygulamalarının kullanım oranının orta düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Orta düzeyde kullanım oranı olan diğer mobil uygulamalar arasında derse özel web sitesi ve 
Moodle gibi öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) vardır. Bu uygulamaların öğretmen adayları tarafından kullanım 
sıklığının yüksek çıkmama nedenleri arasında; dersin web sitesinin ve ÖYS’nin olmaması ya da web sitenin 
mobil uyumlu olmaması söylenebilir. Kullanım sıklığının az olduğu görülen uygulamalar arasında ise kişisel 
gelişim uygulamaları, hesap makinesi, görüntülü görüşme- mesajlaşma uygulaması Skype ve çevrim içi not 
alma uygulaması Evernote vardır. Aynı zamanda bazı öğretmen adaylarının bu çalışmada adı geçen bazı mobil 
uygulamaları daha önce hiç duymadıkları da belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: mobil öğrenme, mobil uygulamalar, kullanım sıklığı, bireysel öğrenme, informal 
öğrenme, işbirlikli öğrenme 
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Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte bilgisayar kullanma alışkanlıkları da hızlı bir değişim geçirmektedir. 
Bunlar arasında mobil teknolojiler ve bunların kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Mobil teknolojiler bilgiye 
erişme biçimlerimizi köklü bir şekilde değiştirip, belirli bir zamanda ve mekânda bilgiye erişim zorunluluğunu 
ortadan kaldırmaktadır. Buna paralel olarak mobil öğrenme içeriklerinin artmasıyla da öğrencilerin mobil 
cihazlarla bilgiye erişimi ve bilgiyle etkileşimi artmıştır. Bunun sonucu olarak mobil öğrenme kavramı ortaya 
çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı; Grafik ve Animasyon dersindeki mobil öğrenme uygulamalarının 
öğrencilerin akademik başarılarına ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada 
yöntem olarak öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2013-2014 
yılı bahar döneminde, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 2. sınıf lisans öğrencilerinden 15 kişilik deney ve 26 kişilik kontrol 
grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının mobil öğrenme ortamları ile tanıştırılması, 
mobil öğrenme uygulamaları ile öğrenim görmeleri, mobil teknolojilere belirli bir süreliğine sahip olmaları 
önemli görülmektedir. Bu sayede mobil öğrenmeye ve mobil teknolojilere yönelik farkındalıklarının artacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın mobil öğrenmenin lisans öğreniminde kullanımını incelemek için 
gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırma öğretmen adaylarının 
öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları tasarlayabilmeleri ve güncel 
teknolojileri bilmeleri açısından da önemli görülmektedir. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Akademik 
Başarı Testi ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği ön test ve son test olarak her iki gruba da 
uygulanmıştır. Ayrıca bu testler kalıcılığın araştırılması için çalışmanın bitiminden 6 ay sonra izleme testi 
olarak uygulanmıştır. Başarı testi ve tutum ölçeği SPSS yazılımı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak; başarı testi 
ön test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark yok iken son test sonuçlarına göre 
ise deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ön test-son test 
mobil öğrenmeye yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Mobil öğrenme 
uygulamasına yönelik olarak öğrencilerin olumlu baktıkları ve motive oldukları görülmektedir. İzleme testleri 
sonucunda akademik başarı testi puanları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı farklılığın devam ettiği 
görülmektedir. Ayrıca izleme testleri sonucunda, öğrencilerin mobil öğrenme uygulamasına olumlu baktıkları 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: mobil öğrenme, grafik, animasyon, akademik başarı, tutum 
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Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği ana 
eylemi altında yer alan “Stratejik Ortaklıklar”da kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve iyi 
uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ya da transfer edilmesi amacıyla yürütülecek işbirlikli projeler 
desteklenmektedir. Stratejik ortaklıkların önceliklerinden biri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
bölümlerinin amacıyla örtüşen şekilde “Eğitimde dijital öğrenmeyi geliştirmek, Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal 
hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışması 
konusunda yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmektir.” Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün ortak olduğu, “Searching for the Labours of Hercules” isimli üç yıl 
süreli, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Romanya, İtalya olmak üzere altı farklı ülkeden sekiz ortaklı, 
toplam 380.206 Euro bütçeli proje önerisi Erasmus+ Programı kapsamında desteklenmek üzere kabul almıştır. 
Bu çalışmada söz konusu proje hakkında genel bilgi verilmekte, eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin 
öğretmenlere yönelik açık çevrimiçi ders, öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımı çalıştayları gibi proje 
çıktıları kısaca ele alınmaktadır. Çalışmanın ana kısmını ise proje çıktılarından biri olan eğitsel mobil oyun 
oluşturmaktadır. Çalışmada mitolojik bir hikaye olan “Herkül’ün 12 Görevi”nin öğretimini hedefleyen 
“Labours of Hercules” mobil oyunu tanıtılmaktadır. “Labours of Hercules” Herkül’ün her bir görevine ilişkin 
mücadelenin ayrı bir seviyede verilmesi üzerine kurulu 12 seviyelik bir oyundur. Çalışmada fikrin çıkış 
aşamasından başlayacak şekilde oyunun tasarım süreci anlatılmaktadır. Ayrıca oyunun tasarım süreci boyunca 
dikkate alınan unsurlar kuramsal alt yapı ile birlikte aktarılmaktadır. Bu bağlamda Prensky’nin (2001) dile 
getirdiği unsurlar olan, oyunun amacı, hikayesi, kuralları, mücadelesi, etkileşimi ve dönütleri 
detaylandırılmaktadır. Bölümde yürütülen oyun tasarım çalışmalarına ek olarak, Erasmus+ programının 
sağladığı ayrı bütçelendirme sayesinde ODTÜ Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren özel bir oyun şirketi ile 
işbirliği yapılmaktadır. Çalışmada, oyun tasarımının yanı sıra şirketle yürütülen geliştirme sürecine de yer 
verilmektedir. Bu bağlamda oyun karakterleri ve oyun ortamı çizimlerle tanıtılmaktadır. Oyuna ilişkin dijital 
prototip sunulmakta ve ilk kullanıcı testlerine yer verilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Erasmus+, eğitsel mobil oyun, oyun tasarımı 
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Mobil teknolojiler ve bunlarla uyumlu olarak çalışan uygulamalar geçtiğimiz 10 yılda hızla gelişmiştir. Bu hızlı 
gelişimle birlikte mobil teknolojilerin yer ve zaman kısıtlaması olmadan kullanılabilir olması, yaygınlaşması, 
ağ teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması gibi çeşitli avantajlar sağlaması sebebiyle eğitim alanında da bu 
teknolojilerden yararlanılma yolları aranmaya başlanmıştır. Alan yazında mobil teknolojilerin öğrenme 
ortamına ve öğrenene getirdiği katkıları inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmaların kapsamı 
öğrenme ve öğretmeye dayalı olduğunda, bu çalışmaları ve uygulamaları öğrenme kuramlarından bağımsız 
düşünmek mümkün değildir. Bu durum etkili öğrenmeyi sağlayacak uygun öğrenme ortamlarının tasarımının 
temel ölçütlerinin öğrenme kuramları tarafından tanımlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Alanda yapılan 
her araştırma belirli öğrenme hedeflerine ulaşmaya çalışırken kendi öğrenme süreçlerini ortaya koyarak bir 
öğretim yöntemi sunar. Bu çalışma kapsamında sürece etki eden değişkenler ve sınama yolları, düzenlenmiş 
olan ortam da dikkate alınarak; araştırmalar ve öğrenme-öğretmeye destek verme güçleri tartışmaya açılmıştır. 
Çalışma da mobil teknolojilerle uyumlu sosyal ağlar, oyunlar ve öğretim yönetim sistemlerinin (ÖYS) öğrenme 
ortamına ve öğrenene getirdiği katkılar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 
belirlenen anahtar kelimeler ile Web of Science’ da “Mobile” AND “ Social Network OR Game OR Learning 
Management System” AND “Learning OR Motivation” sorgusu yapılmıştır. Zaman kısıtlaması olmaksızın 
eğitim ve öğretim alanında yapılmış, 33 araştırma makalesi araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada bu 
araştırmaların temele aldıkları kuramsal yapıya, konu alanına, çalışma gruplarına, yayınlandıkları yıllara ve 
ülkelere göre dağılımları incelenmiştir. Elde edilen bulgular eğitim bağlamında en fazla mobil oyunların 
araştırıldığı, çalışmaların 2010 yılı itibari ile artmaya başladığı özellikle 2012 yılı ile birlikte belirgin bir artış 
gösterdiği, mobil teknolojilerle ilgili çalışmaların en fazla Tayvan’da yapıldığı, bu sıralamayı Tayvan'dan sonra 
Amerika'nın takip ettiğini göstermektedir. Çalışma grubu olarak çoğunlukla lisans öğrencilerinin tercih edildiği 
görülmektedir. Çalışma kapsamında, eğitsel bağlamda kullanılan üç ayrı türdeki mobil uyumlu uygulamanın 
öğrenme ve öğretim sürecine getirdiği katkılar ayrı ayrı incelenerek ele alınmıştır. Ortak katkılarının: öğrenme 
çıktılarında iyileşme sağlamak, motivasyonu artırmak ve bağlılığı artırmak olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 
mobil teknolojiler üzerine yürütülen çalışmaların genel olarak ya bir kuramsal dayanağının olmadığı ya da 
kuramsal dayanağın açıkça belirtilmediği görülmüştür. Az da olsa kuramsal dayanağı olan çalışmaların mevcut 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaların yapılandırmacı öğrenme kuramı, etkinlik kuramı, sorgulamaya 
dayalı öz yönelimli öğrenme kuramı ve çoklu zeka kuramını temele aldıkları ulaşılan sonuçlar arasındadır. 
Çalışmada bu kuramsal dayanakların mobil teknolojilere uygunluğu tartışılarak, öneriler getirilmiştir. Mobil 
teknolojilerin yapısı ve öğrenme kuramlarının bakış açıları değerlendirildiğinde etkili ve verimli öğrenme 
sağlamak, başarıyı artırmak için yapılandırmacı öğrenme kuramının temel alınmasının uygun olduğu 
düşünülmektedir. Özellikle mobil uyumlu ÖYS ve sosyal ağ ortamları işbirlikli öğrenmeyi destekleyeceğinden 
yapılandırmacı öğrenme kuramının temel alınması uygun görülebilir. Bu araştırmanın sonuçlarının çeşitli 
araştırmalara kaynaklık edebileceği öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: mobil öğrenme, ÖYS, oyun, sosyal ağ 
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Mobil teknolojilerin hızla gelişmesi, mobil uygulamaların kullanımlarını yaygınlaştırmıştır. Farklı amaçlarla 
kullanılan mobil uygulamalar son dönemlerde eğitsel amaçlı da kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle çeşitli 
konularda eğitsel mobil uygulamalara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu araştırmada İngilizce rakam ve renk 
öğretimine yönelik eğitsel mobil bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Konu 
seçiminde ilköğretim 2. sınıf müfredatı incelenerek, öğretmen, öğrenci, veli ve uzman görüşlerinden ortaya 
çıkan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda ihtiyaç analizi ve içerik analizi yapılarak mobil 
uygulamanın tasarlanması aşamasına geçilmiştir. Tasarım aşamasında uzman görüşlerinden yararlanılarak 
mobil platformlarda çalışabilen eğitsel mobil bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama “anasayfa (intro), 
konular, oyunlar, değerlendirme ve iletişim” bölümlerinden oluşmaktadır. Konular bölümünde konu anlatımları 
için öğrenci seviyesine uygun animasyonlar tasarlanmıştır. Oyunlar bölümü için etkileşimli konu içeriği ile 
ilgili, belirli bir süre sınırlaması olan ve heyecan gibi oyun unsurları içeren çeşitli oyunlar (sayı balonları 
patlatma, yılbaşı ağacı süsleme, boyama vb.) hazırlanmıştır. Değerlendirme bölümünde öğrencilerin kavramları 
öğrenip öğrenmediğini kontrol edebilecek oyunlar (kutu eşleştirme, renkli balonlar vb.) geliştirilmiştir. Bu 
uygulamada öğrenciler konuları ve oyunları istedikleri kadar tekrar edebilme şansına sahiptirler. Uygulama 
geliştirildikten sonra uzman görüşleri ve gerekli izinler alınarak 2014-2015 öğretim yılında bir ilköğretim 
okulunun 2. sınıfında öğrenim gören 10 öğrenciye ve 1 İngilizce Öğretmenine uygulanmıştır. Bu 
katılımcılardan eğitsel uygulamaya yönelik görüşleri alınarak ve sınıf ortamında gözlem yapılarak 
uygulamanın kullanımına yönelik değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın bu aşamasında veri toplama aracı 
olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrenci gözlem formu, öğrenci görüş formu ve öğretmen görüş 
formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Gözlemlerden elde 
edilen veriler değerlendirildiğinde eğitsel mobil uygulamanın öğrenme sürecini aktif, verimli ve eğlenceli hale 
getirdiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin uygulamaya yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu saptanmıştır. 
Öğrenciler genel olarak uygulamayı beğendiklerini, evde, okulda ve velisinin cep telefonunda kullanmak 
istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen ise uygulamanın öğrenci seviyesine uygun olduğunu, diğer İngilizce 
konuları için de geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçların, eğitsel mobil 
uygulamanın geliştirilmesine katkı sağlaması ve gelecek çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: mobil uygulama, ingilizce, öğretim 
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Toplumların yetiştirilmesinde büyük bir rolü olan öğretmenler, öğrencilerini hayata hazırlarken diğer yandan 
arkadaşları veya aileleriyle etkileşim halindedirler. Öğretmenlerin, bu etkileşim sürecinde yeterli düzeyde iş 
performansı, iş ve yaşam memnuniyetine ihtiyaç duyacağı söylenebilir. Etkili ve verimli çalışmanın sağlanması 
için öğretmenlerin bazı niteliklere sahip olması beklenmektedir. Alanında söz sahibi, yaşamla barışık ve yaptığı 
işten zevk alan bir öğretmenin göstereceği performans ve verimin daha yüksek olması muhtemeldir. Kendi 
içerisinde ayrı ayrı incelendiğinde öğretmenlerin performanslarını ve verimlerini artıracağı düşünülen ayrıca 
günlük hayatımızda da büyük öneme sahip olan çeşitli nitelikler bu çalışmada ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 
Literatürde öğretmenlerin iş doyumu, yaşam tatmini ve bilgisayar öz yeterliliğine ilişkin araştırmalar 
birbirinden bağımsız olarak bulunmaktadır. İlgili alan yazına bakıldığında, bilgisayar öz yeterlik alanında 
yapılan çalışmaların konu kapsamı olarak bilgisayar destekli eğitim (Kutluca ve Ekici, 2010), katılımcıların 
demografik özellikleri (Akkoyunlu ve Orhan, 2003), bilgisayar kursu (Köseoğlu ve Yılmaz, 2007), bilgi 
okuryazarlığı (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003), oyun tabanlı öğrenme ortamları (Bayırtepe ve Tüzün, 2007) 
gibi konular ile ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca bilgisayar öz yeterliği ile ilgili yapılan bu çalışmaların 
örnekleminin büyük bir çoğunluğunu öğretmen adayları yani eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003; Köseoğlu ve Yılmaz, 2007; Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 
2002; Kutluca ve Ekici, 2010; Orhan, 2005). Öğretmenlerin iş doyumlarıyla ilgili yapılmış çalışmalar 
incelendiğinde, konu kapsamı olarak motivasyon (Karaköse ve Kocabaş, 2006), özel ve devlet okulu türleri 
(Taşdan ve Tiryaki, 2008), sınıf yönetim becerisi (Akın ve Koçak, 2007), liderlik davranış düzeyleri (Yılmaz 
ve Ceylan, 2011), örgütsel vatandaşlık bağları (Yılmaz, 2012) gibi konular ile olan ilişkiler incelenmiştir. 
Yaşam tatmini alanında yapılan çalışmaların konu kapsamı olarak fiziksel benlik algıları (Gençay ve 
Akkoyunlu, 2012), mesleki ve sosyo-ekonomik beklenti (Can ve Soyer, 2008), serbest zaman motivasyonu ve 
serbest zaman katılımı (Lapa & Ağyar ve Bahadır, 2012) gibi konular ile olan ilişkiler incelenmiştir. Ancak 
bilgisayar öz yeterliği, iş doyumu ve yaşam tatmini faktörlerinin bir arada ele alındığı çalışmaya literatürde 
rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yaş, medeni durum ve kıdem 
durumu gibi demografik değişkenlerin iş doyumu, yaşam tatmini ve bilgisayar öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki 
etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın verileri 105 bilişim teknolojileri öğretmeninden elde edilmiştir. Veriler, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan ve altı adet sorudan oluşan demografik bilgiler bölümünün yanında, 
toplamda 37 likert tipi sorudan oluşan “Bilişim Öğretmenlerinin İş Doyumu, Yaşam Tatmini ve Bilgisayar 
Öğretmenliği Öz-yeterlik” anketi aracılığı ile toplanmıştır. Yaşam tatminini ölçmek amacıyla Diener ve 
arkadaşlarının geliştirdikleri ve daha önce Baştemur’un (2006) yüksek lisans çalışmasında kullandığı beş 
sorudan oluşan likert tipi Yaşam Tatmini Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale) kullanılmıştır. İş 
doyumunu ölçmek amacıyla, Çam ve arkadaşlarının (2005) kullandığı, Weiss, Davis England ve Lofquist 
(1967) tarafından geliştirilen ve Oran (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan, 20 sorudan oluşan likert tipi 
Minnessota Doyum Ölçeği (Minnessota Satisfaction Questionnaire) kullanılmıştır. Bilgisayar öz yeterlik 
düzeyini belirlemek amacıyla, Akkoyunlu ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen ve 12 sorudan oluşan 
likert tipi “Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 
cinsiyet, kıdem ve medeni durumu gibi demografik bilgiler de bu anket aracılığı ile katılımcılardan alınmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel istatistikler için frekans ve yüzde değerleri, cinsiyet ve medeni duruma göre 
karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t-testi, kıdeme göre karşılaştırmada ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. İlişkisel karşılaştırmalarda ise Pearson Korelasyon katsayısı incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında yapılan ilk analiz sonuçlarına göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan katılımcıların 
cinsiyetlerine göre dengeli dağılım gösterdiği (49 Kadın, 56 Erkek) ve büyük oranda Eğitim Fakültesi mezunu 
oldukları (%73) belirlenmiştir. Ayrıca bulgular ışığında, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yaşam 
tatminlerinin orta düzeylerde (%54), iş doyumlarının ortanın biraz üstü düzeylerde (%66), iş doyumları ve 
yaşam tatminleri arasında orta düzeyde, bilgisayar öz yeterlilikleri ile iş doyumları arasında orta düzeyde bir 
ilişki bulunmuştur. 
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Teachers’ beliefs and perceptions of their occupation were discussed in many studies in the literature. While 
some of research concentrated on the satisfying aspects of being a teacher, some examined the job-stress, burn 
out or dissatisfaction. Some studies also concerned with the term “professional identity”. From the start point 
of the profession, policy makers, administrators, ICT teachers and students have attributed different meanings 
to the concept of “being an ICT teacher”. Owing to this uncertainty, the profession underwent many changes. 
The place of ICT teaching in school curriculum, the roles and responsibilities of the teachers and even the 
name of the course have been affected from the ongoing change process. Research showed that there are some 
uncertainties about the status of ICT teachers. There were disagreements about the roles and responsibilities of 
ICT teachers among administrators, ICT teachers and colleagues. Given the existing literature and the current 
situation of the profession, the following research question was proposed: How do ICT teachers make meaning 
of being an ICT teacher? In order to explore the phenomena of “being an ICT teacher”, phenomenological 
research design of qualitative inquiry was used. Specifically, in the current study, it was aimed to understand 
the phenomenon of being an ICT teacher through ICT teachers’ lived experiences and their meanings given to 
that phenomenon. Purposeful sampling was used for the study. Among purposeful sampling, criterion sampling 
was used. The criteria was set as “being experienced in teaching ICT”, because it was taught that the more 
experienced ICT teachers were interviewed, the richer data would be obtained. The data were collected through 
in-depth interviews with participants. A semi-structured interview form was proposed as data collection tool. In 
preparing interview questions, it was taken all stakeholders (students, colleagues, administration, parents) and 
other elements of school system into consideration that may have an effect on the ICT teachers’ perceptions of 
their professions. The data were collected from five ICT teachers who are working in various schools in 
Turkey. Content analysis approach was used to analyze data. First, the interview data were transcribed into the 
written form. In analyzing the data, van Manen’s (1990) approach of data analysis was used. After that, the 
codes for describing the parts of the transcribed data were created. The codes were grouped into meaningful 
categories. Finally, textual descriptions were given to the categories considering the literature about the 
research question (Cresswell, 2007). The results were discussed with respect to the literature and suggestions 
were made. 
Keywords: ICT teachers, job ıdentity, phenomenological study 
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For the purpose of teacher professional development in English as a Foreign Language (EFL), in this paper we 
will discuss the advantages of using three separate, free, Internet-based Web 2.0 technology tools: Animoto, 
Fotobabble, and Wordle. These tools will allow teachers to incorporate technology into their EFL lesson plans 
for the purposes of augmenting their lessons as well as teaching their students how to use these free, online 
software applications. The use of these tools will be demonstrated as part of a conference, and will introduce 
these three applications to the conference participants if they are not familiar with them, and will reacquaint the 
participants who are already familiar with them. The conference session authors/presenters will also share their 
website http://cleveringlish.yolasite.com, which the participants can access in order to view instructional videos 
regarding the use of the software applications discussed in the conference session as a follow-up and 
continuation of support for their learning the aforementioned Web 2.0 technology tools. Further implications of 
these tools in the English classroom will be discussed. 
Keywords : elt, animoto, fotobabble, wordle, web2.0 
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For the purpose of enhanced teacher professional development in the use of technology in the English as a 
Foreign Language (EFL) classroom, in this paper we will demonstrate the advantages of using three 
different, free, Internet-based Web 2.0 technology tools: Make Beliefs Comix, Piktochart and Mindomo. 
These tools will allow teachers to easily incorporate technology into their EFL lesson plans for the purposes 
of strengthen their lessons as well as teaching their students how to use simple, free, online software 
applications. The use of these tools will be demonstrated during a conference workshop session, and will 
introduce these three applications to the conference participants if they are not familiar with them, and will 
reacquaint the participants who are already familiar with them. The conference session authors/presenters 
will share their website http://cleveringlish.yolasite.com, which the participants can use at their leisure in 
order to view instructional videos regarding the use of the software applications presented in the conference 
session as a follow-up and a sustained support method for their learning the Web 2.0 technology tools. 
Further implications of these applications in the English classroom will be discussed. 
Keywords : ELT, make beliefs comix, piktochart, mindomo, Web2.0 

FUTURE’S EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS’ EDUCATION 
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Emergency medicine is a medical specialty involving care for undifferentiated, unscheduled patients with acute 
illnesses or injuries that require immediate medical attention. While not usually providing long-term or 
continuing care, emergency physicians undertake acute investigations and interventions to resuscitate and 
stabilize patients. The emergency medicine residents’ education enterprise is just beginning to venture beyond 
its traditional emphasis on conveying diagnosis and treatment skills, to meaningfully integrating these new 
elements into clinical curricula. Discussion: A select number of undergraduate programs, medical schools, and 
residency programs have begun to emphasize the importance of quality improvement methods and 
interdisciplinary teamwork. These pioneering programs are leading the way, proactively developing a 
foundation for the dramatic change needed in emergency medicine residents’ education. In addition to notable 
schools and residency programs responsible for the accreditation of residency programs in several countries, 
have begun to outline detailed expectations for systematic change through its next accreditation system, which 
emphasizes the achievement of concrete milestones for each of six core competencies (Patient care, medical 
knowledge, professionalism, systems-based practice, practice-based learning, interpersonal and communication 
skills). Systems-based practice and practice-based learning and improvement requirements are both included in 
next accreditation system as necessary components to residency programs. As these changes indicate, the time 
has come to align the goals and outcomes of emergency medicine residents’ education with the needs and 
direction of the nation’s healthcare system and workforce. Conclusion: Restrictions on medical educators have 
prompted them to seek alternative methods to teach emergency medical knowledge and gain procedural 
experience. The timehonored concept of see one, do one, teach one is no longer tenable. Future’s emergency 
medicine residents graduates can indeed perform in those areas in which they are expected to be expert and that 
their performance reaches an objective level in terms of decision making, overall management, and timeliness 
of interventions. Enhancing capabilities to quantitatively evaluate resident and curriculum performance will be 
critical in determining how best to achieve these goals. 
Keywords : emergency medicine, education, curriculum 
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A CASE STUDY OF TECHNOLOGY INTEGRATION LEADERSHIP AT EDUCATION AND 
INFORMATION NETWORK 

 
Tuğba ALTAN, Saba ÖZ, Soner YILDIRIM 

taltan@metu.edu.tr, saba@metu.edu.tr, soner@metu.edu.tr  
 

This study aimed to reveal leaders’ and personnel’s thoughts and missions about technology integration 
leadership at Education and Information Network (EIN) at Ministry of Education (MoNE) in Turkey. A 
qualitative case study research was conducted with the participation of 5 EIN leaders and 5 other EIN 
personnel. The participants were selected by using purposeful snowball sampling method and their ages 
differed between 25 to 40 years. Three participants were female and 7 participants were male. The instruments 
were an interview protocol, documents collected from EIN and a demographic survey. The collected data were 
analyzed by using content analysis method. At the end of the analysis process, 372 codes and 6 themes 
consisting of functions of EIN, technologies, and characteristics of leadership, barriers, solutions and 
technology integration emerged. The results of the study showed that EIN has three functions in MoNE; as 
follows; (1) providing educational contents for schools, (2) providing social network, and (3) leading 
technology integration into education in Turkey. Furthermore, the results of the study revealed that the 
characteristics of leadership for the effective technology integration at schools must involve being open to 
innovations, self-confidence, motivation, reporting errors or problems during technology integration, keeping 
close contact with IT personnel in schools (IT teachers), motivating teachers to use technology in their class, 
being open to self-development, being a researcher and not having biases. For the characteristics of leadership, 
some findings as managing change, encouraging teachers and supporting personnel are similar with Turan’s 
(2002) defined role of school principals. Current study also found that school principals should have 
technology and integration knowledge and this finding coincides with Turan’ (2002) study and Sincar and 
Aslan’s (2011) study through which they state that school administrators should be close to information and 
communication technologies. This study also found different characteristics of leadership that are not defined 
in current literature as regarding technology integration, being open to innovations, self-confidence, reporting 
errors or problems during technology integration, keeping close contact with IT personnel in schools (IT 
teachers), motivating teachers to use technology in their classes, being open to self-development, being a 
researcher and not having biases. Additionally, this study found that technology leadership role should be 
distributed and collaborative among principal(s) and IT teacher instead of belonging to only school principals 
and also, IT teachers should be more active than others when making technological decisions. This research 
results may be useful for a meaningful understanding current situation at EIN in different points of view for 
EIN personnel and inspiration for other researchers to conduct research about EIN topic. Further research may 
focus on problems at EIN and how to solve these problems and how EIN must manage technology integration 
process in Turkey as technology leader.  
Keywords : leadership, teachnology integration, education and information network 
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ANTI-BULLYING 2.0: USING REDDIT AS A PLATFORM FOR DISCUSSION 
 

Jonathan LEE 
jonathan.lee@agu.edu.tr 

 
Anonymity on the Internet is a major issue for students, parents, teachers and legislators. Reading the 
comments on any YouTube video or watching how gamers interact online reveals some of the darker aspects of 
human nature. Cyber bullying is real and can have a significant negative impact on youth. However, there are 
some platforms that seek to limit and discourage bullying and the expression of racism, sexism, homophobia, 
etc… Reddit is a prime example of an internet tool that helps mitigate some of the excesses of online 
anonymity without having users give up that anonymity. This paper will discuss what Reddit is, how it works, 
and examine several sub-Reddits. It will also offer suggestions on how to use Reddit in the classroom to 
facilitate discussion and create an inclusive, enriching and authentic learning experience. Reddit operates on a 
system of votes – users can either ‘upvote’ or ‘downvote’ content, whether it be a discussion or link to a 
website, picture, article, etc… Each link also has a discussion forum, where individual posts can either be voted 
up or down. Posts with many votes go to the top of the list, whereas votes with few votes go to the bottom. 
There are also algorithms for ensuring that new posts are given visibility. Several educational Reddits will be 
shared, as well as tips for creating a classroom sub-Reddit, which can either be shared publicly or only with 
members of the classroom. By examining Reddit and how it works, this paper seeks to discover how to better 
understand bullying and how it can be challenged, both online and offline. Methodology: A review of literature 
regarding the impact of bullying on student behaviour, cognition and achievement followed by an qualitative 
analysis and comparison of comments found on Reddit and other popular internet websites. Furthermore, a 
qualitative analysis of sub-Reddits based around which are useful as educational tools. Findings: The study is 
still in progress, but will be completed by the final submission date. Early findings indicate that the Reddit 
model is effective in encouraging more open-minded discussion and discouraging overt racism, sexism and 
homophobia. However, more study is necessary to quantify these findings. 
Keywords: reddit, bullying, learner autonomy, self-esteem, cognition and development, SAMR model 

 
TÜRKİYE’DE SİBER ZORBALIK İLE İLGİLİ LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 
Muhammet DEMİRBİLEK, Çilem KOÇAK 

mdbilek@gmail.com, c.l.mkocakk @gmail.com 
 

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişimi sonucu günlük yaşamımızda da bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 
Gelişen teknoloji internet kullanımını artırarak kullanıcılara sohbet, alışveriş, zaman geçirme, eğlenme gibi 
durumlara ortam sağlamıştır. Sosyal medya teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle birlikte internet günlük 
yaşamımızda derin bir etki yapmaya başlamıştır. İnternet teknolojilerin sürekli olarak güncellenmesi, insanların 
ilgilerini de canlı tutmaktadır. Gençler çocuklar ve yaşlılar insanlar günümüz teknolojilerinin (bilgisayar, 
tablet, cep telefonu, vb.) yardımıyla internet erişimini kolaylıkla sağlayabilmektedirler. İnternet ortamında 
tehdit etme, kötü söz söyleme, müstehcen sırları paylaşma, mesajlar yollama, kişiyi kötü gösterecek resimler 
paylaşma, farklı kimliklere bürünme gibi eylemler de kolayca yayılmaya başlamıştır. Bunların olumsuz 
sonuçlar ile ilgili yürütülen çalışmalar zorbalık veya siber zorbalık yapıları ile açıklanmıştır. Siber zorbalık 
internet kullanıcılarının hayatlarını olumsuz yönde etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Siber zorbalığın bu 
olumsuz yönlerini azaltmak için siber zorbalık duyarlılığına sahip olmaktır (Ayas & Pişkin, 2011, s.551). Bu 
nedenle siber zorbalıkla ilgili çalışmalar incelenmiş, yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular literatüre dayalı 
olarak tartışılmıştır. Siber zorbalık çalışmaları konusunda en büyük eksiklik önleme çalışmalarının yetersiz 
olmasıdır. Siber zorbalıkla mücadeleden çok internet kullanıcılarını bilinçlendirerek siber zorbalık 
farkındalığının oluşturulması amaçlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: internet, siber zorbalık, sosyal ağlar, anlık mesajlaşma 
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AKADEMİSYENLER ARASINDAKİ İNFORMAL YAPILAR: BİLİMSEL BİLGİLER NASIL 
ÜRETİLİYOR? 

 
Alpaslan ŞAHİNOĞLU, Faik Özgür KARATAŞ, Tolga SAKA 

alpaslansahinoglu@gmail.com, fozgurkaratas@gmail.com, tsaka61@gmail.com 
 

Üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlerin gerek yaptıkları araştırma-geliştirme ve gerekse eğitim-
öğretim faaliyetleri ile toplumsal gelişime büyük katkılarda bulunduğuna inanılmaktadır. Kuhn (1996) ve 
Latour ve Woolgar (1986) bilim insanlarının içinde yaşadıkları çevrenin ve kendi aralarındaki özellikle 
“informal” olarak adlandırılan ilişkilerin bilimsel bilginin üretiminde çok etkili bir rolü olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu bağlamda akademisyenler arasındaki ilişkileri geliştirmek için Bologna süreci ve Erasmus+ 
programı ile Avrupa genelinde öğrenci ve akademisyen hareketliliğini arttırmak ve devamlılığını sağlanmak 
hedeflenmektedir. Erasmus+ programı Avrupa’da öğrenci ve akademisyen değişimini sağlayarak bilimsel, 
teknik ve kültürel etkileşime yardımcı olmaktadır. Gerekçe ve Amaç Üniversitelerdeki akademisyenlerin yer 
değişiminin hem bireysel gelişim hem de akademik kültürün bir norma oturması açılarından hem de eğitimin 
kalitesini arttırması bakımından hayati olduğuna inanılmakta ve aynı zamanda akademisyenlerin ve 
öğrencilerin geleceğe bakış açılarının değişeceği öngörülmektedir. Farklı bir pencereden bakıldığında, aslında 
buna imkan tanıyan programların bilim insanları ve geleceğin mezunları arasında informal ilişkiler ağı 
oluşturmak gibi bir görevinin olduğu fark edilebilir. Kurulan bu ilişkiler ağı sayesinde üniversiteler tek kökten 
beslenen bir ağaç olmaktan çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmada üniversitelerdeki akademisyenler 
arasında var olan informal ilişkiler ağının incelenerek bilim ve eğitim merkezi olan üniversitelerdeki ilk bakışta 
görünmeyen fakat belirleyici olan akademik yapıların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle 
akademisyenlerin kariyerlerinin nerede, nasıl başladığı, nasıl bir süreç izlediği ve çalışmanın yapıldığı anda 
nerede devam ettiğine cevaplar bulunmaya çalışılmıştır. Bu durumdan hareketle araştırmanın problemi olan 
“Doğu Karadeniz Bölgesindeki köklü bir üniversitede çalışan akademisyenler arasında nasıl bir informal 
ilişkiler ağı mevcuttur?” sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Böylece akademisyenler arasındaki informal 
ilişkileri daha iyi anlaşılacağı ve etkileri belirleneceği için üniversitelerimizin daha işlevsel ve verimli 
çalışmasına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Yöntem Araştırmamız akademisyenler arasındaki 
informal ilişkiler hakkında derinlemesine bilgi elde etmeyi ve bu ilişkileri her yönüyle anlamayı 
amaçlandığından dolayı “özel durum çalışmasından” yararlanılmıştır (Karasar, 1999). Araştırmanın 
problemlerine çözüm bulabilmek için kademeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Üniversitenin en 
köklü fakültelerinden akademik unvana (profesör, doçent ve yardımcı doçent) göre en az 3 öğretim üyesine 
görüşme yapmak üzere ulaşılmıştır. Ayrıca seçilen fakültelerde belirlenen katılımcılardan en az birinin bayan 
olmasına dikkat edilmiştir. Çalışma kapsamında üniversitenin altı farklı fakültesinde görev yapan toplam 17 
akademisyen ile yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmış, ses kayıt cihazı 
yardımıyla görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Toplam 13 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat 
formundaki sorular uzman akademisyenlerle tartışılarak hazırlanmıştır. Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar 
Araştırmada elde edilen ham veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda akademisyenlerin 
kariyer gelişimlerine etkisi bulunan informal ilişkiler ile ilgili birçok sonuç elde edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlarda akademisyenlerin akademik yaşantılarını geçirecekleri yer seçiminde danışmanlarının, ailelerinin ve 
çevrelerinin etkisi olduğu saptanmıştır. Bunlar arasında aile ve çevre etkisinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
Aynı zamanda akademisyenlerin doktora tez konularını ve akademik yaşantılarında boyunca uzmanlaşacakları 
alan seçiminde danışmanlarından çok büyük ölçüde etkilendikleri saptanmıştır. Bu analizler yardımıyla 
araştırma-geliştirme ve gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri öncüsü olan akademisyenlerimizin genellikle çoklu 
ortam ve kaynak yerine tekil veya sınırlı kaynak ve ortamlardan ilham aldığı ve geliştiği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: akademisyen, sosyal ağ, bilimsel bilgi, akademik hareketlilik 
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Her geçen gün, hızla gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanıcılarının sayısı, 
internette geçirilen süre ve internete erişim olanakları artış göstermektedir. Dünya üzerinde birçok kişi 
internetin olanaklarından faydalanabilmekte ve interneti hayatlarının bir parçası haline getirebilmektedir. 
Bununla birlikte gelişen internet teknolojileri ile birlikte kullanıcılara kendi içeriklerini oluşturma, sosyalleşme 
gibi olanaklar sağlayan sosyal ağların da giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Eğitim sistemleri de teknoloji 
yönünden sürekli gelişen dünyada kendini yenilemekte ve teknolojinin olanaklarından yararlanmaktadırlar. 
Özellikle Web 2.0 teknolojilerinin eğitim sistemleri içerisinde yer alması ile birlikte etkileşimli öğrenme 
ortamlarının oluşturulması kolaylaşmış, destek sistemleri geliştirilmiş ve öğrenme tek başına sınıf ortamından 
çıkarılarak mekan ve zamandan bağımsız hale gelmeye başlamıştır. Aynı zamanda, günümüzde insan 
nüfusunun hızlı bir şekilde artması sebebiyle mevcut eğitim ortamlarının bu hızlı nüfus artışına cevap 
verememesi ve insanların çağın gereği olarak belli bir eğitim süresi yerine yaşam boyu eğitim alma gereği 
duyması insanları kendini geliştirme ve sorularına yanıt bulma noktasında okul dışında yeni alternatif ortamlara 
yöneltmiştir. Bu alternatif ortamlardan birisinin internete dayalı sosyal ağlar olduğu söylenebilir. Günümüzde 
en popüler sosyal ağ Facebook’tur. Facebook’un eğitimsel bir araç olarak kullanılabilmesi için öncelikle eğitim 
öğretim süreçlerini Facebook üzerinden yürütecek olan eğiticilerin Facebook’a aşina, Facebook’u kullanan ve 
yararlarının bilincinde olan bireyler olması gerekmektedir. Facebook’un birçok aracının hangi yöntemlerle 
nasıl kullanılacağının belirlenebilmesi için eğiticilerin Facebook’un eğitimsel bir araç olarak kullanılmasını 
kabul etmesi gereklidir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim amaçlı Facebook kullanımlarının 
kabulünün zayıf deneysel bir desen ile gerçekleştirilen bir uygulama sonucunda ne derece değişebileceğini 
kestirmektir. Araştırma 2015 yılında yazılan bir doktora tezinin uygulama aşamasını oluşturmaktadır. 
Uygulama için Facebook’ta bir grup oluşturulmuş ve uygulamaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden bu 
gruba üye olmaları istenmiştir. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında 31 kız ve 45 
erkek öğrencinin katıldığı gruba 4 hafta boyunca Facebook üzerinden eğitim amaçlı konu anlatım videosu 
paylaşımı, ders sunusu paylaşımı, tartışma grubu oluşturulması, anlatılan konu ile ilgili web sitesi paylaşımı, 
ders dışı video paylaşımı, konu ile ilgili haber paylaşımı, resim paylaşımı etkinlikleri uygulanmıştır. 
Uygulamanın son haftasında ise öğrencilerden kendilerine verilen ölçme araçlarını doldurmaları istenmiş, 
öğrenciler Facebook’un Eğitim Amaçlı Kullanımının Kabulü Ölçeği, Algılanan Öğrenme Anketi ve 
Memnuniyet Anketi’ne yanıt vermişlerdir. Elde edilen bulgulara göre gerçekleştirilen eğitim amaçlı Facebook 
etkinliğinin öğretmen adaylarının eğitim amaçlı Facebook kullanımlarının kabul düzeylerine anlamlı yönde 
olumlu etkisi olduğu, düzenlenen bu etkinlikten memnun oldukları ve algılanan öğrenmelerinin yüksek 
düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: facebook, teknoloji kabul modeli, eğitim amaçlı facebook kabulü, sosyal ağ 
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DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
Agah Tuğrul KORUCU, Tarık GENÇTÜRK, Mustafa M. GÜNDOĞDU, Ahmet YÜCEL 

agah.korucu@gmail.com, tarikgencturk@gmail.com, mmucahitgundogdu@gmail.com, 
ahmeetyuceel@gmail.com  

 
21. yüzyılda web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ile sosyal ağ sitelerinin eğitimde kullanımı vazgeçilemez bir 
durum olmuştur. Web 2.0 teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda en önemli bileşen olan öğretmenlerin 
sosyal beceri düzeylerinin ortaya çıkarılması bu bakımdan önemlidir. Bu çalışmanın amacı bilgisayar 
öğretmeni adaylarının sosyal beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Necmettin 
Erbakan üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ndeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü’nde eğitim ve öğrenimine devam eden 186 bilgisayar öğretmeni adayının katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çalışma grubu öğrencilerinin demografik verilerinin elde edildiği 
kişisel bilgi formu, Riggio tarafından 1986 yılında geliştirilen, 1989 yılında son hali verilen ve Türkçe'ye 
uyarlaması 1998 yılında Yüksel tarafından yapılan "Sosyal Beceri Envanteri" kullanılmıştır. Sosyal Beceri 
Envanteri 90 madde altı alt boyuttan oluşmaktadır ve her alt boyutta 15 madde bulunmaktadır. Bu boyutlar 
“duyuşsal anlatımcılık”, “duyuşsal duyarlılık”, “duyuşsal kontrol”, “sosyal anlatımcılık”, “sosyal duyarlılık ”, 
“sosyal Kontrol” dür. Beşli likert tipi olan envanterin cevaplama durumu; “Hiç benim gibi değil” (1) ile 
“Tamamen benim gibi” (5) arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı için Cronbach’s alfa değeri 
.94 hesaplanmıştır. Bilgisayar öğretmeni adaylarının sosyal beceri düzeyleri cinsiyete, öğrenim gördükleri 
sınıfa, sosyal ağ sitelerine ( facebook, twitter, myspace, msn vb. ) üyelik durumlarına, ne kadar süredir bir 
sosyal ağ sitesine üyeliği olup olmadığına, sosyal ağ sitelerinde bir günde ortalama kaç saat zaman 
geçirdiklerine, sosyal ağları en fazla hangi amaçla kullandıklarına, sosyal ağ sitelerinde yer alan içeriklere 
yorum yazıp takipte bulunduklarına göre karşılaştırılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bilgisayar destekli 
istatistik paket programı olan SPSS kullanılmış; betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve basit 
korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının sosyal ağ beceri düzeyleri; 
öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre, sosyal ağ sitelerine üye olup olmamalarına göre, sosyal ağ sitelerini 
günlük kullanım sıklıklarına göre, Sosyal ağ sitelerini takip edip etmediklerine göre, Sosyal ağ sitelerinde yer 
alan içeriklere yorum yazıp yazmadıklarına göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: web 2.0 teknolojileri, dinamik web teknolojileri, sosyal medya, sosyal ağ, bilgisayar 
öğretmeni adayı 

THE EXAMINATION OF THE RELATIONS BETWEEN SOCIAL ANXIETY, LONELINESS, 
FACEBOOK® ADDICTION AND DEPRESSION WITH MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS 

Hakan SARIÇAM, Devrim TARHAN, Etem SOYUÇOK 
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Facebook® is the most common SNS’s (social networks sites). Although it has many advantages for people, 
especially university students, The Facebook® addiction may affect individual's social life negatively for 
example family deterioration. In this study, it is shown that Facebook® addiction affects individual’s levels of 
loneliness, social anxiety, and depression indirectly. For the first time, to our knowledge, we have examined 
the associations between social anxiety, loneliness, Facebook® addiction and depression. Subjects and 
methods: The participants were 327 university students who were enrolled in the Education Faculty of 
Dumlupınar University. We explored the correlation between social anxiety, loneliness, Facebook® addiction 
and depression. We used the Bergen Facebook® Addiction Scale, the Beck Depression Scale, The Liebowitz 
Social Anxiety Scale, and the UCLA Loneliness Scale. In the research, whether there are important 
relationships between social anxiety, loneliness, Facebook® addiction, and depression in university students 
have been tested through Multiple Regression Analysis and Pearson Product Moments Correlational Analysis. 
Results: There are significant correlations among social anxiety/fear, social avoidance, loneliness, Facebook® 
addiction, and depression. As a result of the multiple regression analy-sis, loneliness is the best predictor for 
depression. Moreover, Facebook® addiction may cause depression. Conclusion: This research indicated that 
Facebook® addiction has an impact on depression indirectly, due to social anxiety and loneliness. These 
findings should be examined with Structural Equation Model (SEM). For example, people with social anxiety 
become lonely in social life, which induces Facebook® use and leads to depression. 
Anahtar Kelimeler: facebook addiction, social anxiety, loneliness, depression 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİLERİNİN 
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
Mehmet Barış HORZUM, Ümit ÖZER, Ebru Albayrak ÖZER 

mhorzum@sakarya.edu.tr, uozer@sakarya.edu.tr, ebrualb@gmail.com 
 
İnternetin her alanda insan hayatını kolaylaştırıcı bir araç olması ve toplumlarda hızlı bir yayılım göstermesi ile 
birlikte bu teknoloji eğitimde de sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. İnternetle birlikte gelen web teknolojileri ise 
sosyal ve eğitici bir ortam oluşturma imkanı vererek eğitime önemli bir destek sağlamaktadır. Bu teknolojinin 
verimli bir şekilde kullanımı ise eğitim süreçlerinin işleyişinde süreci gerçekleştirecek, bu süreçte kimi zaman 
kılavuzluk yapacak kimi zaman da aktif rol alacak kişilerin bazı gereklilikleri sağlamaları ile yakından 
ilişkilidir. Bu gerekliliklerden biri web pedagojik içerik bilgisidir. Araştırmada geleceğin öğretmenleri olan 
öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri, internete yönelik özyeterlilikleri, yaş, cinsiyet ve günlük 
internet kullanım süreleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Web pedagojik içerik bilgisinde pedagoji, eğitim 
bilimlerini, içerik ise alan bilgisini ifade etmektedir. Genel olarak ise web pedagojik içerik bilgisi, 
öğretmenlerin web teknolojileri bilgisini sahip oldukları pedagoji ve içerik bilgileriyle birleştirerek eğitim 
verebilme düzeylerini ifade etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim bölümünde eğitim gören 144 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Bu çalışma grubu seçkisiz örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen 
adaylarının web pedagojik içerik bilgilerini ölçmek için ise Horzum (2011) tarafından geliştirilen web 
pedagojik içerik bilgisi ölçeği, internet özyeterliliklerini ölçmek için ise Alparslan'ın (2014) geliştirdiği 
internete yönelik özyeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Web pedagojik içerik bilgisinin alt boyutları genel web, 
iletişimsel web, pedagojik web, web pedagoji içerik ve web tabanlı öğretime yönelik tutumdan oluşmaktadır. 
Araştırmada yer alan web pedagojik içerik bilgisi alt boyutları ve internete yönelik özyeterlilik algıları ile yaş 
ve internet kullanım süreleri arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak için spearman-brown korelasyon analizi, 
öğretmen adaylarının bireysel olarak internete sahip olma durumları ve cinsiyet değişkenlerine yönelik web 
pedagojik içerik bilgisi ve internete yönelik özyeterlilik düzeylerinin farklılıklarının açığa çıkarılması için ise 
Mann Whitney-U testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda web pedagojik içerik bilgisinin genel web alt 
boyutu haricindeki tüm boyutları ile internete yönelik özyeterlik ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde bir 
ilişki olduğu bulgusuna erişilmiştir. Başka bir deyişle öğretmen adaylarının internete yönelik özyeterlik 
düzeyleri arttıkça iletişimsel web, pedagojik web, web pedagoji içerik ve web tabanlı öğretime yönelik 
tutumları da orta düzeyde artmaktadır. Öğretmen adaylarının internete yönelik özyeterlik düzeyleri genel web 
bilgileri ile düşük düzeyde pozitif yönde ilişkiye sahiptir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise bayan öğretmen 
adaylarının sadece iletişimsel web becerileri konusunda erkeklere göre anlamlı derecede daha ileri düzeyde 
olduğu görülmüştür. Bunlardan başka öğretmen adaylarının yaşları arttıkça iletişimsel web becerilerinin de 
arttığı gözlemlenmiştir.İnternet kullanım sürelerine bakıldığında ise bu değişken ile web pedagojik içerik 
bilgisi alt boyutları ve internete yönelik özyeterlilik düzeyleri arasında ise herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. 
Araştırmada elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının internete yönelik 
özyeterliklerinin artırılması, gelecekte web teknolojilerini öğretmenlik hayatlarında kullanabilmeleri açısından 
gerekli görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: web pedagojik içerik bilgisi, internete yönelik özyeterlilik, pedagojik içerik bilgisi 
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Web 2.0 araçları teknolojik gelişmelerdeki artan ivmenin en önemli göstergelerinden birisidir. Web 2.0 devrimi 
ile bireyler ilk defa içinde bulunduğu ağ ortamında kendi görüşlerini ifade edebildiği bir rol almıştır. Sosyal ağ 
siteleri bireylerin çok fazla kullandığı web 2.0 araçlarından birisidir. Sosyal ağ siteleri ile ilgili yapılan 
araştırma sonuçları, yetişkinlerin yaklaşık %75’inin en az bir sosyal ağ profili olduğunu göstermektedir 
(Weber, 2012). Sosyal ağ sitelerinin yetişkinler arasında bu derece yaygın kullanımı eğitim kurumlarının da 
dikkatini çekmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak eğitim kurumlarındaki geleneksel yöntemler 
yerini alternatif uygulamalara bırakmaktadır. Öğrenmenin gerçekleştiği yer olarak bilinen Edmodo eğitimde 
farklı uygulamalara imkan vermektedir. Edmodo ile diğer sosyal ağlardan farklı olarak bir dersin içeriği, derse 
kayıtlı öğrenciler ile paylaşılabilmektedir. Dersi okutan öğretmenler ile derse kayıtlı öğrenciler birbirleriyle 
ders içeriğini, materyallerini, uygulamalarını paylaşabilmektedir. Metin mesajları, ilan panoları, blog, dosya 
yükleme gibi fonksiyonlara sahip olan Edmodo, ayrıca öğrenci ve okul katılımını izleme, öğrencileri ölçme ve 
yönetme gibi, analitik araçlar sunar. Edmodo, öğretmen, öğrenci ve veliler için oluşturulmuş eğitsel aktiviteleri 
içeren eğitim amaçlı kurulmuş bir sosyal ağ platformudur. Edmodo.com sitesi giriş sayfasında 51 milyondan 
fazla öğretmen, öğrenci ve veli üyesinin olduğu ile işbirlikli ödevler, yeni kaynaklar ve daha fazla bilgi ile 
bağlantıda olunduğu belirtilmektedir (Edmodo, 2015). Bu çalışmada Edmodo sosyal ağ sitesi, bir dönem 
boyunca yeni okuryazarlıklar dersine kayıtlı eğitim fakültesi 1. Sınıf öğrencileri tarafından kullanılmıştır. 
Öğrencilerin eğitsel sosyal ağ olan Edmodo’nun yeni okuryazarlıklar dersinde kullanılmasına yönelik görüşleri 
dönem sonunda araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. 37 
katılımcının görüşleriyle elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları 
Edmodo’nun bir derste içerik ve bilgi alışverişine uygun olarak eğitim amaçlı kullanılan faydalı ve iyi bir 
sosyal ağ olduğu ile derse odaklanmayı arttırdığını göstermektedir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrenciler, 
arkadaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin öğrenmelerine katkı sağladığını, kendi fikirlerini olgunlaştırdığını ve 
Edmodo ile ders içeriğine hemen her yerden pratik bir şekilde ulaşabildiklerini belirtmektedir. Edmodo sosyal 
ağının ders kapsamında kullanılmasına ilişkin sınırlılıklar da bulgular arasındadır. 
Anahtar Kelimeler: sosyal ağ siteleri, edmodo, öğrenme. 
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Aktif Öğrenme Tekniklerinin Öğrenme Stillerine Göre Uyarlanarak Sosyal Paylaşım Sitesi Aracılığıyla 
Gerçekleştirilmesi Timuçin KÖROĞLU Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer MYO 20600 Çivril / 
DENİZLİ, tkoroglu@pau.edu.tr Amaç Öğretme-öğrenme sürecinde hangi öğretimsel faaliyetlerin 
gerçekleştirileceğinin belirlenmesinde, öğrenenlerin bireysel farklılıklarının gözetilmesi son derece önemlidir. 
Bu kapsamda öğrenme stilleri son yıllarda üzerinde sıklıkla çalışılan konu alanlarından biridir. Bunun yanı sıra 
öğrenenlere, öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlenmesine fırsat veren aktif öğrenme tekniklerinin de, 
öğretimsel faaliyetlerde nasıl işe koşulacağı diğer önemli çalışma alanlarındandır. Yapılan çalışmalar, aktif 
öğrenme teknikleri ile öğretimsel faaliyetlerin daha etkin uygulanabileceğini göstermektedir. Ancak her aktif 
öğrenme oyunu, öğrenme stillerinin farklılığından dolayı öğrenenlerin tamamının ilgisini çekmeyebilir. Bu 
bağlamda, aktif öğrenme oyunlarının öğrenme stillerine göre gruplanarak uygulanması, öğrenenlerin ilgisini 
çekmek adına son derece önemlidir. Tüm bunların yanı sıra bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 
öğrenenlerin bilgiye ulaşma alışkanlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bilgi teknolojileri 
içerisinde özellikle sosyal ağlar büyük ilgi çekmektedir. Sosyal ağlar özellikleri ve sundukları imkanlar 
nedeniyle eğitim alanında da kullanılabilir. Bu bilgiler ışığında, Fatih Projesi kapsamında öğretim faaliyetlerini 
tablet bilgisayar destekli sürdürecek okul öğrencileri ve bilgisayar tabanlı programlarda öğrenimlerini sürdüren 
öğrenciler çalışmanın hedef kitlesidir. Bu hedef kitlenin, öğrenme stillerine uygun aktif öğrenme tekniklerini 
eğitim amaçlı bir sosyal ağ yazılımı aracılığıyla uygulamasının gerekliliği, bu araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Gerekçe Bu araştırmada her öğrencinin öğrenme stili, “Grasha-Riechmann” öğrenme stili 
envanteri ile belirlenecektir. “Grasha-Riechmann” öğrenme stilinde 6 farklı öğrenme stili vardır. Bu durumda 
sınıf 6 farklı gruba bölünmelidir. Bununla birlikte her aktif öğrenme tekniği farklı sınıf oturma düzenini 
gerektirmektedir. 6 farklı öğrenme stiline sahip öğrenci grubuna, farklı oturma düzeni gerektiren aktif öğrenme 
tekniklerini uygulamak, klasik sınıf düzeninde oldukça zordur. Öğretmenin gerekli ortamı oluşturmak 
sonrasında onu idare etmek, etkinliklere dahil olan öğrencilerin performansını ölçmek ve etkinlik 
değerlendirmelerini yapmak, klasik sınıf ortamında olası görünmemektedir. Eğitim amaçlı sosyal ağ 
teknolojisinin, öğrenme stillerine uygun aktif öğrenme tekniklerini aynı sınıf ortamında eş zamanlı olarak 
uygulanmasına imkan vermesi bu çalışmanın gerekçesini açıklamaktadır. Yöntem Çalışma tarama modeli ile 
gerçekleştirilmiştir. Uygulanan tarama modeli ile öğrenme stilleri konusundaki temel kavramlar, “Grasha-
Riechmann” öğrenme stili, Aktif Öğrenme Teknikleri, Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı konularını içeren 
bilgilere literatür taraması şeklinde ulaşılmıştır. Öğrencilerin eğitim amaçlı sosyal ağlar ile ilgili görüşlerini 
ortaya koyabilmek için Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer MYO Bilgisayar Programcılığı programı 
öğrencilerinden 114'ünün katılımıyla, niceliksel araştırma da yapılmıştır. Bulgular Yapılan niceliksel araştırma 
neticesinde eğitim amaçlı sosyal ağ ortamının sunduğu imkanlar ile geleneksel sınıf ortamına göre; aktif 
öğrenmenin daha kolay gerçekleştirileceği görüşüne öğrencilerin % 73,6'sı olumlu, % 9,6'sı olumsuz, %16,6'sı 
kararsız, öğrenme stiline göre gruplanarak öğretimsel faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütüleceği görüşüne 
ise öğrencilerin % 63,1'i olumlu, % 16,6'sı olumsuz, %20,1'i kararsız görüş bildirmişlerdir. Tartışma 
Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan bulgular, eğitim amaçlı bir sosyal paylaşım sitesi ortamında, aktif 
öğrenme ve öğrenme stiline göre planlanan öğretimsel faaliyetlerin, geleneksel sınıf ortamına göre daha etkin 
ve daha kolay bir şekilde yürütülebileceğinin öğrenciler tarafından benimsendiğini ortaya koymaktadır. Sonuç 
Araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular ve yapılan literatür çalışmasına göre eğitim amaçlı bir sosyal 
paylaşım sitesinin, öğretimsel faaliyetlerde ders esnasında kullanılmasının, öğrenme ve öğretme sürecine 
olumlu katkılar sağlayacağını ortaya koymuştur. Ancak mevcut sosyal paylaşım sitelerinin temel özelliklerinin 
korunmasıyla birlikte ilave bir takım özelliklerin eklenmesinin öğrenme ve öğretme sürecinin verimini 
arttıracağı düşünülmektedir. Bu özelliklerden başlıcaları öğrencilerin öğrenme stillerinin tespiti, aktif öğrenme 
tekniklerinin öğrenme stillerine göre ayrıştırılarak uygulanmasına imkan vermesidir. Geleneksel sınıf 
ortamında bu uygulamanın gerçekleştirilmesinde bir çok zorluklar söz konusudur. Bu yüzden bir sosyal 
paylaşım sitesinin öğrenme stillerine uygun olarak aktif öğrenme tekniklerini uygulamaya imkan veren bir 
yapıda tasarlanmasının ve özellikle Fatih Projesi kapsamında yazılım altyapısı olarak kullanılmasının, öğretme 
öğrenme süreci açısından son derece yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: eğitimde sosyal ağlar, öğrenci merkezli eğitim ve teknoloji,öğrenme stiline göre mobil 
öğrenme 
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En yaygın kullanılan sosyal medya ağlarından biri şüphesiz Facebook'tur. Facebook, bilgi, duyuru, haber, 
kişisel görüş, fotoğraf, video, doküman, sosyal etkinlik gibi paylaşım olanakları sunmanın yanı sıra 
mesajlaşma, görüntülü ve/veya sesli konuşma gibi çeşitli iletişim olanaklarını da sağlamaktadır. Ayrıca oyun, 
anket, test gibi çeşitli amaçlara yönelik uygulamalar ile kullanıcılara bireysel ya da çoklu olarak 
gerçekleştirilebilecek farklı etkileşim olanakları sunmaktadır. Facebook’taki bu çeşitlilik, kullanım amaçlarını 
da çeşitlendirerek kullanıcı sayısını giderek artırmaktadır. Kimi kullanıcılar Facebook'u sadece sosyal medyada 
var olmak için kullanırken, kimi kullanıcılar ise Facebook'un sunduğu tüm özellikleri en yüksek verimlilikte 
kullanabilmektedirler. Facebook kullanıcılarını en çok tedirgin eden durum ise özel hayatın gizliliğinin ne 
ölçüde korunduğudur. Bu bağlamda Facebook, sunduğu gizlilik seçeneği ile kullanıcıların paylaşımlarını ya da 
özel olduğunu düşündükleri fotoğraf ve videolarını kendi gizlilik kriterlerine göre sınırlayabilmelerine olanak 
vermektedir. Ayrıca kullanıcılar kendilerine gelen arkadaşlık davetlerini kabul etmeme ya da gizlilik ayarlarını 
belirli kişilere yönelik düzenleme gibi seçenekler ile Facebook arkadaş ortamlarını kendi tercihlerine göre 
sınırlama özgürlüğüne de sahip olmaktadırlar. Kimi kullanıcılar Facebook'u sadece kendileri için özel olan 
insanlarla arkadaş olmak üzere kullanarak, yakın olmadıkları başka kişiler ile arkadaş olmaktan çekinme 
eğilimi gösterebilmektedirler. Facebook arkadaşlığı konusundaki bu tedirginlik yüksek öğrenimdeki öğretim 
elemanlarının da yaşadığı bir durumdur. Kimi öğretim elemanları öğrencileri ile arkadaş olmakta sakınca 
görmezken, kimi öğretim elemanları buna kesin olarak karşı çıkmaktadır. Öğrenciler ile arkadaş olan öğretim 
elemanlarının ise Facebook üzerinden öğrencileri ile kurdukları iletişimler de farklılık gösterebilmektedir. Kimi 
öğretim elemanları öğrenciler ile Facebook üzerinden akademik ya da sosyal boyutta iletişim kurmaktan endişe 
duymazken kimi öğretim elemanları iletişime kapalı olabilmektedir. Öğretim elemanlarının öğrenciler ile 
Facebook üzerinde arkadaş olma algıları, sosyal medyanın yüksek öğrenimde nasıl kullanıldığı ve 
kullanılabileceğine yönelik ipuçları sunabilecektir. Bunun yanı sıra, öğretim elemanı ile öğrenci arasında 
kurulacak olan akademik ve sosyal iletişimde en yüksek verimi sağlamak için sosyal medyadan nasıl 
yararlanılabileceğine yönelik fikir edinmede yardımcı olabilecektir. Bu görüşten hareketle çalışmanın amacı, 
öğretim elemanlarının öğrenciler ile Facebook üzerinden arkadaş olma durumlarına yönelik algılarının 
incelenmesi ve çeşitli değişkenlerin bu algılar üzerinde ne derece etkili olduklarının belirlenmesidir. Veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından belirlenen çeşitli demografik değişkenler ile Akkoyunlu, Dağhan 
ve Erdem'in (2015), öğretmenlerin Facebook’da öğrencileriyle arkadaş olma eğilim ve nedenlerini 
öğretmenlerin mesleki algılarıyla ilişkilendirmeyi amaçlayarak geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. Katılımcı 
grubunu, Türkiye'deki farklı üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Çalışma 
sonunda öğretim elemanlarının öğrenciler ile Facebook üzerinden arkadaş olma durumlarına yönelik algıları ve 
bunları etkileyen değişkenler ortaya konarak çeşitli öneriler sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: yüksek öğrenim; sosyal medya; facebook; öğretim elemanı öğrenci arkadaşlığı 
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Sosyal medyanın sunduğu hızlı ve kolay iletişim olanağı ile yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ve 
yaygın kullanımı birçok sektörün dikkatini çekmektedir. Dolayısıyla farklı sektörler sosyal medyada hesaplar 
oluşturmaktadır. Ticari kurumlardan eğitim kurumlarına geniş bir yelpazede yer alan bu sektörler yaygın bir 
iletişim ağı oluşturarak hedef kitlelerine kısa sürede ve kolayca ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Kurum ve 
kuruluşların sosyal medyayı kullanmaları sadece kendi yararlarına değil, aynı zamanda onları takip etmekte 
olan kitleler için de benzer şekilde önemli yararlar sağlamaktadır. Sosyal medyanın kurumsal olarak 
kullanımının önemini fark eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), bölüm içinde bir iletişim ve paylaşım ağı oluşturmak üzere ADÜ 
BÖTE adı altında 2013 yılında Facebook sayfası ve Facebook grubu kurmuş; 2014 yılında da Twitter hesabı 
oluşturmuştur. Bölüm dışında da takipçileri olan bu hesaplar, ADÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan diğer 
bütün anabilim dallarında sosyal medya hesaplarının açılmasında öncü olmuştur. ADÜ BÖTE Facebook 
sayfası ve Twitter hesabında duyurular ve alana yönelik paylaşımlar gerçekleştirilmekte; Facebook grubunda 
her bir kullanıcı profilinde (öğretim elemanı, öğrenci) farklı içeriklerde paylaşımlar yapılmaktadır. 
Öğrencilerin alana ve öğretmenlik mesleğine yönelik bilgilere ulaşma, güncel olaylardan haberdar olma, bilgi 
ve görüş paylaşımı yapma, sosyal etkileşimde bulunma ve kurumsal olarak fakülte ile üniversiteye yönelik 
duyuru ve paylaşımlara erişmelerini amaçlayan bu sosyal medya hesapları ile, kurumsal sosyal iletişim ağının 
kurulması amaçlanmıştır Çalışmanın genel amacı; bu üç farklı sosyal paylaşım platformuna yönelik genel 
kullanım düzeyinin ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla yöneticiler ve diğer kullanıcılar 
tarafından ne tür paylaşımların yapıldığı; gerçekleştirilen beğenilerin, yorumların, retweet'lerin ve favorilerin 
ne tür paylaşımlarda yoğunlaştığı; hesapların kullanım istatistikleri nicel ve nitel veri analizi teknikleri 
kullanılarak incelenecektir. Yapılan paylaşımların ve sosyal medya hesaplarının genel kullanım analizlerinin 
yanı sıra, bu hesapları takip etmekte olan ADÜ BÖTE öğrencilerinin görüşlerini de almak üzere bölüm öğretim 
elemanları tarafından görüşme formu hazırlanmış ve ilgili öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmıştır. ADÜ BÖTE sosyal medya hesaplarından veriler toplanmaya devam edilmektedir. Bu çalışma ile 
eğitim fakültelerinde sosyal medya kullanımına ilişkin, ADÜ BÖTE örneği üzerinden elde edilen bulgular, 
eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının ve bu fakültelerden mezun olan öğretmenlerin sosyal medya 
üzerinden alana ve mesleğe yönelik dinamik paylaşımlara erişimlerinin ve sosyal etkileşimlerinin önemi 
çerçevesinde tartışılacak ve önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: eğitim fakültesi, kurumsal, sosyal medya, facebook, twitter 
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Günümüzde eğitimden beklenenlerin ve öğrenci beklentilerinin hızla değişim geçirdiği, bireylerin 
ihtiyaçlarının bir yirmi yıl öncesinden daha çok farklılık gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla sadece 
geleneksel bir şekilde yüz yüze yapılan örgün eğitim her duruma uygun olmamakta bazen bu eğitimi 
destekleyici olması veya eğitime alternatifi olması açısından uzaktan eğitim kullanılmaktadır. Uzaktan 
eğitimde son yıllarda çok fazla gelişme kaydedilmekle beraber, öğrenme yönetim sistemleri, içerik yönetim 
sistemleri ve sosyal ağların ders etkinliklerinde kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Sosyal ağ sistemlerinin 
yaygın olarak günlük hayatta kullanılması eğitim ortamlarında da kullanımını gündeme getirmiştir. Sosyal 
ağların eğitimde kullanıldığında kabalık sınıf ortamlarındaki etkileşimi arttırmak, zamandan ve mekândan 
bağımsız bir şekilde eğitim etkinliklerini sürdürmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak gibi fırsatlar sunduğu 
görülmektedir. Bu sistemlerden son yıllarda dünya çapında çok yaygın olarak kullanılan Edmodo, eğitimcilerin 
zamandan ve mekândan bağımsız şekilde çevrimiçi sınıf toplulukları oluşturmasına ve yönetmesine, bu 
toplulukların kendi içerisinde veya birbiriyle iletişim kurmasına imkân sağlayan ücretsiz ve güvenli eğitsel bir 
ağ ortamı sunmaktadır. Literatürde gerçekleştirilmiş pek çok çalışma Edmodo’nun öğrencilerin öğrenme 
sorumluluğunu, sınıf içi etkileşimini ve iletişimini ayrıca derse karşı öğrenme isteğini arttırdığı bulgusuna 
ulaşmışlardır. Edmodo’nun sayısız kullanım alanı olabileceği gibi bu araştırmada Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri (BÖTE) bölümü öğrencilerinin 2014-2015 yılında bahar döneminde lisans düzeyinde 2. sınıfta 
aldıkları Grafik ve Tasarım dersinde kullanımına değinilmektedir. Görsel tasarım yazılımları kullanılan, iki 
saati teori ve iki saati uygulama olan derste, kalabalık gruplarda öğrenciye sürekli dönüt vermek, sınıf 
içerisinde dosya paylaşımı yapmak ve sınıfla iletişim kurmak gibi durumlar uygulamada karşılaşılan 
problemlerdendir. Bunun yanı sıra öğrencilerin özellikle aşama aşama ilerleme kaydettiği tasarım ağırlıklı 
derslerde birebir dönüt almaları gelişimleri açısından önemli görülmektedir ancak ders içerisinde yapılan 
etkinliklerden sonra kaydedilen dosyalar hem zaman hem de boyut olarak çok fazla alan ihtiyacı gerektirmekte 
ve dersin hocasının çok fazla vaktini almaktadır. Bu yüzden genellikle ders içerisinde yapılan etkinlikler 
kontrol edilemediğinden öğrenci kendi gelişimini takip edememekte ve dersin sorumlusu ve yardımcısı ise 
verilen bilgilerin ne derece alındığına dair bilgi sahibi olamamaktadır. Örgün eğitimle verilen dersteki 
bahsedilen zorlukların önüne geçmek amacıyla kullanılan sisteme dair görüş almak için araştırmacılar 
tarafından dersi alan 24 kadın, 14 erkek olmak üzere 38 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubuna 
katılan öğrencilerin bir dönem boyunca ders içi ve ders dışı etkinliklerde kullanılan sisteme dair ne düşündüğü 
ve öğrenci üzerindeki etkilerinin neler olduğu merak edildiğinden öğrencilerin konu hakkındaki görüşleri 
dönem sonunda yapılan bir anketle alınmıştır. Bu amaçla veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
literatür taranarak geliştirilen, 4’ü kişisel bilgiden oluşan ve 29’u beşli likert tipi sorulardan oluşan toplam 33 
soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Üç farklı alt boyuttan oluşan anketin bu araştırma kapsamında yer alan 
çalışma grubuna uygulanması sonucunda iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha) 0.774 olarak bulunmuştur. 
Ayrıca veri toplama aracı olarak öğrencilerin Edmodo üzerinde gerçekleştirdikleri etkinlikler de kullanılmıştır. 
Betimsel bir tarama modeli kullanılan çalışmada sonuç olarak öğrencilerin ders içi etkinliklere istekli bir 
şekilde katıldığı çünkü dersin sürekli değerlendirilmesinin, dersin öğretim elemanlarının dönütlerinin daha iyi 
ödevler hazırlamalarına yardım ettiği ve motive ettiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 
öğrencilerin sınıf içi etkileşimlerinin arttığı, kendi ödevlerine ve arkadaşlarının ödevlerine yorum yazarken 
özgür hissettikleri, ödevlerde yapamadıkları noktalarda arkadaşlarından yardım almalarının sınıf içi etkileşimi 
ve iletişimi arttırdığı görüşündedirler. Ayrıca eski ders dokümanlarına rahatlıkla ulaşabilmekten memnun 
oldukları, sistemin kullanışlılığına dair ise mobil veya masaüstü cihazlarda kullanımında bir sorunla 
karşılaşmadıkları, sisteme kayıt olmak veya site içerisinde yapılan etkinliklerde kullanıcı olarak zorlanmadan 
kullandıkları anlaşılmaktadır. Araştırmanın sonuçlarının literatürde yapılan çalışmalarla paralellik gösterdiği ve 
ders ortamını zenginleştirdiği, daha önceki yıllarda ders içerisinde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: grafik tasarım, eğitimde sosyal ağ kullanımı, edmodo 
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Avrupa’nın en genç internet kullanıcı gurubuna sahip olan Türk kullanıcıları internette geçirdikleri sürenin üçte 
birini sosyal ağlarda geçirmektedir. Günümüzde 1 milyarı aşan üyesi bulunan Facebook dünyanın en büyük 
sosyal ağı olup, etkileşim ve iletişim araçları sayesinde eğitsel anlamda önemli bir potansiyele sahiptir. Eğitsel 
Bilgisayar oyunları ise öğrenmeyi eğlenceli hale getiren uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu 
çalışmada, Turizm Coğrafyası dersi konularından Türkiye’deki tarihi ve kültürel değerler ile ilgili olmak üzere 
“Türkiye’nin Turistik Yerleri” isimli eğitsel oyun Zin, Jaafar, ve Yue (2009) tarafından hazırlanan Dijital Oyun 
Tabanlı Öğrenme Modeline göre geliştirilerek Facebook sosyal ağına entegre edilmiştir. Dijital Oyun Tabanlı 
Öğrenme modelinde analiz, tasarım, geliştirme, kalite kontrolü, uygulama ve değerlendirme olmak üzere 5 ana 
bölüm bulunmaktadır. Her bir aşamada bir sonraki aşamaya geçmek için ön-şart niteliğinde olan alt-görevler 
belirlenmiştir. Oyun geliştirme sürecine Amasya Üniversitesi ’nden gönüllü olarak 50 öğrenci katılmıştır. 
Modelin analiz basamağından mevcut durunun belirlenmesi için Onyebuchi (2009) tarafından geliştirilen 
sosyal medyanın öğrenim ve öğretim süreçlerine etkisini belirleme amaçlı hazırlanan ölçek ve öğrencilerin 
eğitsel bilgisayar oyunları hakkındaki tutumları belirlemek için Can (2003) tarafından geliştirilen Bilgisayar 
Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği ve Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 
Modelin Uygulama ve Değerlendirme basamağında elde edilen verilere göre geliştirilen oyunun öğrenciler 
tarafından 397 kez oynandığı, oynanma saatlerinin 23:00-02:00 ve 18:00-20:00 saatleri arasında yoğunlaştığı 
ve oyundaki ilk puanların (X=19,28) ve son puanlarının (X=35,92) arasında ortalama bakımından anlamlı bir 
fark bulunduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: eğitsel oyun, sosyal ağ, eğitsel oyun tasarım, facebook 
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Sosyal Ağların Kullanımıyla Arkadaşlığın Değişen Dinamikleri: Sanal Arkadaşlık Mehmet KURT Ankara 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara-Türkiye 
mkurt@ankara.edu.tr Özet: Teknolojinin hızla gelişmesiyle günümüzde bireyler sosyal medya araçlarını daha 
etkin ve aktif bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal medya araçlarının kullanımıyla son yıllarda arkadaşlık 
kavramında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve sanal arkadaşlık kavramının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bu durum ise sanal arkadaşlığın geleneksel arkadaşlığın yerine tercih edilmesini ortaya çıkarmıştır. 
Bu araştırma, öğrencilerin sosyal paylaşım ağlarında sanal arkadaşlık durumlarını farklı değişkenler açısından 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 
2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara ilinde ortaokul, lise öğrencileri ile Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü öğrencileri ve öğretmenlik sertifika 
programına devam eden öğretmen adayı olmak üzere toplam 628 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 
yaş ortalaması 26, yaş aralığı ise 12-50’dir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ölçme aracı, 
katılımcıların sosyal paylaşım ağlarında sanal arkadaşlık eylemlerini içeren yedili likert tipi derecelemeli 25 
önermenin dışında çeşitli demografik değişkenlerden oluşmaktadır. Katılımcıların sosyal paylaşım ağlarını 
kullanma durumlarını değerlendirmek için verilerin analizinde betimsel istatistikler, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, 
arkadaş sayısı, ailede sosyal ağları kullanma durumu, sosyal ağları kullanma süresi, internette kalma süreleri, 
takip edilen sosyal paylaşım ağları ve kullanma sıklıkları, bağlantı kurma amaçları ve önceliklerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar için kaykare testi, t-Testi, Kruskal-Wallis H testi, Mann Whitney U 
ve Varyans Analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; öğrencilerin 
sosyal ağlardan en çok Youtube, WhatsApp ve Facebook’u kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin 
geneli Facebook’ta 200’ün üzerinde arkadaşa sahiptirler. Facebook’ta kadınların genelde arkadaş sayısı 101-
200 arasında değişmekte, erkeklerde bu sayı ise 500’ün üzerine çıkmaktadır. Öğrenciler Facebook hesabına 
günde ortalama 1-5 kez arasında girmektedir. Sosyal ağlarda kadınlar bir gün boyunca yakın arkadaşlarından 1-
3 kişiyle görüşürken, erkekler ise bu sayı 10 ve üzerine çıkmaktadır. Kadınların sosyal ağlarda arkadaş 
seçerken hemcinslerini tercih etme oranı erkeklerin hemcinslerini tercih etme oranına göre daha fazladır. 
Sosyal ağlarda öğrencilerin arkadaş seçimindeki önceliği genellikle “En iyi arkadaş olma” düşüncesidir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu sosyal ağlardaki arkadaşlığı güvenilir bulmadıklarını fakat sosyal ağlardaki 
arkadaşlarıyla (gerçek hayattaki arkadaşları hariç) gerçek hayatta da arkadaş olmak istediklerini belirtmişlerdir. 
Öğrenciler sosyal ağları genellikle arkadaşlarıyla iletişim içinde olmak ve gönderilen bir iletiye beğeni de 
bulunmak amacıyla kullanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: sosyal paylaşım ağları, sanal arkadaşlık, facebook, teknoloji ve kültür 
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Teknolojinin pek çok alanda etkin kullanımıyla birlikte her alanda farklı etik sorunlar meydana gelmektedir. 
İletişim, eğitim gibi alanların yanı sıra teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan birisi de yayıncılık 
alanıdır. Önceleri yayıncılık anlamında hitap ettiği geniş kitlelerden dolayı yaygın olarak haber programları ve 
gazeteler kullanılsa da günümüzde bireyler haber edinmek için farklı medya türlerini de kullanmaktadırlar. 
Kullanılan medya veya ortam türlerinin farklılaşması her ortama özgü etik sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. 
Teknolojiye ilişkin etik sorunlardan bahsederken karşımıza özellikle bilişim etiği konusunda Mason (1982) 
tarafından ortaya konan PAPA modeli çıkmaktadır. Bu modelin genel olarak geçerli olduğunu söylemek 
mümkünse de günümüzde bireylerin haber edinmek ve yayınlamak için kullandıkları en yaygın ve önemli 
ortamların sosyal medya siteleri olduğu düşünüldüğünde karşılaşılan etik sorunların da farklılaştığını söylemek 
mümkündür. Dürüstlük ve doğru haber gibi temel kavramların aynı kalmasına rağmen, günümüzde sosyal 
medya sitelerinin çeşitli amaçlarla kullanımında, kullanılan ortama özgü bazı etik kavramların da göz önünde 
bulundurulmasını zorunlu bir hal almıştır. Bu açıdan bakıldığında temelinde bilgisayar ve internet 
teknolojilerinin yer aldığı sosyal medyada da ortamdan kaynaklanan etik kurallarının olması da doğaldır. 
Sosyal medyanın haber alma ve yayınlamada yaygın kullanımı bazı etik sıkıntıları da beraberinde 
getirmektedir. Bu durum göz önüne alındığında sosyal medya etiğinin oldukça önemli bir kavram olarak 
karşımıza çıktığı görülmektedir. Sosyal medya kullanan kitlenin büyüklüğü düşünüldüğünde, özel olarak 
öğretmenlerin sosyal medyayı doğru kullanmaları öğrencilerine örnek olmaları açısından oldukça önemlidir. 
Sosyal medyada sergilenen etik davranışlar hakkındaki farkındalık, sosyal medyayı kullanan öğretmenler için 
olduğu gibi sosyal medyayı gelecekte haber alma yanında eğitim amaçlı olarak da kullanması olası öğretmen 
adayları için de önemlidir. Bu amaçla bu çalışmada öncelikle bilişim etiğinden ve bilişim etiği konusunda 
önemle bahsedilen ve Mason (1982) tarafından ortaya konan PAPA modelinden bahsedilecektir. Ayrıca bu 
model çerçevesinde sosyal medya etiğinden bahsedilerek öğretmenler için sosyal medya kullanımının önemi 
örneklerle tartışılacaktır. Son olarak ise PAPA çerçevesinde öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımında 
dikkat etmeleri gereken etik davranışlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: etik, sosyal medya etiği, öğretmen adayı 
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This study aims to analyze the opinions of married people who have divorced because of the relationships on 
social network, and who stated that they were deceived by their partners on internet. Case study method was 
used since the study deals with “the people who have divorced because they thought their partners deceived 
them on the internet". The study employed ten participants (five male and five female). Data were collected by 
recording the scripts of interviews carried out through semi-structure interviews protocol. Data gathered by the 
interview protocols were written down. In the process of data analysis, “constant comparative analysis” method 
was employed. Findings of the study were put into two main categories. The first was about the war the 
participants' partners used the social network and the second about the effects of the messages and posts of the 
partners in social media on familial relations. The findings of the study showed that the ways spouses used 
social networks affected the familial relationships negatively. Another finding of the study was that, from 
emotional, behavioural, social and psychological aspects, use of the social networks by the divorcees affected 
the familial relationships. Certain suggestions were made based on these findings. 
Keywords: cheating, marriage, social network, ınternet use 
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YENİ KÖYE ESKİ ADET: SOSYAL MEDYADA GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU 
 

Şenay OZAN, Hatice Ferhan ODABAŞI  
senayozan@anadolu.edu.tr, fodabasi@anadolu.edu.tr 

 
Sosyal medya kullanıcıların kendilerini ifade ettiği ve diğer kullanıcılarla bağlantıda kalabildiği bir sanal 
ortamdır. Dijital yerliler olarak tanımladığımız genç kuşak tarafından sosyal medya çok yaygın 
kullanılmaktadır. Özellikle akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelmesi ile birlikte sosyal 
medya ve gerçek zamanlı uygulamalar günümüzde çok sık kullanılır duruma gelmiştir. Dijital yerliler sosyal 
medyada yaptıklarına ilişkin fotoğraflarını ve gittikleri yerlere ilişkin konum bilgilerini paylaşmaktadır. 
Bireylerin sosyal medya kullanım durumlarına bakıldığında mahremiyet sınırlarının giderek daraldığı ve kişisel 
alanların başkaları ile paylaşıldığı görülmektedir. Hatta bu ortamlarda insanların üstünlük sağlamak amacıyla 
dışarıya karşı hayatlarını farklı yansıttığı bir ortam haline gelmiştir. Sosyal medyanın bu türlü kullanımı sonucu 
ise karşımıza alanyazında sosyal medyada gelişmleri kaçırma korkusu olarak tanımlanan GKK (FOMO - Fear 
of Missing Out) olgusu çıkmaktadır. GKK yeni ortaya atılan bir olgu olmasa da sosyal medyanın yoğun bir 
şekilde kullanılması sonucu gün yüzüne çıkmıştır. GKK olgusu önemli bir şey kaçırdığına ilişkin kaygı 
bozukluğu durumudur. GKK’sı olan kişiler tam olarak ne kaçırdığını bilmese de sürekli başkalarının yaptıkları 
ile ilgilenirler ve diğerlerinin kendisinden daha iyi vakit geçirdiğini, daha iyi bir yaşama sahip olduğunu 
düşünerek kaygılanırlar. GKK psikolojik olarak tatminsizliklerden kaynaklı olarak kendini kontrol edememe 
durumunun artması olarak da tanımlanabilir. Bu durumda böyle bir kaygıya sahip olan kişilerin sosyal medya 
kullanımını kontrol edememe durumumu kaçınılmazdır. Sosyal medya hesaplarını sürekli yenileyerek diğer 
insanların ne yaptığını takip etme, yaşadıkları güzel şeyleri paylaşma davranışları günlük hayatının aksamasına 
sebep olacak düzeye gelmektedir. Alanyazında incelendiğinde GKK’nın en sık dijital yerliler olarak 
adlandırılan kuşakta bulunduğu görülmektedir. Bu bireylerin GKK düzeyleri öğrenme ortamlarını da 
etkilemektedir. Yüksek düzeyde GKK’sı olan bireyler öğrenme ortamlarında da sürekli sosyal medyaya bakma 
eğilimdedirler ve sosyal medya öğrenme ortamlarında dikkati dağıtan bir unsur olarak görülmektedir. Bu 
sebeple öğrencilerin GKK durumlarının incelenmesi ve öğrenme ortamlarının buna göre düzenlenmesi önemli 
görülmektedir. Bu çalışmada GKK olgusu betimlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda alanyazında GKK olgusu 
ile ilgili öğrencilerle yapılan çalışmalar incelenmiştir. GKK oluşumunu etkileyen etmenler ve çeşitli 
değişkenlerle ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda GKK düzeyleri yüksek 
olan öğrencilerin öğrenme ortamlarının ve etkinliklerinin nasıl olmasına ilişkin öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: sosyal ağlar, gkk, gelişmeleri kaçırma korkusu, fomo 
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STEP-BY-STEP ORGANIZATION OF A UNIVERSITY CLIL COURSE AT THE KAZAN FEDERAL 
UNIVERSITY 

 
Leila SALEKHOVA, Rinata ZARIPOVA 

salekhova2009@gmail.com, rinata-z@yandex.ru  
 

This abstract reports on the organization of CLIL (Content and Language Integrated Learning) University 
courses in Mathematics held at the Institute of Philology and Intercultural Communications of Kazan Federal 
University (KFU). KFU is situated in Kazan - the capital of Tatarstan, which is one of the republics of Russia. 
There are two official languages in Tatarstan, Tatar and Russian. Russian, nevertheless, is the language of 
government and economic exchange, and hence the language of access and power, so mainly University 
courses are taught in Russian. But due to the multiethnic population of Russia in general, and Tatarstan in 
particular, there are two choices of schools available depending upon the medium of instruction. There are 
Russian-medium schools and schools with native language of instruction, for example schools with Tatar 
language of instruction in Tatarstan, in which almost all subjects, including mathematics, are taught in Tatar 
language. Mathematics is a compulsory course to be learnt at the University, so students, who are Tatar-
medium schools graduates have to learn Mathematics in non-native (Russian) language. Education programs 
implicitly assume that knowledge is represented in a system which is independent of the specific language of 
instruction and, thus, can easily be accessed no matter what language the learner uses. But in the domain of 
mathematics, for example, it has been found that native language affects how quantity is represented and how 
well numerical operations can be performed (Gordon, 2004). In fact, students with Tatar–medium background 
performed in Math significantly below their peers. There appeared an idea to overcome these drawbacks by 
using CLIL. The term CLIL was coined by David Marsh, University of Jyväskylä, Finland (1994). CLIL 
describes any dual-focused educational approach where subjects are taught and studied through the medium of 
a non-native language. CLIL approach has positive effects on learner’s confidence and it develops academic 
cognitive processes and communication skills. CLIL encourages intercultural understanding and community 
values. In addition, learners become more sensitive to vocabulary and ideas presented in their first language as 
well as in the target language and they gain more extensive and varied vocabulary. In the target language, 
learners reach proficiency levels in all four skills of listening, speaking, reading and writing far beyond. This 
success is shown in Information and Communication Technologies (ICT) skills too. We outline the different 
steps involved in the practical implementation of the proposed CLIL approach in teaching Math at the tertiary 
level, which include choice of topic, linguistic content, tasks and strategies, and we describe the ways in which 
CLIL can be used in the classroom for teaching discipline. Besides we discuss how ICT can contribute to the 
realization of CLIL approach. ICT is used as a teaching tool. Teacher helps students to develop media literacy, 
to use ICT to establish interregional and international exchanges and guide them in using ICT in ways that are 
new for them and that enhance learning. Math topics include basics of Probability Theory and Mathematical 
Statistics and their applications in linguistics. The study was funded by Russian Humanitarian Science 
Foundation, project number 14-06-00325 Keywords: Content and Language Integrated Learning, Information 
and Communication Technologies, Mathematics. 
Keywords: content and language ıntegrated learning, ınformation and communication technologies, 
mathematics 
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MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE PARAMETRİK TASARIMA YAKLAŞIM 
 

Kemal ŞAHİN, Bülent Onur TURAN 
kemalsahin@gmail.com, boturan@gmail.com 

 
Sayısal teknolojilerin gelişmesi, parametrik tasarım yaklaşım ve yöntemlerini oldukça etkilemiş ve 
geliştirmiştir. Tasarımın her evresinde bu gelişimi ve etkilerini görmek mümkün hale gelmiştir. Veri toplama, 
tasarımın erken evresi ve konsept oluşturma, analizler (yük, performans, maliyet...vb.), çizim ve sunum gibi 
temsiller bilgisayar ortamında gerçekleşmektedir. Üçüncü şahışlarla yapılacak paylaşım ve ilişkiler de dahi 
sayısal araçların payı giderek artmaktadır. Özellikle tasarım aşamasına bakıldığı zaman, bir çok araştırmacının 
ortak görüşü; tasarım sürecinin analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere üç temel aşaması olduğu 
yönündedir. Problemi parçalara ayırma, parçaları yeni bir yorumla birleştirme ve ortaya çıkan ürünün 
sonuçlarını keşfetmeye yönelik testlerin yürütülmesi bu aşamaların önemli yapı taşlarıdır. Tüm bu yapı 
taşlarının adım adım tanımlanması ve hiyerarşik bir düzen içerisine yerleştirilmesi, tasarımın ne kadar analitik 
düşünce biçim ve becerisine yatkın olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda tasarımın pratiğinde hemen yerini 
bulan sayısal teknolojiler, tasarımcının hem tasarım ufkunu geliştirmekte hem de süreç içerisinde yükünü 
hafifletmektedir. Bu durum tasarımcıyı daha çok karar veren ve süreç yöneten bir konuma getirerek yeni bir 
görev kazandırmıştır. Bu sebeplerden ötürü, geleneksel tasarım eğitimi görmüş mimar adaylarının daha hızlı 
adapte olabilmesi ve tasarım yetilerini artırabilmesi için bilgi teknolojilerinden faydalanması ve kullanması 
artık zorunluluk halini almıştır. Ayrıca, tasarımcının seçim ve karar verme süreçlerinde, parametik tasarım gibi 
hesaplamalı bilimlerden faydalanan yaklaşımları benimsemesi için bilgi teknolojileri tabanlı araçlara hakim 
olabilmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında geleneksel tasarım eğitiminden gelen, dijital tasarım 
yöntemleri konusunda herhangi bir bilgi veya tecrübesi olmayan fakat mimar vasfını kazanmış yüksek lisans 
öğrencilerine yönelik parametrik tasarım modelleme konusunda özel bir eğitim programı uygulanmıştır. Eğitim 
kapsamında öğrencilere parametrik tasarım uygulamalarına yönelik modelleme ve metinsel kod ifadeleri 
aktarılmış ve pratik yapabilmelerine olanak verilmiştir. Süreç içerisinde pratik çalışmalar birer ürüne 
dönüştürülmüştür. Sonuçta, katılımcıların tasarım bakış açılarındaki değişikliği incelemek üzere görüşleri 
alınmış ve analizler yapılmıştır. Ayrıca, süreç içerisinde öğrencilerin yaptığı çalışmalar parametrik tasarım 
yöntemleri açısından değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: parametrik tasarım, mimarlık, parametrik tasarım ve modelleme, parametrik tasarım 
kodlama 

 
AN INVESTIGATION OF COMPUTER BASED MATHEMATICS INSTRUCTION IN EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION: A LITERATURE REVIEW OF THE RECENT EMPIRICAL STUDIES 
 

Nursel YILMAZ 
nyilmaz@metu.edu.tr 

 
The purpose of this paper is to examine and discuss the most recent publications related to the computer based 
mathematics instruction in terms of their use and effectiveness for early childhood children. For this purpose, 
the paper starts with three main research questions such as “what are the results of the recent empirical studies 
conducted for the use and effectiveness of the computer based mathematics instruction for early childhood 
children”, “what are the most covered mathematical concepts in these empirical studies”, and “what can be 
recommended for the future studies”. In order to reach the answer of these questions, the search was limited by 
the years from 2005 through 2015 and the paper focused on only empirical studies by using EBSCOhost 
Databases (e.g. ERIC, Education Research Complete, ULAKBIM Turkish National Databases, and etc.), 
ProQuest Dissertations & Theses Global and YÖK-Thesis Center. Moreover, in order to cover the scope of this 
paper, the most relevant 11 empirical studies were included in the paper by using different combinations of the 
key terms such as computer based instruction, computer based education, mathematics, early mathematics, 
early childhood children or preschool children. In brief then, this paper will begin with a brief overview of 
computer use and mathematics in early childhood education, then, continue with the empirical studies to figure 
out the use and the effectiveness of computer based mathematics instruction for early childhood children. 
Moreover, at the end, a conclusion will be given in order to discuss the reviewed empirical studies. 
Keywords: computer based education, early mathematics, young children 
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ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK HAYAT OLAYLARINI NEDENLERİ İLE 
AÇIKLAYABİLMELERİNDE “YANGIN” BAĞLAMININ ETKİSİ1 

 
Sibel ER NAS, Arzu KİRMAN BİLGİN, Gökçe TÜTÜNCÜ 

sibelernas@hotmail.com, arzukirmanbilgin@gmail.com, gokcetutuncu@hotmail.com 
 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayan fen bilimleri öğretim programında benimsenen bir 
öğretim modeli bulunmamakla birlikte programa yönelik geliştirilen ders kitaplarında da herhangi bir öğretim 
modeli temel alınmamaktadır. Öğretim modelleri, temel alınan yaklaşım ve bu yaklaşımlara ait kuramların 
uygulama şekilleridir. Bu yüzden öğretmenlerin sınıf içinde benimsenen yaklaşım ve kuram dahilinde 
verilmesi hedeflenen kazanımları sistematik bir süreç izleyerek sunması gerekmektedir. Bu da ancak bir 
öğretim modeli temel alınarak gerçekleştirilebilir. Bu açıdan fen bilimleri ders öğretmenlerinin bir öğretim 
modeli çerçevesinde geliştirilmiş öğretim programlarına ihtiyacı vardır. Fen bilimleri dersi öğretim 
programında öğrencinin günlük yaşamda karşılaştıkları örnekleri açıklayabilmesinin önemli olduğuna vurgu 
yapıldığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle kullanılacak olan bağlam ve bağlam çerçevesinde geliştirilecek olan 
materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından önemlidir. Öğrenmenin, bir bağlamla birlikte 
meydana geldiğini savunan bağlam temelli öğrenme, öğrencinin günlük hayatında karşılaştığı bir durumu 
öğrendiği konu ve kavramlarla açıklayabildiğinde öğrenmenin gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Bir kavram 
öğretilmek isteniyorsa kavramın bilimsel yönü ile hayatımızdaki yeri birleştirilmeli ve kavram gerçek dünyanın 
bir uygulaması olarak bir bağlam içerisinde karşımıza çıkmalıdır. Bağlam temelli öğrenme kuramının bir 
uygulaması olan REACT, bağlamın konuyla ilişkilendirildiği (Relating), kavramla ilgili deneyim kazanıldığı 
(Experiencing), kavrama yönelik uygulamaların yapıldığı (Applying), öğrenilenlerin arkadaşlarla paylaşıldığı 
(Cooperating) ve farklı durumlara uygulanabildiği (Transfering) bir öğretim modelidir. Dolayısıyla 
geliştirilecek olan REACT öğretim modeline uygun rehber materyallerin fen bilimleri öğretmenlerine bir 
kılavuz niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. İlgili literatürde ısı - sıcaklık ve genleşme - büzülme kavramlarının 
öğrenilmesinin zor olduğu ve bu kavramlar çerçevesinde birçok alternatif kavrama tespit edildiği 
belirtilmektedir. Öğrencilerde kalıcı öğrenmeler ve kavramsal değişimi sağlamak adına bu kavramları 
somutlaştıracak materyallere ve bağlamlara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. sınıf fen bilimleri 
dersi öğretim programında yer alan “Isı - Sıcaklık ve Isı Maddeleri Etkiler” konularındaki kavramların günlük 
hayatımızdaki yerini vurgulamaya yönelik REACT öğretim modeline uygun rehber materyaller geliştirmek ve 
geliştirilen rehber materyallerin öğrencilerin günlük hayat olaylarını nedenleri ile açıklamaları üzerindeki 
etkisini araştırmaktır. Bu materyallerde doğal afet olan “yangın” bağlamı temel alınmıştır. Çalışma yarı 
deneysel yöntem ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 5. sınıfta öğrenim gören 56 (27 deney, 29 
kontrol) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak olayları nedenleri ile açıklama testinden 
yararlanılmıştır. Olayları nedenleri ile açıklama testi 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Testte öncelikle 
öğrencilere bir olay verilmiş ve ardından öğrencilerin verilen olayı nedenleri ile birlikte açıklaması istenmiştir. 
Öğretim sürecinde deney grubunda dersler hazırlanan rehber materyaller ile yürütülürken, kontrol grubunda ise 
dersler mevcut ders kitabı kullanılarak işlenmiştir. Olayları nedenleri ile açıklama testinden elde edilen veriler 
analiz edilirken tam anlama, kısmi anlama, alternatif kavrama ve anlamama kategorilerinden yararlanılmıştır. 
Gruplardan elde edilen verilerin grup içi (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi) ve gruplar arası (Mann Whitney U-
Testi) karşılaştırmaları non-parametrik teknikler kullanılarak yapılmıştır. Yapılan uygulamalar sonrasında 
rehber materyallerin deney grubu öğrencilerinin olayları nedenleri ile açıklamalarında anlamlı bir etkisinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: react öğretim modeli, ısı maddeleri etkiler, ısı ve sıcaklık, olayları nedenleri ile açıklama 
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FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER VE ÖĞRETİM 
YÖNTEMLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 
Doç. Dr. Selami YANGIN, Didar Rübeyda KAYA 

selami.yangin@erdogan.edu.tr, didarubeydakaya@gmail.com 
 

Öğrencilerin öğrenmelerinin en iyi biçimde gerçekleşmesi ancak etkili bir öğretimle mümkün olmaktadır. 
Etkili, kalıcı ve anlamlı öğrenmelerin sağlanmasında uygun yöntemlerin ve araç-gereçlerin kullanılması 
oldukça önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul 6. sınıf fen ve teknoloji ders programında yer alan 
“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin 
uygulamasında destek niteliği taşıyan araç-gereçlerin öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda yeterli 
miktarlarda kullanılıp kullanılmadığını analiz etmektir. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz 
döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 388 öğrenci ile 66 fen öğretmenine geçerlilik ve güvenirliliği test 
edilmiş likert tipi ölçme araçları uygulanmıştır. Ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen veriler, 
araştırmacılar tarafından SPSS 20 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 
öğrencilere göre vücudumuzdaki sistemler konularının öğreniminde grup çalışması, grup tartışması, gösteri, 
gezi-gözlem, problem çözme, örnek olay incelemesi ve deney yöntemlerinin hiç kullanılmadığı, aksine düz 
anlatım yöntemine başvurulduğu, yazı tahtası, modeller ve ders kitabı dışındaki yazılı materyallere (yardımcı 
kitaplar, dergiler, gazeteler, makaleler vb.) çoğunlukla yer verildiği, hiç görsel-işitsel araçların yer almadığı ve 
derslere etkin biçimde katılmadıkları bunun da nedeninin konuların öğrenci seviyesine indirgenememesine 
bağlandığı bulunmuştur. Öğretmenler ise vücudumuzdaki sistemler konularının öğretiminde grup çalışması ve 
gösteri yöntemini çok kullandıklarını ileri sürerken soru-cevap, örnek olay incelemesi, anlatım ve grup 
tartışması yöntemini oldukça, problem çözme yöntemini kısmen, gezi-gözlem ve deney yöntemlerini ise hiç 
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 87.9’u diğer fen öğretmenlerinin vücudumuzdaki sistemler 
konularının öğretiminde anlatım ve soru-cevap yöntemine diğer öğretim yöntemlerinden daha fazla yer 
verdiğine inanmaktadırlar. Öğretmenlerin çoğunluğu bu konuların öğretiminde modeller, yazı tahtası, ders 
kitabı dışındaki yazılı kaynakları oldukça çok kullandığını söylerken, yine tv ve video, tepegöz projektörü, 
slayt projektörü ve bilgisayarlı tepegöze hiç yer vermediklerini ileri sürmüşlerdir. Öğrenciler ile öğretmen ileri 
sürdükleri görüşlerde önemli düzeyde çelişkiler yer almaktadır. Bu araştırma ile birlikte görüldüğü üzere 
okullarda yapılandırmacı öğrenme anlayışı kapsamında öğrenci merkezli yaparak-yaşayarak öğrenme yollarına 
pek yer verilmediği, aksine gelenekselci bir anlayışla pozitivist paradigmaya dayanan öğretmen merkezli 
süreçlerle derslerin işlendiği belirlenmiştir. Bu bağlamda öğrenen merkezli süreçlerin okullarda daha aktif hale 
getirilmesi gerektiği, diğer disiplinlerde de benzer bulguların mevcut olup olmadığına yönelik araştırmaların 
yürütülmesi ve bütünsel biçimde ulusal eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: 6. sınıf, araç-gereçler, fen ve teknoloji, ortaokul, öğretim yöntemleri, öğretmenler 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA BULUNAN KAVRAM 
HARİTALARININ EĞİTİM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ümmügülsüm CANDEĞER, Filiz METE, Şerife BÜYÜKKÖSE 
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Kavram, bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Kavram haritaları zihnin kavramları daha kolay 
anlayabilmesi için tasarlanmış öğrenme araçlarıdır. Yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram 
haritaları insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme kuramları arasında köprü kuran bir öğretim 
stratejisidir. Bir kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı ve altındaki kavramların birbiri ile ilişkilerini 
gösteren iki boyutlu bir şemadır. Bu şemaların hazırlanmasında çeşitli yöntemler kullanılabilir. Kavram 
haritaları ile zihinde genelleme, ayrım ve tanımlama şeklinde oluşan öğrenme kolaylaştırılabilir. Kavram 
haritalarının hazırlanmasında graf teori yönteminin kullanılması önemli bir yere sahiptir. Kavramlar arasındaki 
bağıntıların kısa ifadelerle ve iyi açıklanmış olması konuların kavranmasında yardımcı olabilecektir. 1736’da 
Euler’in Könisberg’in yedi köprüsü ile ilgili problemi çözmede kullandığı graf teori ile noktalar arasındaki 
çizgiler vasıtasıyla kavramların birbiri ile ilişkileri gösterilebilmektedir. Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bir proje sonucunda ortaya çıkan Eğitim 
Bilişim Ağı üzerinden yayınlanmış olan kavram haritaları üzerine çalışılmıştır. Eğitim-öğretim sürecinde 
bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin materyaller kullanılması amacıyla Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve 
incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri barındıran sosyal bir platformdur. Eğitim Bilişim Ağı Millî Eğitim 
Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün öğretmen, öğrenci ve veli gibi bütün eğitim paydaşlarına 
açık bir internet sitesidir. Sitede eğitimle ilgili birçok bilgiye habere ulaşmak mümkündür. Eğitim Bilişim Ağı 
bilişim sistemleri üzerinden eğitim paydaşlarına ulaşmayı hedeflediği gibi kişilerin kendi kendine 
öğrenmelerine de yardımcı olmaktadır. Derslerle ilgili içeriklerin kontrolden geçmiş olanlarının yayınlandığı 
siteden öğrenciler yer ve zamana bağlı kalmadan istedikleri gibi tekrar izleme özgürlüğüne sahip 
olabileceklerdir. Sistem mobil cihazların kullanımı açısından da kullanıma uygundur. Araştırma betimsel 
araştırma yöntemlerinden olan doküman inceleme yoluyla hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Eğitim Bilişim 
Ağı’nda bulunan Tarih, Kimya, Felsefe, Fen Bilimleri, Arapça ve Türkçe alanlarında hazırlanmış on yedi adet 
kavram haritası oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı Eğitim Bilişim Ağı’nda yayınlanan kavram haritalarının 
değerlendirilmesinin yapılması ve kavram haritalarının eğitimdeki yerinin ortaya konmasıdır. Konuyla ilgili 
çalışma esnasında alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında Yenilik 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün bu çalışmasının desteklenmesi için öneriler getirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: kavram haritaları, eba, eğitim bilişim ağı, graf teori, 
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PROGRAMLAMA DİLİ EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK ÇALIŞMALAR 
 

Serhat Bahadır KERT 
sbkert@gmail.com 

 
Teknoloji üreticisi olma isteği, ülkelerin yazılım uzmanlarını yetiştirmeye yönelik çabalarını arttırmaktadır. 
Özellikle programlama dili eğitimi, son yıllarda, tüm dünyada, küçük yaşlardan itibaren önem verilen bir alan 
olarak karşımıza çıkmıştır. İncelenen bilimsel makaleler içerisinde; karmaşık, soyut ve iç içe geçmiş kod 
bloklarının öğretimi için yeni teknolojik destek araçlarının ve yazılımların geliştirildiği görülmektedir. 
Geliştirilen her teknolojik araç, programlama eğitimi sürecindeki bir pedagojik sorunun çözümünü ortaya 
çıkarmak amacıyla geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Çalışmaların amaçları üzerinde durulurken, teknolojik 
araçlar ile birlikte pedagojik gerekliliklere değinildiği görülebilmektedir. Örneğin, güncel araştırmalar 
içerisinde; Howland ve Good(2015) tarafından yapılan ve programlama eğitiminde görselleştirme araçlarının 
kullanılarak oyun geliştirme yaklaşımının benimsendiği çalışma, motivasyon odaklı ve kodlama sürecinin 
karmaşasını azaltmaya dönük bulgularıyla ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan, somutlaştırma hedefi, 
programlama eğitimi çalışmalarındaki bir diğer önemli pedagojik hedef olarak dikkat çekmektedir. Bu konuda 
da güncel bir çalışma olarak, Corral ve diğerleri (2014) tarafından, C# gibi nesne temelli bir dilin eğitiminde 
Sifteo küplerinin kullanıldığı araştırma örnek olarak gösterilebilir. Özellikle, kodlamaya yeni başlayan 
bireylere yönelik, Sifteo küpleri gibi fiziki ortam içerisindeki araçların kullanıldığı çalışmalara alan yazın da 
rastlanabilmektedir. Benzeri uygulamaların derlenmiş bir biçimde sunulmasının, veri erişimi ve somut 
başlıklara ulaşılması bakımından anlamlı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Kert(2015) tarafından 
yapılan “Different Technologies and Approaches Used for Programming Language Education” başlıklı 
araştırmanın devamı niteliğinde, pedagojik boyutlara odaklanılan bir çalışmanın yapılması ve eksik kalan 
noktaların tamamlanması düşünülmüştür. Bu çalışmada, Alan yazında yer alan programlama dili eğitimine 
ilişkin bilimsel uygulamalar, pedagojik bir bakış açısıyla incelenmiş ve belirli başlıklar altında toplanarak 
maddelendirilmiştir. Bu boyutuyla, yapılan araştırmanın bir alan taraması örneği olduğu ifade edilebilir. Elde 
edilen bulgular kapsamında; işbirliği, motivasyon, somutlaştırma, basitleştirme ya da programlama eğitimine 
ilişkin eğitici ontolojiler oluşturma gibi kavramlar, bazı başlıklar arasında ifade edilebilir. Oluşturulan 
başlıkların, programlama eğitimi alanında yapılacak çalışmalara altyapı oluşturabileceğine inanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: programlama dili eğitimi, pedagojik yaklaşımlar, yazılım eğitimi, teknoloji eğitimi 
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ORTAÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DYNED 
PROGRAMINI KULLANMAYA İLİŞKİN İLGİ, TUTUM VE MOTİVASYONLARI 

 
Miyase PEKTAŞ, Müzeyyen Bulut ÖZEK 
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Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi örgün okulların 4 – 8. sınıflarında okuyan öğrenciler için 
İngilizce eğitim sistemi olan DynEd First English and English For Success yazılımını kullanmaya ilişkin 
öğrenci ilgi ve motivasyonlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. DynEd First English and English For Success 
yazılımları da İngilizce dil öğretimi için geliştirilmiş bir Akıllı Öğretim Sistemidir. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak "DynEd programını kullanmaya ilişkin tutum ve motivasyon anketi" kullanılmıştır. Anket Likert 
ölçekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Anket kişisel bilgiler ve 29 maddelik likert tipi ölçek olmak üzere iki 
bölümden oluşmaktadır. Araştırma evreni "Antalya İli Kaş ilçesinde bulunan DynEd programını kullanan 
Ortaokullar" dır. Bu kapsamda DynEd programını kullanan üç ortaokulda 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıfta bulunan 476 
öğrenciden 151 kişilik bir örneklem'e 28 Mayıs 2015'de anket uygulanmıştır. Araştırma 2014-2015 öğretim yılı 
ile sınırlıdır. Araştırmada amaca yönelik örnekleme yapılmıştır. Araştırma mevcut durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçladığından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin DynEd programını 
kullanmaya ilişkin görüşleri cinsiyet, programı kullanma sayısı ve sınıf düzeylerinde analiz edilmiştir. Beş 
faktörlü olan ankette öğrencilerin tututum ortalamaları, duruma bağlı ilgileri, DynEd programını kullanmaya 
ilişkin kaygıları, güdüleri, öz yeterlilik algıları, DynEd programını kullanmaya ilişkin başarı algıları, DynEd 
programının İngilizce dersi için önemli olup olmadığı görüşleri gibi tutum ve motivasyonun alt boyutları 
incelenmiştir. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda Verilerin 
çözümlenmesinde; Aritmetik ortalama, frekans, Bağımsız Gruplar t-testi (Independent Samples Ttest) , 
Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA, Normality test, Homojenity test 
uygulanmıştır. Sonuç olarak; kız ve erkek öğrencilerin tutumları, öz yeterlilikleri ve ilgileri arasında anlamlı bir 
fark olduğuna dair kanıt bulunamamıştır. Ancak kız ve erkek öğrencilerin DynEd kullanmaya ilişkin kaygı 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin DynEd kullanmaya ilişkin kaygı 
düzeylerinin kız öğrencilerden yüksek olduğu söylenebilir. Öğrencilerin tutum ortalamalarında sınıf düzeyine 
göre anlamlı bir fark olduğuna dair kanıt bulunamamıştır. Öğrencilerin DynEd programına ilişkin kaygılarının 
olmadığı, DynEd programını kullanırken öğrencilerin motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu, öğrencilerin 
DynEd programını ilgi çekici ve eğlenceli buldukları, öğrencilerin DynEd programının ingilizce öğrenmelerini 
kolaylaştıracağını düşündükleri sonuçlarına varılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin DynEd programına ilişkin 
başarı algılarının yüksek olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: dyned programı, ingilizce öğretimi, ortaokul öğrencileri 
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TAM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK 
BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI 

 
Oğuzhan ÖZDEMİR, Hüsamettin ERDEMCİ 
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Öğrenim hayatına başlayan her bir bireyden beklenen davranış, okul hayatını belirlenen hedeflere ulaşarak 
başarıyla neticelendirmesidir. Ancak sınıflarda kalabalık kitlelerle işlenen derslerde bunu tüm öğrencilerin 
başarması mümkün değildir. Zira öğrencilerin sahip oldukları zekâ seviyeleri, öğrenme hızları, dil becerileri ve 
bunun gibi birçok bireysel özellikler bazı öğrencilerin başarılı ve bazı öğrencilerin de başarısız olarak bu süreci 
neticelendirmelerine yol açmaktadır. Okullarda da birebir öğretimdeki başarıyı elde edilebilme yollarını 
araştıran Bloom, Tam Öğrenme Modelini ortaya koymuştur. Yeterli zaman ve imkân tanındığı sürece bir özrü 
olmayan tüm öğrencilerin öğrenebileceğini savunan bu model yıllardan beri öğretmenler tarafından 
uygulanmaktadır. Birçok farklı derste uygulanan bu modelin kullanıldığı derslerden biri de matematiktir. 
Literatür tarandığında öğrencilerin öğrenmede zorluk çektikleri derslerden biri de matematiktir. Soyut 
kavramların yoğun olarak kullanıldığı bu ders, birçok öğrenci için başarılması imkânsız derslerden biri olarak 
görülmektedir. Bu düşüncenin temelinde birçok neden yer almaktadır. Hayatımızın birçok alanında kullanılan 
matematiğin öğrenilmesi oldukça önemlidir. Tüm mühendislik dallarında gerekli olan matematik, öğrencilerin 
sistemli bir düşünce geliştirmelerinde de önemli rol oynamaktadır. Ünitelerin birbiri ile ilişkili olması, iyi 
öğrenilmeyen bir ünitenin diğer ünitelerin öğrenilmesinde engel teşkil edebilmektedir. Oldukça önemli olan bu 
dersin, öğrenciler tarafında öğrenilebilmesi için bazen öğretmenlerin ders dışında da öğrenciye zaman ayırması 
gerekmektedir. Öğrenciye gerektiğinde ders dışında da zaman ayırmayı gerektiren tam öğrenme modelinin 
matematik dersindeki öğrenci başarısına etkisi önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı; matematik 
dersinde uygulanan tam öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisini araştıran çalışmaları bir araya getirerek 
elde edilen sonuçların meta analizini gerçekleştirmektir. Bilimsel araştırmalarda bir tür literatür tarama yöntemi 
olan meta analiz, bir konuda yapılmış araştırmaların bir araya getirilmesi ve çalışmalardan elde edilen 
sonuçların bütünleştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu amaçla literatür taranmış ve matematik dersinde tam 
öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisini belirlemeye çalışan araştırmalar toplanmıştır. Elde edilen veriler 
CMA(Compherensive Meta-Analysis) programıyla analiz edilmiştir. Analizler sonucunda tam öğrenme 
modelinin matematik dersinde uygulanmasının öğrenci başarısındaki etki büyüklüğü hesaplanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında öneriler geliştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: tam öğrenme, meta analiz, matematik 
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7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VAN HİELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN FARKLI 
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 
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Öğrencilerin yaşadıkları dünyayı anlayabilmeleri, uzamsal düşünme, akıl yürütme, problem çözme becerilerini 
geliştirebilmeleri için geometri önemli bir araçtır. Öğrencilerin üst düzey geometrik düşünmelere sahip 
olabilmeleri, her şey den önce nitelikli bir geometri eğitimini gerekli kılmaktadır. Bilindiği gibi Van Hiele 
bireylerde geometrik düşünmenin beş düzeyde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Öğrencilerin bulundukları 
eğitim seviyesinin gerektirdiği düşünme yeterliliklerini kazanabilmeleri için bu eğitim seviyesinin gerektirdiği 
geometrik düşünme düzeyinde olmaları gereklidir. Örneğin daha çok neden-sonuç ve ispat kavramlarının ön 
plana çıktığı lise geometri öğrenimi için öğrencilerin en azından Van Hiele üçüncü düzey düşünme becerilerine 
sahip olmaları gerekmektedir. Kısaca ortaokuldan mezun olan bir öğrenci Van Hiele üçüncü düzeye geçmiş 
olmalıdır. Yapılan çalışmalar öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin beklenenden düşük olduğunu ve az 
sayıda öğrencinin ikinci düzeyi geçebildiğini göstermektedir. Aslında Van Hiele düzeyleri incelendiğinde 
üçüncü düzeyin bir geçiş düzeyi olduğu, ikinci düzeyden üçüncü düzeye geçiş yapabilen bir öğrencinin üst 
düzeylere daha kolay bir şekilde ulaşabileceği anlaşılmaktadır. Ancak ikinci düzeyden üçüncü düzeye geçiş 
kolay bir süreç değildir. Literatürden de anlaşıldığı gibi genelde sıkıntı bu düzeyler arasında geçiş 
yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Bayburt merkezde yer alan bir ortaokulda bulunan 73 
adet 7. sınıf öğrencisinin Van Hiele geometri anlama düzeylerinin cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf şubesi, 
matematik karne notu değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin Van Hiele geometri anlama 
düzeylerini tespit edebilmek için Usiskin (1982) tarafından geliştirilen ve Baki (2006) tarafından Türkçe’ ye 
uyarlaması yapılan 25 maddelik “Van Hiele Geometrik Düşünme Testi” nin ilk 15 sorusu kullanılmıştır. Ayrıca 
öğrenci özelliklerinin tespit edilebilmesi için demografik anket kullanılmıştır. Van Hiele geometri anlama 
düzeylerine göre öğrencinin bir düzeyden diğerine geçebilmesi için önceki düzeydeki sorulardan en az üçünü 
doğru yanıtlaması gerekir. Örneğin 1-5. sorulardan 3; 6-10. sorulardan 2; 11-15. sorulardan 3 soruyu doğru 
cevaplandırabilen öğrenci; ilk düzeyden 1 puan; ikinci düzeyden 0 puan ve üçüncü düzeyden 4 puan alarak 
toplamda 5 puana ulaşmıştır. Bu öğrenci Van Hiele üçüncü düzeyde bulunan üç soruyu cevaplamasına rağmen 
ikinci düzey sorularından en az üçünü doğru cevaplayamadığı için Van Hiele 3. düzeyde yer alamamaktadır 
(Okumuş, 2011). Van Hiele Geometrik Düşünme Testinden alınabilecek en yüksek puan 7 olup sınavın 
cevaplama süreci 35 dakikadır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin önemli bir bölümünün Van Hiele 
birinci düzeyde bulunduğu, üçüncü düzeyde bulunan az sayıda öğrenci olduğu, cinsiyet, yaş, öğrenim görülen 
sınıf şubesi ve karne notu ile Van Hiele geometri anlama düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin en çok hangi soruları yapmakta zorlandıkları belirlenmiş ve bunların 
nedenleri tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: van hiele geometri anlama düzeyleri, geometri, 7. sınıf öğrencileri 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL FİZİK-I DERSİNDE GRAFİK ÇİZMEDE 
KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ 

 
Fatma TARAKÇI, Abdullah AYDIN 

fatmaatarakci@gmail.com, aaydin@kastamonu.edu.tr 
 

Grafikler, verilerin düzenlenmesi, yorumlanması ve sunulmasında kolaylık sağlayan araçlar olup; çok sayıda 
veriyi özetlerken, ayrıntıları da görmemize yardımcı olur. Grafiklerin kullanımı sadece fen ve matematik 
alanlarıyla kısıtlı olmayıp sosyal ve ekonomiyle ilgili alanlarda da kullanılarak dikkat çekmektedir. Grafiklerin 
günlük yaşamda ve özellikle medyada sayısal verilerin görsel bir şekilde düzenlenerek, sunulup 
yorumlanmasında ve bunlara bağlı geliştirilen fikirlerin desteklenmesinde de oldukça fazla kullanıldıkları 
belirtilmektedir (Taşar ve diğ., 2002). Bu çalışmada, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının genel fizik-I dersi 
ile ilgili grafik çizmede karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Kastamonu 
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2013-2014 
Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 244 
öğrenci katılmıştır. Öğrencilere grafik çizimiyle ilgili dört açık uçlu soru sorulup, öğrencilerden grafikleri 
senaryoya uygun olarak istenilen başka bir grafik türüne dönüştürmeleri beklenmiştir. Bu dört açık uçlu grafik 
çizimi sorularının her biri “grafik eksenlerinin isimlendirilmesi”, “grafik eksenine verilerin yazılması”, 
“grafiğin doğru yerden başlatılması” ve “çizilen grafiğin uygun biçimde devam ettirilmesi” şeklinde dört farklı 
kritere göre değerlendirilmiş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Öğrenciler tarafından çizilen grafiklerin 
incelenmesi sonucu, öğrencilerin daha çok grafiği uygun yerden başlatamadıkları ve uygun bir biçimde devam 
ettiremedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca birçok öğrencinin de grafik eksenlerini isimlendiremedikleri ve verileri 
uygun bir biçimde kaydedemedikleri de görülmüştür. Elde edilen verilere göre, grafik çizimiyle ilgili bu dört 
kriteri doğru bir biçimde yerine getiren öğrenci sayısı yaklaşık olarak %40 dır. Açık uçlu soruların cinsiyete 
göre analizinden, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Ayrıca, başarı 
testi sonucuna göre; birinci sınıftaki öğrencilerin en yüksek puanı aldıkları ve sınıf seviyesi yükseldikçe 
puanların düşmeye başladığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: grafik çizme, genel fizik-I dersi, öğretmen adayı, güçlük 
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TABLET BİLGİSAYARIN ÖĞRETİM AMAÇLI 
KULLANIMINI KABULLERİNİN YAŞ, BRANŞ VE TABLET BİLGİSAYAR KULLANMALARINA 

GÖRE İNCELENMESİ 
 

Mehmet Barış HORZUM  
mhorzum@sakarya.edu.tr 

 
Türkiye'de FATİH projesi ile birlikte sınıflarda teknoloji destekli öğretimin yaygınlaşması ve teknolojinin 
öğretimsel kullanımı artacağı kesindir. Bu proje ile sınıflarda etkileşimli tahta, projeksiyon, tablet bilgisayar, 
internet bağlantısının olması planlanmaktadır. Etkileşimli tahta ve projeksiyon ağırlıklı olarak öğretmen, tablet 
bilgisayarlar ağırlıklı olarak öğrenciler, internet bağlantısı ise ağırlıklı olarak hem öğretmen hem de öğrenciler 
tarafından kullanılacaktır. Bu yönüyle FATİH projesi ile ilgili çalışmalarda öğretmenlerle ilgili etkileşimli 
tahta, öğrenciler için tablet bilgisayar ön plana çıkmaktadır. Literatürde öğretmenlerin tablet bilgisayarları 
öğretim amaçlı kullanımına yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Aynı zamanda tablet 
bilgisayarların öğretmenler tarafından öğretim amaçlı kullanımını kabulü ile ilgili çalışmalar da çok azdır. Bu 
araştırmada ortaokul öğretmenlerinin tablet bilgisayarı öğretimsel amaçlı kullanıma yönelik kabullerinin yaş, 
branş ve tablet bilgisayar kullanıp kullanmadıklarına göre değişip değişmediğini incelemek amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modelinde araştırma planlanmıştır. 
Araştırmaya Sakarya ilinde kolay örnekleme yöntemi ile farklı ortaokullarda öğretmenlik yapan 122 
öğretmenden 51'i kadın, 71'i erkektir. Öğretmenlerden 34'ü daha önce tablet bilgisayar kullanmış iken, 88'i 
kullanmamıştır. Öğretmenlerden 16'sı bilişim teknolojileri, 20'si sosyal bilgiler, 15'i din kültürü, 15'i fen bilgisi, 
20'si matematik, 11'i ingilizce ve 25'i türkçe öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda 
ortaokul öğretmenlerinin tablet bilgisayarı öğretim amaçlı kullanımını kabullerini belirlemek için araştırmacı 
tarafından geliştirilen 4 boyutlu 17 maddeden oluşan 5'li likert tarzında geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 
Araştırmada cinsiyet ve tablet bilgisayar kullanıp kullanmama değişkenleri için ilişkisiz örneklemler için t-
testi; branşlar içinse tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğretmenlerin algılanan 
yarar, kullanıma yönelik tutum ve kullanıma yönelik niyetlerinin kadınlardan yüksek olduğu bulunmuştur. 
Bunun yanında daha önce tablet bilgisayar kullanan öğretmenlerin algılanan kullanım kolaylık düzeyleri daha 
önce tablet bilgisayar kullanmayanlardan yüksek olduğu da ortaya çıkmıştır. Branşlara göre ise Bilişim 
teknolojileri öğretmenlerinin algılanan yarar ve kullanıma yönelik tutumlarının türkçe öğretmenlerinden 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: teknoloji kabulü, tablet bilgisayar, algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı, 
kullanıma yönelik tutum, kullanıma yönelik niyet, ortaokul öğretmeni. 

 
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION 

 
Volkan ÇİÇEK, Ozcan PALAVAN, Bayram Ali YİLDİRİM 

volkancicek@gmail.com, ozcan.palavan@zirve.edu.tr, bayram.yildirim@zirve.edu.tr 
 

The objective of the research is to analyze the attitudes of classroom teachers towards inclusive education in 
the light of certain variables. A total of 500 teachers working in various primary schools of Şahinbey and 
Şehitkamil districts in Gaziantep bigger metropolitan area have participated in the study. A scale of attitudes 
towards inclusion consisting of 40 questions and 5 sub-dimensions was developed by the authors of this study 
to collect the necessary data. Frequency, independent t-test, one way anova measurements in SPSS 20.0 for 
Windows were conducted to statistically analyze the collected data. After completion of the research, it was 
found that the scores that the teachers obtained from the attitudes towards inclusion scale’s sub-dimensions 
revealed statistically meaningful difference based on the variables of gender, age group, length of service, 
marital status, and socio-economic conditions of the schools (p<0.05). On the other hand, it was also found that 
teachers’ perspectives with respect to certain sub-dimensions of the attitudes towards inclusion scale did not 
reveal any significant difference (p>0.05). As a result, it was concluded that teachers’ perspectives reveal 
significant differences based on certain variables, whereas certain sub-dimensions of inclusive education did 
not reveal any significant difference based on other certain variables. 
Keywords: ınclusive education, students with disabilities, disabled students, teachers’ attitudes, teachers’ 
perspectives 
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BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN STEM VE EĞİTİM DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ 
MEZUN OLUNAN LİSE TİPİ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ 

 
Süleyman Eren YÜRÜK, Derya YEŞİLGÜL, Leyla UŞENGÜL 

seyuruk@firat.edu.tr, deryayesilgul@gmail.com, leyla.usengul@gmail.com 
 

STEM, İngilizce Science - Technology - Engineering - Maths kelimelerinin baş harflerinden türetilerek 
literatüre kazandırılmış, sayısal alan bilgi ve becerilerinin incelendiği şemsiye bir kavramdır. Bazı Türkçe 
kaynaklar ise bu kavramı, bahsedilen alanların dilimizdeki karşılığı olan Fen - Teknoloji - Mühendislik - 
Matematik kelimelerinden oluşturulan FeTeMM ifadesi ile dilimize uyarlamışlardır. ÖSYM’nin 
yükseköğretime yerleştirme istatistiklerine bakıldığında STEM alanlarında özellikle de mühendislik 
bölümlerinde kız öğrenci sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Üstelik yapılan araştırmalarda kız öğrencilerin de 
STEM alanlarına yönelik çalışma kapasitelerinin olmadığını düşünme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 
Erkekler ise bu alanlarda çalışmaya daha yatkın olduklarını belirtmişlerdir. Bu durumun bazı sebepleri arasında 
farklı aile ve kültür yapıları, okulların farklı cinsiyetlerden farklı beklentilerinin olması, cinsiyete göre 
farklılaşan öğrenme stilleri sayılabilir. Bu açıklamalardan yola çıkarak, çalışmamızda bir erkek mesleği olarak 
algılanan bilgisayar bilimleri ile bir kadın mesleği olarak algılanan öğretmenlik mesleğinin buluştuğu BÖTE 
bölümünde, mezun olunan lise tipi ve cinsiyetin; öğretmenlik alan bilgisi, bilgisayar bilimleri ve diğer STEM 
derslerindeki akademik başarıyla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı bu 
çalışma Fırat Üniversitesi BÖTE bölümünden mezun olan 41 kadın, 37 erkek olmak üzere toplam 78 öğrenci 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerin 46’sı teknik lise, kalan 32’si ise diğer lise türlerinden 
mezundurlar. Öğrencilerin verilerine gerekli etik izinler alınarak Fırat Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi 
üzerinden erişilmiştir. Elde edilen verilere göre öğrencilerin başarı durumları dört alt boyutta incelenmiştir. Bu 
alt boyutlar: Eğitim bilimleri dersleri, BÖTE alan dersleri, STEM içeren dersler ve temel sayısal dersler 
(Matematik, Fizik) olarak belirlenmiştir. Ders başarıları ile değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olup 
olmadığını test etmek için SPSS 21 paket programı vasıtasıyla bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Eğitim 
bilimleri derslerinde kız öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmekle beraber, mezun olunan lise türünün 
akademik başarıya ilişkin bir etkisine rastlanmamıştır. BÖTE alan derslerinde cinsiyete göre bir farka 
rastlanmayıp ve teknik lise mezunlarının anlamlı düzeyde daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. STEM içerikli 
derslerde cinsiyet ve mezun olunan okul türünün akademik başarı üzerinde bir etkisine rastlanmamıştır. Temel 
sayısal dersler olan Matematik ve Fizik derslerinde ise akademik başarının cinsiyete ve mezun olunan okul 
türüne göre anlamlı olarak değiştiği görülmüş, kızlar ve teknik olmayan lise mezunları daha yüksek başarı 
göstermişlerdir. Ayrıca çalışmayı nitel boyutta desteklemek üzere incelenen dört alt bölümdeki en başarılı ve 
en başarısız üçer öğrenci ile kısa görüşmeler yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: böte, stem, fetemm, cinsiyet, lise türü 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) 
SEVİYELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

 
Derya KIYLIK, Eylem KILIÇ  

keylem@gmail.com 
 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin ne olduğunu; 
teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre değişip değişmediğini ve sınıf 
öğretmenliği programında aldıkları derslerin sahip olmaları gereken yeterlilikleri nasıl etkilediğini 
araştırmaktır. Ayrıca, sınıf öğretmen adaylarının teknolojik destekli olarak işlenen derslerde ortaya çıkan 
eğitsel sorunlar açık uçlu sorular aracılığıyla da belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri 
kullanılarak toplanan veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği” ve açık uçlu 
sorular kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümü 3. ve 4. sınıfta öğrenimine devam eden 217 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Sınıf 
öğretmen adaylarının sahip oldukları TPAB seviyelerinin cinsiyet, sınıf, mobil internet ve mobil uygulama 
değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için de bağımsız gruplar t-testi 
uygulanmıştır. Sınıf öğretmen adaylarının sahip oldukları TPAB seviyelerinin yaş, bilgisayar tecrübesi, internet 
tecrübesi, interneti en çok hangi amaçla kullanımları ve interneti haftada kullanma sıklığı değişkenleri 
açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise tek-yönlü ANOVA testi 
uygulanmıştır. Sınıf öğretmen adaylarının TPAB seviyelerinde cinsiyet değişkeni, kadın (X =26.04) ve erkek 
(X =25.18) gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir t(206)= 1.27, 0.20>0.05 .yaş değişkenine 
göre sınıf öğretmen adaylarının TPAB seviyeleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 
[F(2,205)X=3.375, p=0.03]. Homojenlik testinde de p>0.05 (p=0.07) çıktığından LSD yöntemi kullanılmıştır. 
LSD yöntemi kullanılarak yapılan çoklu karşılaştırmalarda istatiksel olarak anlamlı fark bulunan yaş grupları 
incelendiğinde 17-20 yaş arası sınıf öğretmen adaylarının ( X=28, SS=2.97), 21-24 yaş arası sınıf öğretmen 
adaylarının ( X=25.52, SS=4.67) ve 25-28 yaş arası sınıf öğretmen adaylarının ( X=23.33, SS=6.44) 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu durumda genç yaş grubunun bilgilerinin taze 
olmasından ötürü TPAB seviyelerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışma sonunda eğitim 
fakültelerine hizmet öncesi eğitimde öğrencileirn TPAB düzeylerini arttırmya yönelik önerilerde 
bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: tpab, sınıf öğretmenleri 
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BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNMELERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 
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Bu çalışma, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin yansıtıcı düşünme 
düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bölümün lisans programında yer alan Proje Geliştirme ve 
Yönetimi I dersi kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın verilerinin BÖTE programlarının niteliğine ilişkin 
görüş geliştirmeye katkı sağlaması beklenmektedir. Zira Proje Geliştirme ve Yönetimi dersleri lisans 
programının son sınıfında yer alan ve öğrenim süreci boyunca öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve 
becerilerinin bütününü kullanmayı gerektiren projeler üretmesini öngörmektedir. Dolayısıyla bu dersler 
öğrencilerin duyarlılık alanları, problemleri ele alma ve analiz etme eğilimleri, çözüm süreçleri ve 
çözümlerinin bireysel, sosyal, yakın ve uzak erimli sonuçlarını görme güçleri; özetle yansıtıcı düşünme 
düzeyleri konusunda önemli ipuçları sağlayabilir. Karmaşık, dikkatli ve planlı bir düşünme süreci olarak 
yansıtıcı düşünme, önceden iyi tasarlanmış bir yaşantı gerektirir. Bu anlamda proje çalışmaları yansıtıcı 
düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve gözlemlenmesi açısından işlevsel çalışmalardır. Bu temel düşünsel 
gerekçelerle Proje Geliştirme ve Yönetimi dersleri kapsamında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
aşağıdaki süreç izlenmiştir: 1. Öğrencilerin duyarlı oldukları, ilgi alanlarına giren bir gerçek yaşam problemini 
belirleyip tartışmaya açmaları. 2. Öğrencilerin problemi ve çözümünün önemini, bireysel ve sosyal katkılarıyla 
birlikte tartışmaları. 3. Aynı problem üzerinde çalışmak isteyen öğrencilerden 4-5 kişilik proje gruplarının 
oluşturulması. 4. Proje gruplarının problemi nedenleriyle birlikte yeniden analiz etmesi, çözüme dönük proje 
fikirlerini oluşturmaları, çözüm sürecini planlamaları ve önerilerine uygun bir prototip üretmeleri. 5. 
Prototiplerini sürecin dışından kişilerle (diğer hocalar, öğrenciler, özel proje çalışmaları yapan profesyoneller) 
tartışmaları, dönüt almaları. * Bu dönütlere dayalı olarak geliştirdikleri prototipleri, devam niteliğinde olan 
Proje Geliştirme ve Yönetimi II dersinde ürüne dönüştürmüşlerdir. Uygulama sürecinin tamamlanmasından 
sonra öğrencilerden hem derse ilişkin genel bir değerlendirme yapabilmek hem de yansıtıcı düşünme 
düzeylerini belirlemek üzere bir yansıtma raporu istenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 17 açık uçlu 
sorunun yönlendiriciliğinde ve bireysel olarak hazırlanan yansıtma raporları analiz edilerek bu çalışmanın 
verilerine ulaşılmıştır. Sorular öğrencilerin projelerine ve sürece ilişkin önemli gördükleri, gurur duydukları, 
keyif aldıkları, sıkıldıkları, verimli çalıştıkları ve değiştirmeyi planladıkları durumlara yöneliktir ve her soruya 
verilen cevapta cevabın derinliği analizde dikkate alınmıştır. Öğrencilerin yansıtıcı düşünme düzeylerini 
belirlemek için Bain, Ballantyne, Packer ve Mills (1999) tarafından oluşturulmuş olan kodlama şemasından 
yararlanılmıştır. Bu kodlama sistematiğine göre yansıtma 5 düzeyden oluşmaktadır. Bu düzeyler raporlama 
(reporting), tepki verme (responding), ilişkilendirme (relating), nedenleme (reasoning) ve yeniden 
yapılandırma (reconstructing) şeklinde sıralanmıştır. Her düzey basitten karmaşığa doğru giden özellikler 
içermektedir. Öğrencilerin yansıtma raporları bu düzeyler dikkate alınarak 3 kişi tarafından kodlanmıştır. 
Yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde öğrencilerin yansıtıcı düşünce düzeyleri ve yansıtıcı 
düşünme becerilerinin niteliği, yönü ve içeriği hakkında bazı ipuçlarına erişilmiştir. Yukarıda da belirtildiği 
gibi bulguların, BÖTE lisans programlarının niteliğine dair tartışmalara katkı getirmesi beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: yansıtıcı düşünme, proje geliştirme, işbirlikli çalışma 
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BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL DÜŞÜNME YETENEKLERİ VE PROGRAMLAMA 
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile karmaşıklaşan dünyada bireylerin sahip olması beklenen 
becerilerde değişmektedir. Bu beceriler içerisinde bireylerin hayatın her aşamasında karşılaşabilecekleri 
problemleri çözmede sahip olması gereken bilimsel düşünme becerileridir. Bilimsel düşünme yeteneği 
bireylerin soyut ve analitik düşünebilmesi ile yakından ilişkilidir. Benzer şekilde bilgisayar dünyasında da bir 
problemin çözümü için gerekli olan işlem adımlarını içeren programlama (algoritma) eğitimi işlem basamakları 
soyut düşünme ve analitik düşünme becerisi gerektirmektedir. Problem çözmede bilimsel süreç becerilerindeki 
işlem adımları ile ve algoritma basamakları oldukça benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda bilimsel düşünme 
yetenekleri ile programlama becerileri arasında bir ilişkinin olup olmadığının araştırılması, programlama 
eğitiminde bilimsel düşünme yeteneklerinin dikkate alınması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 
amacı Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan öğretmen adaylarının 
bilimsel düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmak ve Bilimsel Yeterlilik düzeyleri ile programlama (Algoritma) 
becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma öğrencilerin bilimsel düşünme yetenekleri 
ile programlama dersi başarıları arasındaki ilişkiyi araştıran bir ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Buna 
ilaveten programlama dersinin öğretmen adaylarının bilimsel düşünme yeteneklerini etkileyip etkilemediğini 
ortaya koymak için Tek grup öntest sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 Öğretim yılı 
güz döneminde Erzincan üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Öğretmenliği 
programında 2.sınıfta öğrenim gören ve Programlama I dersini alan 40 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe uyarlaması yapılan Bilimsel Düşünme Yetenekleri Testi ve 
Programlama I dersinden alınan akademik başarı notları kullanılmıştır. Verilerin çözümünde; öğrencilerin 
bilimsel düşünme yetenek testi ve programlama dersinden aldıkları notlar ilişkili korelasyon analizi ile 
çözümlenmiş, programlama dersinin öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerini etkileyip etkilemediğini 
ortaya çıkarmak için ise bağımlı gruplar t testi analizinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak; 
öğretmen adaylarının bilimsel düşünme yetenekleri ile programlama becerileri arasında pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. Bilimsel düşünme yetenek puanları öğrencilerin programlama dersinden aldıkları akademik 
başarı puanlarını yordamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin programlama dersinden önceki ve sonraki bilimsel 
düşünme yetenek puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre programlama dersi 
öğrencilerin bilişsel düşünme becerilerini olumlu bir yönde etkilemektedir. Programlama eğitiminde 
öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerinin dikkate alınması ve buna yönelik etkinliklere ağırlık verilmesinin 
daha olumlu sonuçlar verebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: bilimsel düşünme yetenekleri, bilişsel gelişim, programlama 
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Son yıllarda öğretmen eğitimi ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretme ortamlarına 
entegrasyonuna yönelik araştırmalara bakıldığında, öğretmenlerin sahip olması gerektiği düşünülen bilgi 
türlerinin doğasına yönelik çalışmalarda artış olduğu görülmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra BİT’in 
eğitim ortamlarına entegrasyonunun etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilen ve sıklıkla 
yararlanılan modellerden birisi de Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPİB) olarak adlandırılan modeldir. Bu 
modele göre, öğretmenlerin sahip olmaları gereken bilgiler; teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisinin 
bileşenlerinden meydana gelmektedir. Bu üç temel bilgi türünün etkileşiminden doğan alt bilgi türlerinin 
günümüz ve geleceğin öğretmenlerine kazandırılması amacıyla, öğretmen yetiştiren kurumlarında teorik ve 
pratik uygulamalar yürütülmektedir. Günümüzde öğretmenlerin okul ortamlarında BİT’ten etkili ve verimli 
yararlanabilmeleri ve öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirebilmeleri için bu konuda hizmet öncesinde 
etkili bir şekilde eğitim almaları gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle mevcut durumun 
tanımlanması ve durum tespitinin yapılması, öğretmen eğitim programlarının gerekirse düzenlenmesi açısından 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Buna dayalı olarak öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik 
Bilgileri ve etraflarını çevreleyen çeşitli demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi etkili 
entegrasyonun planlanması açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda bu çalışma, eğitim fakültesinde 
öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerinin bazı değişkenler açısından 
incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma 2012-13 eğitim-öğretim yılında son sınıflarda öğrenim gören toplam 167 
sınıf öğretmeni adayı katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik 
bilgi formu ve TPİB ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16.0 yazılım 
programı ile analiz edilmiş, veri analizlerinde değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik veriler için, t testi 
ve Tek Yönlü Varyans analizi sonucunda anlamlı farklılığın ortaya çıktığı karşılaştırmalarda, farklılıkların 
hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla Scheffe testi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre, sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının teknoloji bilgisi düzeyleri arasında, öğretim programı türü, kişisel bir 
bilgisayara ve internete sahip olup olma değişkenlerine göre, anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Öğretmen 
adaylarının içerik bilgisi, pedagoji bilgisi, pedagojik içerik bilgisi, teknolojik içerik bilgisi, teknolojik pedagoji 
bilgisi ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi düzeyleri arasında, devam edilen öğretim programı türü, kişisel 
bilgisayara ve internete sahip olma değişkenlerine göre, anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Diğer yandan, 
analiz sonuçları incelendiğinde, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgi düzeyleri arasında 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Araştırma sonunda, sınıf öğretmeni 
adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: teknolojik pedagojik ve içerik bilgisi (TPİB), sınıf öğretmeni adayları 
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Küreselleşme olgusunun yaşamın hemen her bağlamında ciddi oranda etkilerinin hissedildiği günümüzde, 
değişimin, gelişimin ve sürdürülebilirliğin gerçekleşmesinin de kaçınılmaz olduğu çok açıktır. 21. yüzyıl 
önceki yüzyıllardan farklı olarak çok kültürlü toplumları bünyesinde barındırmaya başlamış, bilgi ve iletişim 
teknolojileri, bilginin doğasında ve ortaya çıkışında yaşanan değişmeler, bilgiye erişimin hız kazanması, bilgi 
miktarındaki artış ile değişen aile ve toplum yapıları, her geçen gün daha çok konuşulan konular arasında yerini 
almıştır. Tüm bu değişimler 21. yüzyıl toplumlarının ihtiyaçlarını, öğrenen özelliklerini ve dolayısıyla da 
öğrenenleri yetiştiren öğretmenlerin özelliklerini değiştirmiştir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının da 21. yüzyıl 
öğrenen ve öğretmen özelliklerini bilerek yetişmelerinin önemli bir gereksinim olduğu ileri sürülebilir. 
Öğretmen adaylarında bu farkındalığın ne ölçüde oluştuğunun belirlenmesinin alanyazına kuramsal katkı 
getirebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının 
bakış açısıyla 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmenlerinin özeliklerini belirlemektir. Araştırma kapsamında 
Ankara’daki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 4. 
sınıf öğrencilerinin aldıkları Öğretmenlik Uygulaması dersinde yansıtıcı ağ günlükleri oluşturulmuştur. 
“Öğretmenlik Uygulaması Günlüğü” adında web üzerinden oluşturulan ağ günlüğü altında, her öğrenciden 
kişisel birer ağ günlüğü oluşturmaları istenmiştir. 14 hafta süresince 5 farklı tema altında 5 ayrı etkinlik 
düzenlenmiş, öğretmen adaylarından verilen etkinliklerdeki soruları okullardaki gözlem ve deneyimlerinden de 
yararlanarak cevaplamaları ve kişisel ağ günlükleri üzerinden paylaşmaları beklenmiştir. Öğretmen adaylarına 
verilen temalardan birinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 1. 21. yüzyıl öğrencisinin özelliklerini farklı 
kaynak türlerinden (makale, kitap, elektronik ortam vb.) araştırarak yazınız. 2. Bu özelliklere sahip öğrencilerin 
gelecekteki öğretmenleri olarak sizler hangi özelliklere sahip olmalısınız? Tartışınız. Bunun için MEB 
tarafından hazırlanan Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alan yeterliklerini de inceleyebilirsiniz. 3. 
Yazdıklarınızı ağ günlüğünüz üzerinden paylaşınız. Kendi şubenizde yer alan arkadaşlarınızın ağ günlüklerinde 
yazdıklarını okuyarak, görüş ve önerilerinizi paylaşınız. Öğretmen adaylarına kişisel ağ günlüklerini yazmaları 
için 1 haftalık süre verilmiştir ve 1 haftanın sonunda birbirlerinin ağ günlüklerini incelemeleri ve katkı 
getirmeleri için 1 haftalık daha ek süre tanınmış ve veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Yöntem Bu 
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilimsel (fenomenolojik) araştırma yönteminden 
yararlanılmıştır. Araştırmada ele alınan ve ortaya çıkarılmaya çalışılan olgu, Bilişim Teknolojileri öğretmen 
adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleridir. Bu olgunun ortaya çıkarılabilmesi 
için öğretmen adaylarının ağ günlükleri incelenerek derinlemesine analiz edilmiştir. Bu bağlamda araştırmada 
kullanılan veri toplama yönteminin doküman analizi, veri analizi yönteminin de içerik analizi olduğu 
söylenebilir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim gören ve Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 66 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Bulgular Araştırma kapsamında, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen 
özellikleri olarak belirttikleri nitelikler temalar ve kodlarla ifade edilmiştir. Öğrenen özelliklerinde 8 tema 
altında 57 koda, öğretmen özellikleri ise 7 tema altında 38 koda ulaşılmıştır. Öğrenen özelliklerinde ortaya 
çıkan temalar; bilgi okuryazarlığı, üst bilişsel beceriler, sosyal özellikler, kişisel özellikler, dijital vatandaş 
olma, ahlaki özellikler, öğrenme tercihi ve medya okur yazarı olma şeklindedir. Öğretmen özelliklerinde ortaya 
çıkan temalar ise öğretim yaklaşımı, öğretim tasarımı, bilgi-iletişim teknolojileri okuryazarlığı, bilgi 
okuryazarlığı, kişisel özellikler, mesleki özellikler ve sosyal özellikler şeklindedir. Sonuçlar ve Öneriler 
Araştırma sonucunda, Bilişim Teknoloji öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenenlerinin ve 
öğretmenlerinin özellikleri belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazındaki diğer çalışmalarla da 
örtüşmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar var olan durumu ortaya koyması ve öğretmen adaylarının 
algılarını ortaya koyabilmesi bakımından önemli görülmektedir. Öğretmen adayları tarafından ifade edilen söz 
konusu özelliklerin, öğretmen adaylarınca ne ölçüde sahip olunduğunun da belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
saptamanın ileriki araştırmalarda daha farklı bir boyutta incelenmesi önerilebilir. 
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Gelişen teknoloji ve özellikle de internet, eğitim sisteminin farklı öğeleri için yeni fırsatlar sunmakta, öğrenme-
öğretme süreçlerinde pek çok dönüşümü ve yeniliği de beraberinde getirmektedir. Web 2.0 teknolojilerinin 
öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılması, öğrenci ve öğretmenlerin birbirleriyle iletişim kurmasını, bilgiyi 
aramasını, paylaşmasını ve oluşturmasını oldukça kolaylaştırmıştır. Böylece öğrenciler ve öğretmenler, kendi 
oluşturdukları içerikleri paylaşabilmekte ve paylaşılan içeriklere farklı düzeylerde katkı sağlayarak 
düzenleyebilmektedir. Ancak bu durum, çevrimiçi ortamlarda paylaşılan bilgilerin doğru ve güncel bilgileri 
içerip içermediği konusunda birbirinden farklı özelliklere sahip kullanıcılar arasında farklı düzeylerde endişeler 
oluşturabilmektedir. Bu tür endişeler, özellikle öğrenci ve öğretmenlerin amaca uygun ve yararlı bilgilere 
erişebilmesi ve bu kaynaklardan bilgi elde edebilmesi için daha fazla çaba ve zaman harcamalarına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, öğrenci ve öğretmenlerin çevrimiçi ortamlardan daha etkili ve verimli bir şekilde 
faydalanmalarını etkileyebilecek bireysel farklılıkların ve değişkenlerin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu 
açıdan, öğretmenlerin internet ortamındaki öğrenme kaynaklarına yönelik sahip olduğu epistemolojik 
inançların ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. İnternete 
yönelik epistemolojik inanç, bireyin internet ortamındaki bilginin kaynağına, kesinliğine, yapısına ve bu 
ortamdaki bilgi ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik inançlarını kapsamaktadır. Bireysel 
yenilikçilik ise, bireylerin yeni olana karşı risk alma, uyum sağlama, kabullenme, tolerans gösterme ve yeniye 
ait tecrübelere açık olma gibi özelliklerini belirtmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, farklı bireysel 
yenilikçilik düzeylerine sahip öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarının farklılaşıp 
farklılaşmadığını incelemektir. Çalışmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik betimsel araştırma modeli 
kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’deki farklı illerde, farklı branşlarda görev yapan ve 
çevrimiçi veri toplama aracı yoluyla ulaşılabilen öğretmenlerden oluşacaktır. Araştırmanın veri toplama süreci 
devam etmektedir. Araştırmada öğretmenlerin internete yönelik epistemolojik inançlarını belirlemek için 
orijinal formu Bråten, Strømsø ve Samuelstuen (2005) tarafından geliştirilen, Kılıç Çakmak, Karaoğlan Yılmaz 
ve Yılmaz (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlaması gerçekleştirilen “İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç 
Ölçeği”, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik özelliklerini belirlemek için ise orijinal formu Hurt, Joseph ve 
Cook (1977) tarafından geliştirilen, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlaması gerçekleştirilen 
“Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılacaktır. 16 maddeden oluşan İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç 
Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışmasında yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin kesinlik ve bilginin 
kaynağı, bilginin gerekçelendirilmesi ve bilginin yapısı olmak üzere üç faktörlü bir yapıda olduğu görülmüştür. 
Ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı 0.81, alt faktörler için ise sırasıyla 0.93, 0.92 ve 0.85 olarak 
hesaplanmıştır. 20 maddeden oluşan Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nin uyarlama çalışmasında yapılan faktör 
analizi sonucu ölçeğin değişime direnç, fikir önderliği, deneyime açıklık ve risk alma olmak üzere dört faktörlü 
bir yapı sergilediği görülmüştür. Bu ölçek yardımıyla katılımcıların yenilikçilik puanları hesaplanmakta ve 
katılımcılar puanlara göre Yenilikçi, Öncü, Sorgulayıcı, Kuşkucu ve Gelenekçi olarak kategorize edilmektedir. 
Ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı 0.82, alt faktörlere ait güvenirlik katsayıları ise “Değişime 
direnç” boyutu için 0.81, “Fikir önderliği” boyutu için 0.73, “Deneyime açıklık” boyutu için 0.77 ve “Risk 
alma” boyutu için ise 0.62 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler kullanılarak ölçeklere ait 
faktör yapıları incelenerek her faktör için güvenirlik katsayıları hesaplanacaktır. Elde edilen verilerin 
analizinde betimsel istatistikler ile tek faktörlü varyans analizi kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek analizler 
sonucunda elde edilen bulgular sunulacak ve tartışılacak, ayrıca araştırma sonuçlarına dayalı önerilerde 
bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: internete yönelik epistemolojik inanç, bireysel yenilikçilik, öğretmen özellikleri 
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Eğitim amaçlı kullanımı İkinci Dünya Savaşı’na dayanan videolar, 1960’larda eğitsel TV kullanımı ile sınıflara 
girmiş olup; videoların teknolojinin gelişimine paralel olarak internet, akıllı telefonlar, tablet ve sosyal medya 
ile eğitimde kullanımı ve kaynaştırılması hızlanmıştır (Yousef, Chatti ve Schroeder, 2014). Günümüzde 
eğitimde video kullanımı üç temel yapıya ayrılır; öğrenme etkinlikleri üzerine çözümleme ve yansıtıcı 
düşünmeyi geliştirmek, belirli bir durumu çözümlemek ve sınıfta kullanmak üzere materyal üretmek (Grod, 
Bell ve Mishra, 2007). Kullanılan videolar; belirli bir konu üzerine öğrencilerin dikkatini çekmek, hedef 
davranışı ve becerileri belirlemek, bir tartışmayı başlatmak ve sürdürmek, alandaki önemli konularda iletişimi 
güçlendirmek, etkili öğretim yöntemlerini göstermek, izleyenlere yeni yöntem ve teknikler konusunda güven 
ve istek sağlamaktadır (Masats ve Dooly, 2011; Dymond ve Bentz, 2006). Öğrenme ortamında kullanılan 
videolar otantik deneyimi, güdülemeyi ve ilgiyi olumlu yönde etkilerken (Deci ve Ryan, 1985) öğrencilerin 
karar alma sürecine yardımcı olup; onların başarıları ile birlikte öz güvenlerini arttırmaktadır (Kinnear, 
McWilliams ve Caul, 2012; Thorpe, 2003). Öğrenciler üzerinde bu etkilerin gerçekleşmesi videoların 
öğretmenler tarafından derslerde etkili kullanımı ile ilişkilidir. Diğer alanlarla karşılaştırıldığında Bilişim 
Teknolojileri alanı teknolojinin derslerde kullanımı üzerine odaklandığı bir alanıdır. Buradan yola çıkarak 
yapılması planlanan çalışmada ülkemizde videoların bilişim teknolojileri alanında kullanım durumunu 
belirlemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda etkili kullanımı ile ilgili öneriler geliştirmek 
amaçlanmaktadır. Nitel araştırma modelinde desenlenen bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığında çalışmakta 
olan BT öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Yapılması planlanan görüşmelerde 
videoların Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğretmenler tarafından kullanım durumları, kullanım 
sıklıkları, kullanım amaçları, kullanım sürecindeki deneyimleri ve daha etkili kullanımı için öneri ve 
beklentilerini belirlemeye yönelik sorular sorulacaktır. Yüz yüze ya da telefon aracılığı ile elde edilen veriler 
içerik analiz yöntemi ile çözümlenecektir. Elde edilen bulgular araştırma soruları temel alınarak temalar 
halinde sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: videonun eğitimde kullanımı, BT öğretmenleri 
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The purpose of this study was to investigate the students' perception of the teachers' violation of intimate verbal 
and non-verbal behaviors in students of high schools (secondary course). Studied population was including all 
boys and girls high school students in the third grade. Samples included 360 students which were selected by 
multi stage cluster sampling. To collect of data, Svyt and McCroskey's teacher's Immediate Expectation 
Standard Questionnaire (1998) and Teon and McCroskey's Four Scenarios Revise Questionnaire (1998) were 
used. Experimental study of two-factor design was used. The obtained data was analyzed by one sample T- test 
and analysis of multivariate variance. The results showed that, the test scores of students in expected intimacy 
of teachers were significantly higher than average. In addition, students' test scores of expected misbehavior of 
teachers were significantly lower than the average. Students expect teachers to be intimate and don't behave 
badly. The results indicate that it’s so important for teachers to have intimate verbal and non-verbal behaviors 
with students. Too, in educational systems indeed of instruments that are necessary to learning, must attention 
to human relation in this system that most important relation is between teacher and students. 
Keywords: verbal intimacy, non-verbal intimacy, students' perception, expectation, teachers' violation 
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21 YY. ÖĞRENCİ BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIĞI: KARAHİSAR 
BÖTE ÖRNEĞİ 
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İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda gerçekleşen teknolojik gelişmeler eğitim sisteminin de değişmesini 
beraberinde getirmektedir. Bilginin çok hızlı üretildiği ve bir o kadar da hızlı tüketildiği toplumumuzda eğitim 
sadece okullara sığdırılamayacak kadar önem kazanmıştır. Yaşam boyu öğrenme kavramının devreye girdiği 
bu yıllarda eğitimcilerin öğrencilere bakışı ve yetiştirme tarzı da değişmiştir. Artık öğrenciler pasif bir alıcı 
değil gerek okul döneminde gerek okul sonrası hayatının tüm evresinde bilgiyi bulacak, işleyecek ve üretecek 
aktif bir duruma gelmektedir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı da 21. Yüzyıl öğrenci profili alanında 
çalıştaylar ve araştırmalar gerçekleştirmiştir. Hazırlanan raporlarda Türkiye’de mevcut öğrenci profilinin en 
önemli sorunları tespit edilmiş çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Bunun yanı sıra 21. Yüzyıl öğrenci profili 
nelerdir ve nasıl olmalıdır sorularına cevap aranmıştır. Bu durum eğitim sistemimiz adına umut verici bir 
yaklaşımdır. Zira öğrencilere verilen eğitim ile gerçek dünya pratikleri birbirinden farklılaşmamış vaziyettedir. 
Yaşam boyu öğrenme ve aktif bir öğrenci profili ile 21. yüzyıl gerçek dünyasının pratiklerine ayak uydurabilen 
nesiller yetiştirilebilir. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmanın benzerlerine uluslararası literatürde de 
rastlanmaktadır. Örnek olarak P21 konsorsiyumu benzer kaygılarla 21. yüzyılda bir öğrencide bulunması 
beklenen becerileri derlemiştir. Bu çalışmanın amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl öğrenci 
becerilerinden ne kadar haberdar olduklarını tespit etmektir. Bu nitel araştırma için P21 tarafından yapılan 
“The Partnership for 21st Century Skills” isimli çalışmadan yararlanılarak yarı yapılandırılmış sorular 
hazırlanmıştır. Elde edilen veriler P21’nin belirlediği temalar çerçevesinde içerik analizi yöntemi ile 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının eğitimde yeniliklere açık oldukları ve var 
olan sanayi devrimi ölçülerine göre dizayn edilmiş eğitim sisteminin değiştirilmesi gerektiğinin farkında 
oldukları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra eğitim hayatlarında yetiştirecekleri 21. Yüzyıl neslinin çağa ayak 
uydurabilecek özelliklerinin neler olduğu, hangi öğretim yöntem ve teknikleri ile bunu başarabilecekleri 
noktasında zayıf kaldıkları söylenebilir. Sonuç olarak 21. yüzyılda okullar kadar öğretmenlerde kendilerini 
değiştirerek geliştirdikleri ölçüde beklentiler karşılanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, öğretmen adayları, böte 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN FARKLI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
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Teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonunun etkili biçimde sağlanması için önce¬likle öğretmenlerin ve 
öğretmen adaylarının ilgili yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Öğretim ortamlarında ve öğretmen 
yetiştiren kurumlarda öğretim amaçlı kullanılabilecek teknolojilerin artmasına rağmen eğitim ortamlarına 
teknoloji entegrasyonu sürecinde öğretmen kaynaklı problemlerin büyük paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
durum hizmet sürecinde aktif görev alacak öğretmenlerin hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecindeki 
teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin ne düzeyde olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu bağlamda 
hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin 
belirlenmesi önemli bir durum olarak ön plana çıkmaktadır. Yürütülen bu araştırma, eğitim fakültesi öğretmen 
adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin farklı değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. Tarama yöntemi ile yürütülen araştırmada farklı bölümlerde eğitim gören 380 
öğretmen adayından Kabakçı Yurdakul (2012) tarafından geliştirilen Teknopedagojik Eğitim Yeterlik 
(TPACK-deep) ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı tasarım, uygulama, etik ve 
uzmanlaşma şeklinde dört faktör altında toplam 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri, 5`li likert tipi 
olup “Rahatlıkla Yapabilirim”, “Yapabilirim”, “Kısmen Yapabilirim”, “Yapamam” ve “Kesinlikle Yapamam” 
şeklindedir. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 2014-2015 eğitim öğretim 
yılı bahar yarıyılında 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören yedi farklı bölümden toplam 380 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin; teknoloji içerikli ders alma 
durumu, sınıf düzeyi ve bölüme dayalı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla .05 
anlamlılık düzeyinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen 
bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının teknoloji içerikli ders alma durumuna göre uygulama ve etik 
faktörlerine ilişkin ortalama puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sınıf düzeyinin ise gruplar 
arasında istatistiksel olarak bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bölüm değişkenine ilişkin olarak öğretmen 
adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinde ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretmenliği lehine 
anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adaylarının teknoloji ve kullanımı 
ile ilgili bilgi kazanımını artıracak derslerin yanı sıra teknolojiyi ders süreciyle bütünleştirmelerini sağlayacak 
ve teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerini geliştirecek etkinlik temelli süreçlere de yer verilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmen adayları, teknoloji entegrasyonu 
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Son yıllarda özellikle de sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde metaforlar üzerine çalışmalar oldukça artış 
göstermektedir. Bu artışın nedeni ise metaforun, bireylerin dünyalarını anlamlandırma ve yapılandırmalarına 
yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme aracı olmasının etkisi büyüktür. Metafor terimi bireylerin 
günlük yaşamında da sıklıkla kullandıkları dilsel bir benzetme olgusudur. Bir düşünce, nesne veya eylemi ifade 
etme yolu olarak daha çok edebiyat alanında kullanılmaktadır. Ayrıca kavram ve terimlerin öğrenimi 
sürecinde, soyut kavramların somutlaştırılmasında ve görselleştirmesinde metaforlar son derece önemlidir. Bu 
bağlamda metaforlar yeni bir bilginin öğrenilmesini kolaylaştırmasının yanı sıra bir düşünce ve görme 
biçimidir. Bir başka deyişle başlıca bir algı aracı olan metafor insanların belli bir olguyu başka bir olguyla 
görmesini sağlayan, bilinen bir alandan yeni/bilinmeyen bir alana bilgi transferini içeren zihinsel modellerdir. 
Öğretmen adaylarının algı, tutum, inanç, eğilim ve mesleki uygulamalarını belirlemek profesyonel 
gelişimlerine katkı sağlamak açısından önemlidir. Bu çalışmada henüz eğitimlerinin başlangıcında olan 
öğretmen adaylarının bilgisayar kavramı üzerindeki algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır.Araştırmanın 
çalışma grubu Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 166 öğrenciden 
oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenolojik) çalışması ile yürütülmüştür. 
Araştırmada öğretmen adaylarının bilgisayar kavramına ilişkin metaforlarını belirleyebilmek amacıyla açık 
uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Veriler Nvivo-10 paket programında 
analiz edilmiş olup verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler 
bilgisayarı günlük hayatta karşılaştıkları tüm problemleri çözmek ya da paylaşmak için başvurdukları bir 
kurtarıcı olarak görmektedirler. Aynı zamanda sürekli vakit geçirebilecekleri bir dost, bir arkadaş kadar 
kendilerine yakın bulduklarını ve her türlü bilgiye erişebilecekleri kitap-kütüphane, boş vakitlerini geçirdikleri 
bir eğlence aracı, hatta yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak (su, yemek, hava gibi) gördüklerini ifade 
etmişlerdir. Buna karşılık az sayıda da olsa bazı öğrenciler de bilgisayarı tamamen bir vakit kaybı olarak 
değerlendirmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: bilgisayar, metafor 
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Son zamanlarda teknoloji alanındaki gelişmeler ve teknolojinin gençler tarafından daha yaygın kullanılmaya 
başlanması bilişim etiğine yönelik sorunları berberinde getirmiştir. Ahlak felsefesi olarak da bilinen etik 
kavramı Yunanca’da karakter anlamına gelen “ethos” kelimesinden ortaya çıkmıştır ve geniş bir uygulama 
alanına sahip bir bilim dalıdır. Yaşanılan çağa göre şekillenen, kültürden kültüre farklılıklar gösterebilen etiğin 
literatürde pek çok tanımı mevcuttur. Bilişim etiği, bilişim teknolojileri araçlarını kullanırken uyulması gereken 
kuralları tanımlayan normlar olarak tanımlanmaktadır. Bilişim etiği, bilişim alanında hizmet sunanların ve 
alanların davranışlarını inceleyen bir felsefe dalı olup; etiğin uygulamalı bir alt alanıdır. Bu araştırmanın amacı 
bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan etik sorunlar ve öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini 
etik olmayan şekilde kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturan 
bilişim teknolojileri öğretmen adayları hem günlük hayatta bilişim teknolojilerini yaygın bir biçimde 
kullanmakta hem de bilişim teknolojileri kullanımını yeni nesillere aktarmakta olan kişiler olması sebebiyle 
bilişim teknolojilerini etik kurallara uygun bir biçimde kullanımları büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple 
üniversite öğrencileri arasında özellikle bu kitlenin bilişim teknolojilerinin etik bir biçimde kullanımlarının 
incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin bilişim teknolojilerinin etik bir biçimde 
kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile 
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan 134 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Haznedar Namlu ve Odabaşı’nın (2007) tarafından geliştirilen “Etik Olmayan Bilgisayar Kullanım 
Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Fikri Mülkiyet, Toplumsal Etki, Güvenlik ve Kalite, Ağ Doğruluğu, 
Bilgi Doğruluğu olmak üzere beş faktörden oluşmakta olup verilerin analizinde ortalama ve frekans 
değerlerinden yararlanırken gruplar arasında anlamlı farklılıkların tespiti için Man-Whitney-U Testi ve Kruskal 
Wallis testi yapılmıştır. Tüm bu faktörler cinsiyete göre karşılaştırıldığında kızların erkeklere göre etik 
kurallara daha dikkat ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca facebook hesabına sahip olanların facebook hesabına sahip 
olmayanlara göre etik kuralları göz ardı ettikleri sonucuna varılmıştır. İnternetten dosya indirebilen ve 
internette dosya transferi yapabilenlerin İnternetten dosya indiremeyen ve internette dosya transferi 
yapamayanlara göre bilişim etiğini göz ardı ettikleri görülmektedir. Etik Olmayan Bilgisayar Kullanım 
Davranışları İnternet kullanma yeterliliği ve bilişim teknolojilerini kullanma yeterliliklerine göre 
karşılaştırıldığında ise gruplar arasında herhangi bir fark oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: bilişim etiği 
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Siber aylaklık kavramı alanyazında ağırlıklı olarak çalışma yaşamıyla ilişkilendirilen bir kavramdır. Kavram, 
temelde çalışanların iş saatlerinde iş dışı amaçlarla internet kullanımlarını betimlemektedir. İş yaşamı sırasında 
çalışanların zamanlarını verimli kullanmalarına engel olan davranışlar arasında ilk sıralarda yer alan siber 
aylaklığın bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim olanaklarına paralel olarak günden güne artması 
beklenmektedir. İş ortamında siber aylaklığın yaygınlığına ve siber aylaklığı yordayan değişkenlere ilişkin çok 
sayıda geniş çaplı araştırma gerçekleştirilmiştir. Bazı araştırmacılar siber aylaklığı ekonomik kayba ve düşük 
performansa neden olan zararlı bir davranış olarak ele alırken, bazıları ise siber aylaklık davranışlarının 
eğlenceli ve rahatlatıcı yönlerine de vurgu yapmaktadır. Bazı güncel çalışmalarda siber aylaklığı engellemeye 
yönelik teknik önlemlere de vurgu yapılmaktadır. Siber aylaklık çalışmalarında öncelikli olarak iş yaşamı 
dikkate alınmakla birlikte, eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin kapsamlı çalışma ve uygulamaların eğitsel 
ortamlardaki siber aylaklık oranlarına etkisi gibi konular eğitim araştırmacılarının dikkatini çekmeye 
başlamıştır. Öte yandan bu tür eğitim ortamı çalışmalarının henüz çok yetersiz olduğu, ERIC gibi uluslararası 
veri tabanlarında yalnızca üniversite öğretim üyelerinin, sınıf öğretmenlerinin ya da öğretmen adaylarının siber 
aylaklık durumlarına ilişkin sınırlı sayıda tarama çalışmasına rastlandığı gözlemlenmektedir. Dahası bu 
çalışmalarda halen siber aylaklığın tanımının yapıldığı ilk yıllara uygun olan göstergelerin dikkate alındığı, 
bilgi ve iletişim teknolojilerin ve sosyal ağların güncel uygulamalarının ölçeklerde yeterince yer bulamadığı 
görülmektedir. Bu araştırma kapsamında çoğunlukla çalışma yaşamı bağlamında ele alınan siber aylaklık 
kavramı, eğitsel etkinliklere uyarlanmış ve internetin, ders sırasında ders dışı amaçlar doğrultusunda 
kullanımına odaklanılmıştır. Bu bağlamda bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının siber aylaklık profillerini 
belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında alanyazın taraması, uzman görüşü, açımlayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizleri sonrasında geliştirilen 5 faktör ve 30 maddelik bir siber aylaklık ölçeği kullanılarak 13 devlet 
üniversitesinde bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde öğrenim görmekte olan 881’i kadın 
975’i erkek olmak üzere 1856 katılımcından veri toplanmıştır. Ölçek yardımıyla elde edilen siber aylaklık 
ortalamaları cinsiyet, sınıf, akademik ortalama, mobil teknolojilere sahip olma, kullanılan internet uygulamaları 
ve sosyal ağlarda geçirilen süre değişkenleri bağlamında incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre erkeklerin 
siber aylaklık ortalamaları kadınların ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. Sınıf değişkeninin siber 
aylaklık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı, öte yandan siber aylaklık ortalaması ile not ortalaması 
arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon bulunduğu görülmüştür. Mobil teknolojilerden bazılarına sahip 
olmanın siber aylaklık ortalaması üzerinde anlamlı bir fark yarattığı, siber aylaklık ile kullanılan internet 
uygulamalarının sayısı arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon bulunduğu görülmüştür. Son olarak sosyal 
ağlarda geçirilen süre ile siber aylaklık arasında anlamlı ve pozitif yönde bir korelasyon gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: siber aylaklık, bilişim teknolojileri öğretmen adayı, internet kullanımı 
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Bilimsel okuryazarlık bütün dünyada fen eğitiminin en temel amaçlarından biridir (American Association for 
the Advancement of Science (AAAS), 1990, 1993; Jenkins, 1997). Bu amacı gerçekleştirmede en etkili 
olgulardan biri de bilimin doğasının kavratılmasıdır. (Bell ve Lederman, 2003). Bu öneminden dolayı bilimin 
doğası müfredat ile ilgili yapılan tüm reform çalışmalarında temel amaçlar arasında yer almıştır (National 
Research Council, 1996, 2013; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2000, 2004, 2013). Bilimin doğasının 
kavratılmasının mümkün olan en erken yaşlarda gerçekleşmesi bu amacın gerçekleştirilmesinde 
önemlidir(National Science Teachers Association, 2002).Bu nedenle bu sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasını 
kavrayışlarının yeterli olması gerekmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin tespiti ve 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu zamana kadar bilimin doğası ile ilgili yapılan çalışmalarda ya cevaplar ile ya 
da sorular ile yönlendirme yapılmış dolayısıyla öğretmen adaylarının kendi fikirlerinden yola çıkılarak bir 
değerlendirme yapılmamıştır. Cobern ve Loving’in (1998) kart değişimi çalışmasından yola çıkarak 
düzenlenen bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada katılımcıların her birinin bilimin doğasına 
ilişkin görüşlerini yansıtan kartlar oluşturmaları istenmiş ve bu kartlar önce ikili sonra dörtlü gruplar 
oluşturarak tartışma ve bilgi alışverişi yaparak, grup üyelerinin her birinin görüşlerini içerecek bilimin doğasını 
içeren ifadelerin yer aldığı bir liste oluşturulması sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında birinci aşamada 
her bir grubun oluşturmuş ifade listesindeki her bir ifade çoğaltılarak her bir katılımcıya eşit sayıda kartın 
dağıtılması sağlanmıştır. Kart dağıtımını takip eden süreçte bilimin doğası ile ilgili ifade setinin incelenmesi 
istenmiş beğeni sırasına göre ifadeleri içeren kartların listelenmesi istenmiştir. Sonraki aşamada sınıftaki tüm 
katılımcılara ait ifadelerin dolaşarak incelenmesi ve beğenilen ifadelerin temini için kart değişimi yapılması 
sağlanmıştır. Bu değişim sağlandıktan sonra yine bireylerin önce ikili sonra 4 gruplar oluşturmaları, bu süreçte 
bütün katılımcıların fikirlerinin eşit olarak yansıtıldığı ve beğenilmeyen ifadelerin listeden çıkartıldığı bir 
bilimin doğasına ait ifade seti oluşturmaları istenmiştir. Süreç sonunda oluşan ifade listesi aktivite sonunda 
sınıf ile paylaşılmış, görüşteki farklılıklar ve benzerlikler tartışılmıştır. Çalışmanın birinci ve ikinci aşamasının 
sonunda oluşturulan dörtlü grupların ifade listesi bilimin doğası algısının değerlendirilmesi amacıyla içerik 
analizi yöntemiyle incelenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik analizi yapılırken ifadelerin K-12 
düzeyinde genel kabul gören bilimin doğasının özelliklerinin yeterliliğini tespite yönelik önceden oluşturulan 
kategorilere uygunluğu incelenmiş ve dört farklı yeterlilik düzeyi belirlenmiş ve bulgular bu düzeylere göre her 
bir özellik için ayrı ayrı incelenmiştir. İçerik analizi sonunda katılımcıların bilimin doğasına ilişkin görüşlerinin 
bazı özellikler için yetersiz, başı özellikler için yeterli olmakla birlikte kalıcı bir öğrenmeden uzak olduğu 
görülmüştür. Katılımcıların bir kısım özelliklerde de bu iki aralık arasında görüşlere sahip oldukları 
gözlenmiştir. Ayrıca fikir alışverişi sürecinin bazı görüşlerin değişmesine neden olduğu görülmüştür. Bilimin 
doğasının eğitimin temel amaçları arasında yer alması nedeniyle bilimin doğası algısının her zaman için 
incelenmesi gerekliliği ortadadır. Kullanmış olduğumuz enstrümanın da görüşleri tespit ederken yönlendirmede 
bulunulmadığı için en objektif sonuçları verdiğini düşünmekteyiz. Ayrıca bu yolla görüş incelemenin görüş 
geliştirmeye katkısı olduğu da söylenebilir. Bu yöntemin sadece bilimsel araştırmalar için değil öğretmenlerin 
öğrencilerin görüşlerini belirleme ve geliştirmede bir araç olarak kullanmaları konusunda rehberlik edebileceği 
düşüncesini taşımaktayız. 
Anahtar Kelimeler: fen eğitimi, bilimsel okuryazarlık, bilimin doğası, öğretmen eğitimi 
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Bir okul sisteminin bütün olarak ahlak bakımından etkinlik ve değerinin, taşıdığı toplumsal değerle ölçülmesi 
gerektiği düşüncesi bilinen bir durumdur. Bununla birlikte okulun toplumsal görevi çoğu zaman yurttaşlık 
eğitimi olarak kabul edilen oy verme ve yasalara uyma olarak yorumlanmaktadır. Fakat okulun ahlaki 
sorumluluğunu bu şekilde sınırlandırmak eğitimin amacını daraltmak anlamına gelmektedir. Araştırma 
problemi Ahlaki Yargı Testine Göre (MJT) öğretmenlerin ahlaki değer yargı düzeyleri nedir? Araştırma 
problemi kapsamında öğretmenlerin ahlaki yargı düzeyleri görev yaptıkları ilçe, branş, kıdem yılı, yaş, sahip 
oldukları çocuk sayısı (evli ise), yöneticilik yapma durumu, görev yaptığı okul türü, yaşamının önemli kısmını 
geçirdiği yer ve eş çalışma durumu değişkenleri bakımından incelenmiştir. Yöntem Araştırma öğretmenlerin 
ahlaki yargı düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlaması bakımından betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar 
mevcut durumu herhangi bir müdahale olmaksızın ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmalardır. Araştırma 
evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Samsun İli İçerisinde görev yapmakta olan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Örneklem olarak, evren içerisinden tabakalı örneklem yoluyla seçilen 342 öğretmene veri 
toplama aracı uygulanmıştır. Fakat Ahlaki Yargı Testinin doldurulmasından kaynaklanan hatalar ve eksik 
veriler dolayısıyla, araştırmanın örneklemi 150 öğretmen olarak son halini almıştır. Veri toplama aracı olarak 
48 ülkede geçerlik güvenirliği sağlanmış ve Türkçe dahil bir çok dile uyarlaması yapılmış olan ve Kohlberh 
tarafından geliştirilen Moral Judgement Test (MJT) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS17 
veri analiz programı kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar Araştırma sonucunda öğretmenlerin ahlaki 
yargılarının medeni durum değişkeni bakımından bekar olan öğretmenler lehine olduğu, çocuk sayısı 1 olan 
öğretmenlerin çocuk sayısı daha fazla olanlara ve hiç çocuğu olmayanlara göre da ahlaki yargı düzeylerinin 
daha yüksek olduğu, yaş değişkeni bakımından 26-32 yaş aralığında olan öğretmenlerin ahlaki yargı 
düzeylerinin diğer yaş guruplarında olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, branş değişkeni ve görev 
yapılan okul türü değişkeni bakımından branşlar arasında öğretmenlerin ahlaki yargı düzeylerinin değişmediği, 
kıdem yılı değişkeni bakımından ise kıdem yılı düşük olan öğretmenlerin ahlaki yargılarının daha yüksek 
olduğu ve kıdem yılı yükseldikçe ahlaki yargı düzeylerinin azaldığı bulgularına ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: öğretmenlerin ahlaki değer yargıları, ahlaki yargı düzeyleri 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLERİNİN YÜRÜTTÜKLERİ DERSİN 
SEÇMELİ VEYA ZORUNLU OLDUĞU DÖNEMLERE İLİŞKİN MESLEKİ BAKIŞ AÇILARININ 

İNCELENMESİ 
 

Büşra ÇETİN, Meltem VURAL, Fatih AYAN, Mehmet KOKOÇ, Hasan KARAL  
bsracetin@gmail.com, ktumeltemvural@gmail.com, fatihayan61@gmail.com, mkokoc@ktu.edu.tr, 

hasankaral@ktu.edu.tr 
Bu çalışmanın amacı; Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerinin ortaokul düzeyinde yürüttükleri derslerin 
seçmeli veya zorunlu olduğu dönemlere ilişkin mesleki bakış açılarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. 
Çalışma, 2014‐2015 akademik yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması yöntemi doğrultusunda yürütülen çalışmaya 10 Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmeni katılmıştır. 
Katılımcıların seçiminde şu ölçütler göz önünde bulundurulmuştur: (1) Orta okul düzeyinde Bilişim 
Teknolojileri dersi verme, (2) Bilişim Teknolojileri dersinin hem notlandırılmadığı hem de notlandırıldığı 
dönemde orta okul düzeyinde görev yapmış olmak, (3) gönüllü olmak. Katılımcıların tümü Trabzon’da görev 
yapmaktadır. Veri toplama aracı olarak, sorgulamaya dönük yedi açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, 2014 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Veriler, betimsel analiz 
yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde; Bilişim Teknolojileri Rehber 
öğretmenlerinin ilgili dersin notlandırılmadığı ve notlandırıldığı dönemlere bağlı olarak mesleki bakış 
açılarında değişim olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın dersin notlandırılmadığı dönemde katılımcıların 
mesleki motivasyonlarının düştüğü, öğrencilerin ve velilerin Bilişim Teknolojileri dersine yönelik ilgisinin 
azaldığı, dersin etkin yürütülmesinin zorlaştığı görülmüştür. Katılımcıların görüşlerine bağlı olarak; okul 
idarecilerin, velilerin, öğrencilerin ve diğer branş öğretmenlerinin hem Bilişim Teknolojileri dersine hem de 
Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenliğine ilişkin bakış açılarında değişim yaşandığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
Dersin notlandırılmadığı dönemde, Bilişim Teknolojileri dersinde sınıf yönetimi problemleriyle daha sık 
karşılaşıldığı belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına bağlı olarak şu önerilerde bulunulabilir: (1) Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım dersi tüm kademelerde zorunlu hale getirilebilir, (2) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
ders saatleri artırılabilir, (3) Velilerin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilişkin farkındalığı artırılabilir, 
(4) Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları gözden geçirilebilir. Bu çalışma 
nitel bir araştırma olduğu için sonuçlarının genellenmesi bağlamında sınırlılık göstermektedir. Türkiye 
genelinde Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerinin mesleki bakış açılarını belirlemeye dönük kapsamlı 
tarama çalışmaları yapılması önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: bilişim teknolojileri rehber öğretmeni, bilişim teknolojileri dersi, mesleki bakış açısı 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime katkıları ile 21. yüzyıl gerekliliklerine uygun öğrenci yetiştirme 
hedefine ulaşmada öğretmen eğitiminin önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Öğretmen eğitimi sürecinde 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerileri edinmesi 
hedeflenmektedir. Alanyazındaki çalışmalar, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının ve anlayışlarının, mesleklerini iyi/etkin ya da kötü/verimsiz yapmalarını önemli ölçüde 
etkilediğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin 
öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma 
kapsamında öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açısı kavramı; öğretmen adaylarının öğretmenliğe nasıl 
baktıkları ve öğretmenlik mesleğine yönelik anlayışını, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlarını 
düzenleyen yargısal eğilimlerini işaret eden tutumları bağlamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma 
problemini yanıtlayabilmek için, Çetin (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ve 
sorgulamaya dönük dört açık uçlu sorudan oluşan bir formun katılımcılara yüz yüze uygulanması ile nicel ve 
nitel veriler toplanmıştır. Tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaya Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde öğrenim gören 99 öğrenci 
katılmıştır. Çalışma 2014-2015 akademik yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizi ile 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, öğrenim türü (örgün, ikinci öğretim 
ve uzaktan eğitim), mezun oldukları lise türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Elde edilen 
bulgular, ilgili öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğunu, 
bununla birlikte cinsiyet, öğrenim türü (örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim) ve mezun oldukları lise 
türüne göre istatistiksel açıdan farklılaşmadığını göstermektedir. Nitel verilerin analizi elde edilen bulgular; 
öğretmen adaylarının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programında yapısal ve işevuruk 
değişiklikler yapılması gerektiğine inandıklarını, staj uygulamalarında farkettikleri Bilişim Teknolojileri ve 
Rehber öğretmenlerine ilişkin olumsuz yargıların mesleğe ilişkin bakış açılarını olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının, sahip oldukları pedagojik ve alan bilgisi ile teknik bilgi 
ve becerileri açısından kendilerini yeterli düzeyde görmedikleri, bu nedenle öğretmenlik mesleğini icra etmeye 
ilişkin kaygılarının geliştiği bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi bölümü öğretmen eğitimi programı çerçevesinde tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: öğretmenlik mesleği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, bilişim teknolojileri ve 
rehber öğretmenliği, tutum, bakış açısı 
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ: ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİDEN YOLDA 
ADAYLARIN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ 

 
Zafer İBRAHİMOĞLU 

zafer.ibrahimoglu@marmara.edu.tr 
 

Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde öğretmen yetiştirmeye dönük pek çok farklı uygulama denenmiştir. Bu 
uygulamalardan birini de pedagojik formasyon eğitimi oluşturmaktadır. Bu eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) koordinasyonunda yürütülmekte olup her iki kurumun da 
süreçteki varlıkları önem arz etmektedir. MEB, öğretmen istihdamında birincil sorumlu kurum olarak öğretmen 
yetiştirme politikasında söz ve sorumluluk sahibi iken; YÖK ise formasyon eğitiminin usül ve esaslarının 
belirlenmesi ve yürütülmesi görevini üstlenmiş görünmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan pedagojik 
formasyon eğitimi, MEB tarafından belirlenen “öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programları” çizelgesi 
doğrultusunda YÖK tarafından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usül ve Esaslar 
başlığını taşıyan uygulama yönergesiyle yürütülmektedir. Bu yönergeye göre sertifika programının bir 
üniversitede açılabilmesi için Eğitim Bilimleri bölümünde en az 5 öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir. 
Bu koşulu yerine getiren üniversitelerin başvuru yapmaları durumunda YÖK’ün izin verdiği üniversitelerde 
yine YÖK tarafından belirlenen kontenjanlara göre öğrenci alımı yapılmaktadır. Sertifika programında eğitim, 
en az iki yarıyıldan oluşmakta; birinci yarıyılda ağırlıklı olarak teorik derslere yer verilirken ikinci yarıyılda 
öğretmenlik uygulaması gibi daha ziyade uygulamaya dönük derslere yer verilmektedir. Pedegojik formasyon 
sertifika programına, yalnızca 2014-2015 yılında 50 bin civarında kontenjan verilmiş; farklı branşlardan 
binlerce yeni öğretmen/öğretmen adayı yetişmiştir. Ortaya çıkan bu tablo, Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve 
atama politikaları ile ilgili konularda formasyon eğitimine ve bu eğitimden mezun olmuş öğretmenlere de yer 
verilmesi gerektiğini çok net olarak ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, yukarıda kısaca 
açıklanan formasyon eğitimi sertifika programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının formasyon 
eğitimi ve sonrasına yönelik görüş ve beklentilerinin ortaya konmasıdır. Bu çerçevede araştırmada cevabı 
aranacak sorular şunlardır; 1- Pedagojik formasyon sertifika programını öğrenciler hangi gerekçelerle tercih 
etmektedir? 2- Öğrencilerin bu sertifika programından en büyük beklentileri nelerdir? 3- Öğrenciler, eğitim 
sonrası kariyer planlarını ne şekilde kurgulamıştır? 4- Bu eğitimde almış oldukları eğitimin, öğretmenlik 
meslek yaşamlarında yeterli olacağını düşünüyorlar mı? 5- Geleceğe yönelik beklentileri neler? (Öğretmenlik 
yapacaklarına inanıyorlar mı?) Araştırma çerçevesinde cevabı aranacak sorular incelendiğinde, genel anlamda 
bireysel deneyim ve algıları ortaya koymayı amaçladığı görülmektedir. Araştırma yöntemleri içerisinde, 
bireysel deneyim ve algıları derinlemesine incelemede en etkili şekilde uygulanabilecek yöntemlerin başında 
şüphesiz nitel araştırma yöntemleri gelmektedir. Bu çalışma da araştırma sorularına cevap bulabilmek adına 
nitel araştırma prosedürüne göre kurgulanmış ve uygulanması planlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, 
İstanbul’da bir devlet üniversitesinin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında öğrenim görmekte 
olan 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat 
kullanılacak; katılımcı sertifika programı öğrencilerine araştırma sorularını cevaplandırmaya dönük sorular 
yöneltilecektir. Katılımcılar ile yürütülecek olan görüşmeler ses kaydına alınacak, daha sonra tüm kayıtlar 
yazıya dökülecektir. Elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: formasyon, öğretmenlik, mesleki kariyer. 
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KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: 
PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENME VE MENTÖRLÜK YAKLAŞIMININ BİRLİKTE KULLANIMI 
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Bireyler günlük hayatta mesleki ve teknik konular başta olmak üzere birçok problem ile karşılaşmaktadırlar. 
Karşılaşılan bu problemlerin etkili bir şekilde çözülmesi için gerekli becerilere sahip olunması gerekmektedir. 
Mesleğe yeni atılan birçok öğretmen ilk yıllarda pek çok problem ile karşı karşıya kalmakta bunları çözmekte 
genelde zorladıkları rapor edilmektedir. Bu nedenle hizmet öncesi eğitimde problem çözme becerililerini 
geliştirmeye yönelik eğitimler önem arz etmektedir. Problem çözmede seçilen stratejiler ve izlenen basamaklar, 
problem durumuna göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla her durumda işe yarayan yegâne bir problem 
çözme stratejisi bulunmamaktadır. Problem çözme, bilişsel beceriler yanında duyuşsal ve davranışsal becerileri 
de kapsayan oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu çalışmada kimya öğretmen adaylarının bilimsel araştırma 
yöntemleri dersi sürecinde problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada deneysel 
yöntem esas alınmıştır. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Öğretmenliği 5.sınıf (N:17) 
öğrencileri ile 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi boyunca yürütülmüştür. Bilimsel araştırma yöntemleri ders 
bilimsel bir araştırmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini içermektedir. Süreçte öğretmen adayları 9 gruba 
ayrılmıştır. 4 mentör ikişer grubun, bir mentör ise bir grubun süreçte gelişimlerini takip etmişlerdir. Çalışmanın 
gerçekleştiği sürede mentörlerden ikisi kimya eğitimi bilim dalında doktorasını tamamlamış, diğer üç mentör 
ise doktora eğitimi tez sürecindedir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu 4 örnek problem durumunu içeren bir 
test uygulanmıştır. Örnek durumların iki tanesi eğitim öğretim sürecinde öğretmen olarak karşılaşabilecekleri 
sorunları (1. Kimya ders başarısı düşük bir sınıf ortamı, 2. Kimya derslerine ilgisiz bir öğrenci), diğer iki örnek 
durum ise sosyobilimsel konulara (1. Ebola virüsünün yayılmasının önlenmesi, 2. İşlenmiş gıdalardaki zararlı 
katkı maddeleri) yönelik olarak hazırlanmıştır. Veri toplama aracı güz dönemi başında ön test ve dönem 
sonunda ise son test olarak uygulanmıştır. Veri toplama aracı ile öğretmen adaylarının problemi tanımlama ve 
problem çözmede izledikleri yollar belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi 
tutulmuştur. Problem çözme sürecindeki en önemli adım problemi belirlemektir. Öğretmen adaylarının kimya 
öğretimine yönelik verilen iki örnek durumda, problem çözme sürecinde problemi belirlemedikleri ve problem 
çözme adımlarını izlemedikleri görülmüştür. Bu durumlarda öğretmen adayları genellikle farklı yöntem teknik 
kullanılması, günlük hayatla ilişkilendirme ve dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilere sevdirilmesi gibi 
önerilerde bulunmuşlardır. Sosyobilimsel konularda ise öğretmen adayları problem çözme sürecine daha 
bilimsel bakış açısıyla yaklaşmışlardır. Öğretmen adayları öğretim ile ilgili konularda yeterince bilgi sahibi 
olduklarını düşündüklerinden konu ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı duymuyor olabilecekleri 
düşünülmektedir. Sosyobilimsel konularda ise yeterli bilgiye sahip olmadıklarından problem durumları 
üzerinde daha bilimsel bir yol izlemiş olabilirler. Öğrencilerin sahip oldukları önbilgiler problem çözme 
sürecinde oldukça önemlidir. Öğretmen adayları öğretim ile ilgili yeterli altyapıya sahip olduklarını 
düşündükleri için daha az araştırmaya ihtiyaç duymuş olabilirler. Pek çok derste önce kuram veya yaklaşım 
anlatılarak buna uygun uygulama yapılması beklenilmektedir. Öğretmen adaylarına problem durumları 
verilerek çözüme yönelik yaklaşım ve yöntemi belirlemelerini istemek onları araştırmaya yöneltebilir. Sonuç 
olarak kimya öğretmen adaylarının karşılaştıkları problem durumlarına daha bilimsel bir bakış açısıyla 
yaklaştıkları görülmüştür. Ön test ve son testten elde edilen verilerden yola çıkarak öğretmen adaylarının 
bilimsel araştırma yöntemleri dersi çerçevesinde yaptıkları araştırmalar ve mentörlerin yönlendirmeleri sonucu 
problem çözme becerilerinin geliştiği ifade edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: problem çözme, probleme dayalı öğrenme, mentörlük 
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İNTERNET KULLANIM DURUMLARININ TEMEL BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK 
AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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Eğitimde bilgisayar ve internet kullanımının zorunlu hale geldiği günümüzde, bu teknolojik araçların kullanım 
durumları bireylerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini etkileyebilmektedir. Bu alanda yapılan 
çalışmalar problemli internet kullanımının bireylerin sağlıklarını, zaman yönetimi ve iletişim becerilerini 
olumsuz etkileyerek akademik başarılarını düşürdüğünü ancak eğitsel amaçlı internet kullanım durumlarının 
ise bireylerin akademik başarılarına olumlu etki yaptığını göstermektedir. Bu araştırmada ise öğretmen 
adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik düzeyleri ile internet kullanım düzeylerinin temel 
bilgisayar teknolojileri dersindeki akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının 
internet kullanım düzeyleri ile eğitsel amaçlı internet kullanımına yönelik öz yeterlilik düzeyleri arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kesici ve Sahin (2010) tarafından Türkçe ’ye 
uyarlaması yapılan “İnternet Kullanım Düzeyleri Ölçeği” ve Şahin (2008) tarafından geliştirilen “Eğitsel 
İnternet Kullanım Öz Yeterlik İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin temel bilgisayar kullanımına 
yönelik akademik başarılarını ölçmek için kelime işlemci (Microsoft Word) konusu ele alınmış ve dört hafta 
sonunda Tosun (2006) tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Uygulamadan önce öğretmen adaylarına 
faydalanabilecekleri internet teknolojileri ve eğitsel içeriğe sahip web siteleri hakkında bilgi verilmiş ve örnek 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının internet kullanım düzeyleri ile akademik 
başarıları arasında her hangi bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının eğitsel internet 
kullanım öz yeterlilik düzeyleri ile akademik başarıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki 
olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre internetin aşırı veya bağlılık derecesinde kullanımın öğrencilerin temel 
bilgisayar teknolojileri dersinde akademik başarılarına etki yapmadığı ancak interneti eğitsel amaçlı kullanım 
düzeyleri arttıkça öğrencilerin temel bilgisayar teknolojileri dersi akademik başarılarının da arttığı 
görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin internet kullanım düzeyleri ile eğitsel internet kullanım düzeyleri arasında 
bir ilişki bulunamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: internet kullanım düzeyi, eğitsel internet kullanımı, öz yeterlilik, akademik başarı, temel 
bilgisayar dersi 
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Bu çalışma 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin almış olduğu Özel Öğretim Yöntemleri dersi kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Öğretim elemanı tarafından özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında bulunan “öğretim 
yöntemleri” konusu esnasında sınıflar işbirlikli öğrenme gerçekleştirebilmek için gruplara ayrılmış ve her bir 
gruba farklı bir öğretim yöntemi verilmiştir. Her bir grup kendilerine verilen öğretim yöntemi ile ilgili 
araştırmalarını yaparak derse gelmişlerdir. Derste grupların hazırlandıkları konuları sunmaları yerine sınıf 
arkadaşlarına kendilerine sorular sorarak konuyu öğrenmeye çalışarak akran öğrenmesi gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Soruların sonunda soruları cevaplayan grup öğretim yönteminin etkili kullanımına yönelik örnek 
bir uygulama gerçekleştirmiştir. Çalışmanın örneklemini Özel Öğretim Yöntemleri dersini alan 110 öğrenci 
oluşturmaktadır. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen bu öğretim yöntemi hakkında öğrencilerinin daha 
derinlemesine görüşlerini alabilmek için olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri uygulama sonrası 
öğrencilere yazdırılan kompozisyonlardan elde edilmiştir. Yazılan kompozisyonlar incelendiğinde 55 
öğrencinin tamamen olumlu görüş bildirdiği, 47 öğrencinin hem olumlu hem olumsuz görüş bildirdiği, 8 
öğrencinin ise tamamen olumsuz görüş bildirdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre uygulanan 
öğretim yöntemi diğer derslerde uygulanan öğretim yöntemlerine göre daha olumlu sonuçlar ortaya koyduğu 
tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: akran öğrenmesi, işbirlikli öğrenme, öğretim yöntemi 
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WEB DESTEKLİ ORTAMLARDA FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
PAYLAŞTIKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI GÜNLÜKLERİNİN İNCELENMESİ 
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Öğrenme sürecinin en önemli öğelerinden biri olan öğretmenler, edindikleri bilgileri sorgulayan, bilimsel 
bilgiye ulaşma yollarını kullanarak yeni bilgilere ulaşabilen ve kendi kendilerine yaşam boyu öğrenebilen 
bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde öğretmenlerden öğrencilerin sahip 
oldukları bireysel farklılıkları dikkate alarak çeşitli öğretim yöntemleri ve teknikleri ile zenginleştirilmiş 
öğrenme ortamları oluşturan, bir başka ifadeyle üretken öğretmenler olmaları beklenmektedir. Öğretmen 
yetiştiren kurumlar olan eğitim fakültelerinde öğretmen adayları, meslek hayatları için gerekli olan pedagojik 
bilgileri ve alan bilgilerini teorik ve uygulamalı derslerde kazanmaktadırlar. Söz konusu derslerde öğretmen 
adaylarından kendilerini tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve eksikliklerini görerek öğretmenlik 
mesleğine başlamadan önce mümkün olan en iyi şekilde kendilerini geliştirmeleri istenmektedir. Bu süreçte 
öğretmen adayları tarafından yazılan günlükler, öğretmen adaylarının deneyimlerini nasıl aktardıklarına ve 
kendilerini, arkadaşlarını, uygulama öğretmenlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin önemli bilgiler 
sunmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada fen ve matematik öğretmen adaylarının “öğretmenlik uygulaması” 
dersi kapsamında web destekli ortamlarda paylaştıkları günlüklerin farklı açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca çalışmada fen ve matematik öğretmen adaylarının deneyimleri ve görüşleri karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Araştırmaya Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=24) ve Matematik öğretmenliği 
(n=41) bölümlerinde dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 65 öğretmen adayı katılmıştır. 
Araştırmada fen ve matematik öğretmen adaylarından “öğretmenlik uygulaması” dersi süresince her iki bölüm 
için ayrı olarak hazırlanan web sitesi aracılığıyla deneyimlerini ve görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşmaları 
istenmiştir. Araştırma nitel verilere dayalı bir durum çalışması olarak değerlendirilebilir. Çalışmada her iki 
grupta yer alan öğretmen adayları her hafta için bir etkinlik gerçekleştirmişler ve bu etkinlik sonrasında 
deneyimlerini ve görüşlerini içeren bir günlük oluşturarak web destekli ortamda arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. 
Araştırma uygulamaları 10 hafta boyunca sürdürülmüştür. Araştırma verilerinin analizinde nitel veri analizi 
yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının web destekli ortamlarda 
hazırladıkları ve paylaştıkları günlükler iki araştırmacı tarafından incelenmiştir. Verilerin analizi sürecinde 
öncelikle araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarının yazmış oldukları günlüklerin tamamı incelenmiştir. 
Söz konusu incelemeler sonucunda veriler öğretmen adaylarının kendilerine, arkadaşlarına ve staj 
öğretmenlerine yönelik değerlendirmeleri olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. Genel olarak 
araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrenme sürecinde kullanılan öğretim yöntemlerini 
değerlendirme ve ders öncesi hazırlıkları vurgulama konularında matematik öğretmen adaylarının 
günlüklerinde fen öğretmen adaylarından daha detaylı bilgiler sundukları belirlenmiştir. Buna karşılık fen 
öğretmeni adaylarının günlüklerinde daha fazla etkinlik örneğine yer verdikleri görülmüştür. Araştırmadan elde 
edilen bir başka önemli sonuç olarak her iki grupta yer alan öğretmen adaylarının staj öğretmenlerini olumsuz, 
kendilerini ve arkadaşlarını ise olumlu değerlendirmeleri gösterilebilir. 
Anahtar Kelimeler: web destekli ortamlar, fen ve matematik öğretmen adayları, günlükler 
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MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERE ÖĞRETMEN ATAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
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2013-2014 öğretim dönemine kadar okul adları ve bölümleri farklı isimler altında yapılandırılmış 22 ayrı 
branşta mesleki ve teknik eğitim veren lise türü mevcuttu. Ancak, 2014-15 öğretim döneminden sonra tüm 
mesleki liseler, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu sadeleştirme okul 
türlerinde, okul tabelalarında yapılmış olup önceden bilinen eğitim programlarında herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adı altında 62 ayrı alan ve bunların altında 226 dal 
bulunmaktadır. 2009 yılına kadar teknik eğitim veren orta öğretim kurumları için öğretmenlerin yetiştirilmesi 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakülteleri bünyesinde 
yapılmıştır. Bu fakülteler 2009 yılında kapatılmıştır. Teknik liselerin öğretmen ihtiyaçları iki temel alandan 
karşılanmaktadır. Kaynaklardan birisi, önceki mezunlar arasından gerektikçe sınavla öğretmen ataması 
yapılmasıdır. Diğer ikinci kaynak ise mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezunları arasında pedagoji eğitimi 
sertifikası sahibi olanlar arasından sınavla seçilmesidir. Türkiye’de aynı alanlarda mühendis yetiştiren iki farklı 
fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler Mühendislik ve Teknoloji adlarını taşımaktadır. Örneğin aynı üniversite 
bünyesinde hem Mühendislik hem de Teknoloji fakültelerinden makine mühendisleri mezun olabilmektedir. 
Mezun mühendisler, eğitim fakültelerinden pedagoji eğitimi almaları sonrasında kendi branşlarında mesleki ve 
teknik liselere öğretmen olarak atanabilmektedir. Öğretmen atanmaları çoktan seçmeli yapılan KPSS sınavları 
sonrasında gerçekleştirilmektedir. Ancak, KPSS sınavında sorulan sorular adayın mesleki bilgisini ölçmeye 
yönelik olmayıp, temel alan sorularına dayanmaktadır. Bunun sonucunda ağırlıklı olarak teorik eğitim gören 
Mühendislik Fakülteleri mezunu mühendisler, pedagoji eğitimi tamamladıktan sonra mesleki ve teknik 
liselerde öğretmen olarak atanmaları halinde, uygulama derslerini yürütmekte zorlanmaktadırlar. Diğer taraftan 
üniversitelerde 2009 yılında kurulmuş olan Teknoloji Fakülteleri ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir. Bu 
fakültelerin bölümlerinde öğrenciler aldığı derslerde yüzde 40 civarında uygulama yapmakta ve son sınıfta 
işyeri eğitimi adıyla bir yarıyıl süre ile endüstriye gitmektedir. Bu uygulama sayesinde Teknoloji Fakülteleri 
mezunları mezuniyetleri sonrasında kolayca endüstride iş bulabildikleri görülmektedir. Teknoloji Fakülteleri 
mezunlarının mesleki ve teknik eğitim liselerinde öğretmen olarak görev almaları halinde, mesleki ve teknik 
eğitim liselerindeki uygulamalı dersleri daha başarılı yürütülebilir. Bu çalışmada mesleki ve teknik liselerin 
genel bir analizi yapılacak, bu liselere sınavla atanan öğretmenlerin mezun oldukları fakülteler itibariyle 
avantaj ve dezavantajları kıyaslanacak ve sonuçta mesleki ve teknik liselere yeterli uygulama becerisine sahip 
öğretmenlerin atanabilmesi için analize dayalı bazı öneriler sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: mesleki ve teknik liseler, mühendislik fakülteleri, teknoloji fakülteleri, pedagoji eğitimi. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİ İLE ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZGÜVEN 
ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
Pembe Başak SİYAMBAŞ, Taner ALTUN 
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Öğrencilere mevcut bilgiyi kazandırmaktan çok bilgiye ulaşma yollarını öğretmeyi amaçlayan eğitim 
sistemimizle birlikte, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişimler ve gelişimler; yalnızca 
bireylerin hayatlarını kolaylaştırmakla kalmamış aynı zamanda eğitim-öğretim ortamlarında önemli yer 
edinmiştir. Özgüvenin bilgi ve becerilerin eğitim-öğretim yaşamlarına aktarılmasında önemli rol oynadığı 
bilinen bir gerçektir. BİT üzerine araştırmalar yapan uzmanların dikkatini çeken bir konu olan öğretmenlerin 
teknolojiyi kullanma becerilerinin özgüven ve yeterliliklerinden etkilendiği durumu ve geleceğin bireylerinin 
yetişmesinde kılavuzluk görevini yerine getiren öğretmen ve öğretmen adayları ile teknolojinin incelendiği 
çalışmaların kuramsal temele katkısının olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni 
adaylarının teknoloji ile öğrenmeye yönelik özgüven algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve sınıf 
öğretmeni adaylarının teknolojiyi kullanımlarının ve özgüven algılarının mesleki gelişimlerine katkısı hakkında 
bakış açılarını açıklamaktır. Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının mesleki gelişimleri üzerinde farklı 
değişkenler açısından teknoloji ile öğrenmeye yönelik özgüven algılarının ve teknolojik araçların olası 
etkilerini açıklama girişiminde bulunmuştur. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışma 2013-2014 eğitim-
öğretim yılı güz döneminde eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören farklı sınıf 
seviyelerindeki 915 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler demografik bilgileri kapsayan 1. 
Bölüm ve Papanastasiou ve Angeli (2008) tarafından geliştirilen ve Tezci tarafından (2010)Türkçe ’ye 
uyarlanan teknoloji ile öğrenmeye yönelik özgüven algılaması ölçeğinin yer aldığı 2. Bölümden oluşmaktadır. 
Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının teknoloji ile 
öğrenmeye yönelik özgüven algıları farklı değişkenler açısından incelendiğinde (cinsiyet, sınıf seviyesi, 
bilgisayara sahip olup/olmama durumu, akıllı telefona sahip olup/olmama durumu, evde internet erişimi, sosyal 
ağlara üyelik olup/olmama durumlarına göre), bu ilişkilerde çeşitli düzeylerde anlamlı farklılıklar olduğu 
ortaya çıkmıştır. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının teknoloji ile öğrenmeye yönelik özgüven algılarının 
artırılmasına ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine olumlu katkı yapacak şekilde kullanımına yönelik 
çeşitli öneriler getirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmeni adayı, teknoloji ile öğrenmeye yönelik özgüven algısı, sosyal ağ, 
öğretmen yetiştirme, teknoloji. 
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DENEYİMLEDİKLERİ ÖĞRENME 
FIRSATLARININ TEDS-M SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI* 

 
Derya ÇELİK, Serhat AYDIN, Kadir GÜRSOY, Duygu TAŞKIN, Zeynep Medine ÖZMEN, Mustafa GÜLER, 

Gökay AÇIKYILDIZ, Osman BİRGİN, Gönül GÜNEŞ, Ramazan GÜRBÜZ 
deryacelik@ktu.edu.tr, , kadirgursoy2008@@gmail.com 

Öğretmenlik mesleğinin en temel bileşeni öğretme bilgisidir. Öğretme bilgisi ise alan bilgisi, pedagoji bilgisi, 
pedagojik alan bilgisi, müfredat bilgisi gibi bilgi türlerinin özel bir birleşimidir. Bu bilgi türleri ve ilişkili 
becerilerle ile ilgili temel alt yapı ise hizmet öncesi öğretmen eğitiminde verilmektedir. Dolayısıyla öğretmen 
eğitiminde nitelik bu bilgi ve becerilerin hizmet önce eğitimde ne kadar etkili verildiği ile yakından ilişkilidir. 
Bu bağlamda öğretmen yetiştiren kurumlar için önemli paydaşlardan biri olan öğretmen adaylarının eğitim 
fakültelerinde kazandığı, deneyim ettiği öğrenme fırsatlarına ilişkin görüşlerinin ortaya konması oldukça 
önemlidir. Daha geniş kapsamlı bir projenin parçası olan bu çalışmanın amacı, İlköğretim Matematik 
Öğretmen Adaylarının (İMÖA) deneyimledikleri öğrenme fırsatlarını Türkiye genelinde ortaya koymak ve elde 
edilen sonuçları TEDS-M projesine dahil olan bazı ülkelerle (Polonya, Tayland, Malezya, ABD, Almanya, 
Singapur) karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırmalar dört alt boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar; üniversite 
düzeyinde matematik, okul düzeyinde matematik, matematik eğitimi/pedagoji ve genel eğitim/pedagoji dersleri 
öğrenme fırsatlarıdır. Araştırmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Türkiye’de 
farklı bölgelerde yer alan 21 üniversitede ilköğretim matematik öğretmenliği programında okuyan 1386 
dördüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan bu üniversiteler nüfus, kültürel yapı ve 
illerin gelişmişlik durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması (İBBS) Düzey 1 seviyesinde yer alan 12 bölge (TR1, TR2, …, TR9, TRA, TRB, TRC) dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında uluslararası karşılaştırmaya imkan vermesi açısından veri 
toplama aracı olarak TEDS-M projesindeki çalışmanın amacı ile ilişkili dört öğrenme fırsatları ölçeği 
Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Her bir ölçekte öğretmen adayının verdiği “işledik” cevabı 1 ve 
“işlemedik” cevabı ise 0 ile puanlanmıştır. Belli bir ölçekte belli bir öğretmen adayının tüm maddelere verdiği 
cevaplara ait toplam puan, o öğretmen adayının ilgili ölçekteki puanı olarak ifade edilmiştir. İMÖA’nın 
deneyimledikleri öğrenme fırsatlarını Türkiye genelinde ortaya koyulduktan sonra, elde edilen sonuçlar TEDS-
M projesinin raporunda yer alan bulgular doğrultusunda diğer ülkelerle (Polonya, Tayland, Malezya, ABD, 
Almanya, Singapur) karşılaştırılmıştır. İMÖA’ya eğitim fakültelerinde sunulan üniversite düzeyi matematik 
öğrenme fırsatlarına ilişkin puan Türkiye için 0.68 olarak hesaplanmıştır. Bu puan Polonya için 0.88, Tayland 
için 0.85, Malezya için 0.71, ABD ve Almanya için 0.48 ve Singapur için 0.38 olduğu TEDS-M raporunda 
belirtilmiştir. Ülkelerin ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek ortalama puanın Polonya’da, en düşük 
ortalama puanın ise Singapur’da olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının okul-düzeyi matematik öğrenme 
fırsatlarına yönelik puanlarının ortalaması Türkiye için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Bu puan Polonya için 0.93, 
Tayland için 0.92, Malezya için 0.72, ABD ve Malezya için 0.72, Almanya ve Singapur için 0.62 olduğu 
raporda belirtilmiştir. Ülkelerin ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek ortalama puanın Polonya’da, en 
düşük ortalama puanın ise Singapur ve Almanya’da olduğu görülmektedir. İMÖA’ya eğitim fakültelerinde 
sunulan matematik eğitimi/pedagojisi öğrenme fırsatlarına ilişkin puan Türkiye için 0.69 olarak hesaplanmıştır. 
Bu puan Malezya Tayland, ABD, Polonya, Singapur ve Almanya için sırasıyla 0.86, 0.80, 0.75, 0.70, 0.68 ve 
0.46 dır. Ülkelerin ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek ortalama puanın Malezya’da, en düşük ortalama 
puanın ise Almanya’da olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının Genel eğitim/pedagoji dersleri(konuları) 
öğrenme fırsatlarına yönelik puanlarının ortalaması Türkiye için 0,78 olarak hesaplanmıştır. Bu puan Tayland, 
Malezya, ABD, Almanya, Polonya ve Singapur için sırasıyla 0.91, 0.88, 0.84, 0.66, 0.63 ve 0.57 dir. Ülkelerin 
ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek ortalama puanın Tayland’da, en düşük ortalama puanın ise 
Singapur’da olduğu görülmektedir. Öğrenme fırsatlarının tamamına bakıldığında Tayland, Malezya ve Polonya 
yüksek ortalamalara sahip iken, Türkiye ve ABD orta seviyede, Singapur ve Almanya ise düşük seviyede 
ortalama puana sahip oldukları anlaşılmaktadır. Karşılaştırmaya konu olan ülkeler ve öğretmen yetiştirme 
programları üzerinde yapılacak detaylı inceleme ve karşılaştırmalar ortaya çıkan bu benzerlik ve farklılıkların 
sebeplerinin anlaşılmasına, hizmet öncesi öğretmen eğitimine ilişkin somut önerilerin geliştirilmesine fayda 
sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: öğrenme fırsatları, matematik öğretmen eğitimi, öğretmen adayı 
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Bu çalışmada Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenim gören ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına 
sunulan öğrenme fırsatlarının öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda incelenmesi ve üniversitelerin yer 
aldığı bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre öğretmen adaylarının görüşlerinde nasıl farklılaşma olduğunun 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel nitelikteki bu araştırmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmanın örneklemini, Türkiye’de farklı bölgelerde yer alan 21 üniversitede ilköğretim matematik 
öğretmenliği programında okuyan 1386 dördüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan 
bu üniversiteler nüfus, kültürel yapı ve illerin gelişmişlik durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak 
oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 1 seviyesinde yer alan 12 bölge (TR1, 
TR2, …, TR9, TRA, TRB, TRC) dikkate alınarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri “üniversite düzeyi 
matematik”, “okul-düzeyi matematik”, “matematik eğitimi/pedagojisi”, “genel eğitim/pedagoji” ile “okul 
deneyimi ve öğretmenlik uygulaması” öğrenme fırsatlarına yönelik olmak üzere 5 farklı ölçek ile toplanmıştır. 
Bu ölçeklerle öğretmen adaylarının ilgili alanlardaki öğrenme deneyimleri sorgulanmıştır. Verilerin analizinde 
SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına sunulan öğrenme fırsatlarının İBBS 
bölgelerine göre nasıl farklılaştığının incelenmesi için One-Way ANOVA testi yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda, tüm ölçeklerde bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre öğretmen adaylarının görüşlerinin anlamlı 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca ortaya çıkan farklılaşmaların belirli bölgelerde yoğunlaştığı 
görülmüştür. Üniversite düzeyi matematik öğrenme fırsatları bileşeni açısından çok belirgin olmamakla birlikte 
en fazla TR3 (Ege) bölgesi lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bileşen için en fazla TRB (Ortadoğu 
Anadolu) ve TR1 (İstanbul) bölgeleri aleyhine anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Okul-düzeyi matematik 
öğrenme fırsatları bakımından incelendiğinde en fazla öğrenme fırsatı sunan bölge TR2 (Batı Marmara) bölgesi 
iken en az öğrenme fırsatı sunan bölge ise TR1(İstanbul) bölgesi olmuştur. Bölgeler arası farklılaşma, 
matematik eğitimi/pedagojisi öğrenme fırsatları açısından en fazla TR3 (Ege) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgeleri 
lehine, TRA (Kuzeydoğu Anadolu) ve TRC (Güneydoğu Anadolu) bölgelerinin ise aleyhine yoğunlaşmıştır. 
Genel eğitim/pedagoji öğrenme fırsatları açısından TR8 (Batı Karadeniz) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgelerinin 
olumlu yönde öne çıktığı belirlenirken, olumsuz yönde öne çıkan bir bölge tespit edilememiştir. Son olarak 
okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması açısından farklılığın lehine yoğunlaştığı bölgeler TR1 (İstanbul) ve 
TR7 (Orta Anadolu) iken, aleyhine yoğunlaştığı bölgeler ise TRA (Kuzeydoğu Anadolu) ve TRC (Güneydoğu 
Anadolu) bölgeleridir. Sonuç olarak bütün fırsatlar göz önünde bulundurulduğunda bölgeler arası en az 
farklılaşmanın okul düzeyi öğrenme fırsatları ve genel eğitim/pedagoji öğrenme fırsatlarında ortaya çıkmıştır. 
Bununla birlikte en fazla TR7 ve TR3 bölgeleri lehine farklılık görülmüşken, en fazla aleyhine farklılık çıkan 
bölgeler ise TR1, TRA ve TRC bölgeleridir. İleride bu farklılaşmanın meydana gelmesine neden olan 
faktörlerin belirlenmesine yönelik nitel çalışmalar yapılabilir. Ayrıca öğretmen adaylarına daha fazla/az 
öğrenme fırsatı sunulmasının, öğretmen adaylarının ileriki yaşantılarına nasıl bir etkisi olduğunu araştırmaya 
yönelik yapılacak çalışmalar ile bu fırsatların gerçek yaşantılar ile ilişkisi incelenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, matematik öğretmen eğitimi, öğrenme fırsatları 
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Eğitimde teknoloji entegrasyonunun önemli belirleyicilerinden biri öğretmenlerin teknolojiyi kabul ve 
kullanımlarıdır. Eğitim sisteminin gelecekteki insan gücü kaynağını oluşturan öğretmen adaylarının teknoloji 
kabul ve kullanımlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi etkili ve verimli teknoloji entegrasyonu açısından 
önem kazanmaktadır. Bireylerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT) kullanımlarının inanç ve tutumlarından 
nasıl etkilendiği sorusuna cevap bulmak için yapılan araştırmalar sonucunda; kişilerin teknoloji kullanım 
davranışlarını modellemek, tahmin etmek amacıyla, teoriler geliştirilmiş ve farklı disiplinlerde kullanılmıştır. 
Bu teorilerden biri olan Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli, kullanıcı kabulünü ölçmek için 
farklı örneklemlerde teorik altyapıyı ortaya çıkan bir model olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, 
pedagojik formasyon programı öğrencilerinin BİT kabul ve kullanımlarına ilişkin niyetlerinin cinsiyet, alan, 
BİT kullanım amacı, BİT kullanım süresi, günlük BİT kullanım süresi, yabancı dil düzeyi ve bilgisayar yeterlik 
düzeyine göre incelenmesidir. Araştırma, Venkatesh vd. (2003) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul ve 
Kullanım Birleştirilmiş Modeli temel alınarak desenlenmiştir. Bununla birlikte, Teknoloji Kabul ve Kullanım 
Birleştirilmiş Modelinde yer almayan ancak alanyazında teknoloji kabulünü etkileyen önemli değişkenler 
olarak ifade edilen özyeterlik ve kullanıma karşı tutum değişkenleri de modele dahil edilmiştir. Araştırma 
ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Anadolu Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi pedagojik formasyon programında öğrenim görmekte olan 600 öğretmen adayının katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Becit-İşçitürk, Kabakçı-Yurdakul ve Ursavaş (2013) 
tarafından geliştirilen, iç tutarlılık katsayısı α= .95 olarak hesaplanan Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kabul 
ve Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 23 maddeden ve performans beklentisi, davranışsal niyet, özyeterlik, 
kolaylaştırıcı durumlar, sosyal etki, çaba beklentisi ve kullanıma karşı tutum olmak üzere yedi faktörden 
oluşmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde t-testi, varyans analizi ve regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak uygulamaya ve gelecekte 
yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: pedagojik formasyon programı öğrencileri, teknoloji kabul ve kullanımı birleştirilmiş 
modeli, bilgi ve iletişim teknolojileri 
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Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanırken almakta oldukları okul deneyimi ve öğretmenlik 
uygulaması dersleri onların gelecekte kaliteli ve mesleki deneyimi elde etmiş öğretmenler olmaları amacına 
hizmet etmektedir. Literatürde bu derslerle ilgili birçok aksaklık ve sorun olduğu bilinmektedir. Bu sorunların 
giderilebilmesi için araştırmada staj uygulamalarını destekleyebilecek bir web sistemi kurulmuştur. Pilot 
uygulamanın gerçekleştirildiği Staj İzleme ve Destek Sistemi (SİDES) adı verilen bu web sitesinde öğretmen 
adayları dönem içinde yapacakları görevler ve okul bilgileri ile ilgili bilgiler yer almıştır. Ayrıca öğretmen 
adaylarının gerçekleştirdikleri görev raporlarını bu siteye yüklemeleri sağlanmıştır. Öğretim elemanları ise bu 
etkinlikleri hafta hafta kontrol ederek notlandırmış ve ayrıca yine site içerisinde yer alan mesaj sistemi ve 
forum sayesinde öğretmen adaylarının her türlü sorunu ile ilgilenmiştir. Çalışmada SİDES’e yönelik öğretmen 
adaylarının görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine uygun olarak 
yürütülen çalışmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği ve Zihinsel Engelliler Eğitimi bölümünde öğrenim gören ve 
sistemi kullanan 57 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından 
gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi 
tutulmuş, ardından kod ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları; SİDES’in 
kullanımının açık, anlaşılır ve kolay olduğunu, mesaj özelliği sayesinde hoca ile iletişimi hızlandırdığını, 
yapılacak görevler konusunda bilgi vermesi ile süreci kolaylaştırdığını, yapılan görevlerin değerlendirilmesi, 
düzetme verilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili sürecin izlenmesine imkân tanıdığını ve kâğıt yığınları ile 
uğraşmaktan kurtulduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları SİDES sayesinde sürekli ders hocasını 
ziyaret etmek zorunda kalmadıklarını ve SİDES’in iletişim, görevlerin yapılması, hızlı geri bildirimler ile 
ihtiyaç duydukları desteği sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmen adaylarının tamamına yakını 
ilerde öğretmenlik uygulamasında SİDES’i kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bu gibi olumlu 
özeliklerinin yanında öğretmen adaylarının bazıları SİDES’i ilk kullanmaya başladıklarında staj raporlarını 
yüklenmesi ve bu raporlara ders hocası tarafından erişilmesi konusunda endişe duyduklarını fakat bu endişenin 
ilerleyen zamanlarda kaybolduğunu belirtmişlerdir. SİDES’in kullanılma sürecinde öğretmen adayları, yaşanan 
en önemli sorunların sistemin zaman zaman kod hatası vermesi ve bazı linklerin çalışmaması şeklinde 
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları pilot uygulama süreci sonucunda SİDES’in mevcut sistem 
hatalarının giderilmesi ile daha etkili bir öğretmenlik uygulaması sürecinin gerçekleşeceğini vurgulamışlardır. 
SİDES’in pilot aşamasında elde edilen sonuçlardan yola çıkarak sistemin gerçek uygulamaya hazır hale 
gelmesi adına geliştirme ve iyileştirme çalışmalara devam edilmektedir. 
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Türkiye’de öğretmen eğitimi tarihi dikkate alındığında, farklı politikaların geliştirildiği ve değişik 
uygulamalara yer verildiği görülür. Son olarak 1980’li yıllarda yapılan değişiklikle öğretmen yetiştirme işi 
üniversitelerin eğitim fakültelerine bırakılmıştır. Buna rağmen farklı öncelik ya da yaklaşımlarla, eğitim 
fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmayanlar da öğretmenlik sertifikası alarak öğretmen olarak atanmıştır. Bu 
tür uygulamalar, eğitim konularında çalışan araştırmacılar tarafından öğretmen nitelik ve yeterlikleri açısından 
araştırma konusu yapılmıştır. Bu araştırmalarla temel kazanım alanları olarak kabul edilen, alan bilgisi, genel 
kültür ve öğretmenlik meslek bilgileri karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu yolla dört ya da beş 
yıllık lisans mezunu olan öğretmen adaylarıyla bir yıllık süre içinde formasyon eğitimi alan diğer fakülte 
mezunlarının özellikle bilişsel ve duyuşsal özellikleri arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Öğretmen 
adaylarının bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerinde farklı psikolojik değişkenlerin etkisi vardır. Psikolojinin 
zengin içeriğinin ve yöntemlerinin formasyon derslerinde yoğun olarak kullanılması bu etkiyi inceleme konusu 
haline getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileriyle, 
öğretmenlik sertifikası alanların mesleğe yönelik kaygıları, öz-yeterlik inançları ve tutumları arasındaki 
ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, araştırma değişkenlerinin pedagojik formasyon eğitimi alma ile 
eğitim fakültesinde öğrenim görme durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek de 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2014-2015 eğitim yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi'nde pedagojik 
formasyon eğitimi alan 677 öğrenci üzerinde (Lisans Öğrencisi=252, Formasyon Öğrencisi=425) 
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Tschannen-
Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen, Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye 
uyarlanan “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği”, Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine 
Yönelik Tutum Ölçeği” ve Saban, Korkmaz ve Akbaş (2004) tarafından, Borich’den uyarlanarak geliştirilen 
‘‘Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler parametreye uygunluk sağlamadığı için 
analiz teknikleri olarak Spearman Korelasyon Analizi ve U testi kullanılmıştır Yapılan analizler sonucunda, 
formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine 
yönelik özyeterlik inançları (r= .-506, p<.01) ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (r= .-287, p<.01) 
arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları ile öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik inançları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmuştur (r= .414, p< .01). Benzer şekilde, eğitim fakültesi öğrencisi olan öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik inançları (r= .-
402, p<.01) ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (r= .-249, p<.01) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler 
tespit edilirken, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik inançları 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir (r= .423, p< .01). Buna karşın her iki grupta da 
araştırma değişkenleri ile akademik ortalama arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Araştırma değişkenleri 
açısından eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 
karşılaştırılmasına yönelik yapılan analizler sonucunda, eğitim fakültesi öğrencilerinin toplam ben merkezli 
(U= 44994,500, p<.01), görev merkezli (U= 47953, p< .05), öğrenci merkezli (U= 47218,500, p < .05) ve 
toplam mesleki kaygı puanları (U=46476, p< .01) pedagojik formasyon eğitimi alanlara kıyasla anlamlı 
derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 
öğretim stratejilerine (U= 48224,500, p< .05) ve sınıf yönetimine (U= 49482, p< .05) yönelik özyeterlik 
inançlarının eğitim fakültesi öğrencilerine kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci 
katılımına yönelik özyeterlik (U= 51201,500, p> .05) ve genel özyeterlik inançları (U=49560, p> .05) ile 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar (U=51698, p>.05) açısından ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
gözlenmemiştir. Bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin kaygı düzeyleri, 
özyeterlik inançları ve tutumları arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğretmen adayları ile eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine ilişkin kaygı düzeyleri ve özyeterlik inançları arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Araştırma 
sonuçları literatür ışığında tartışılarak araştırmacılara ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur. 
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Teknolojinin sürekli olarak değişimi ve gelişimi eğitimin de bu yeniliklerin etkisi altında girmesine ve eğitim 
ortamlarında teknoloji kullanımının bir ihtiyaca dönüştüğü görülmektedir. Eğitimde teknoloji entegrasyonu 
konusunda araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere, öğrencilere ve çeşitli uygulayıcılara yol gösterici bir çok 
model ortaya atılmıştır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) modeli, Shulman (1997) tarafından eğitimde 
teknolojinin entegrasyonunu sağlamak üzere ortaya atılmış modellerden biridir. Bu model teknoloji, pedagoji 
ve alan bilgisinin birleşimini ve etkileşimini temsil etmektedir. Uluslararası standartlar ve MEB öğretmen 
yeterlikleri incelendiğinde öğretmenlerin eğitimde teknoloji entegrasyonu etkili ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle gelecekte öğrenme ortamlarının tasarımcısı olacak öğretmen 
adaylarının TPAB yeterliklerinin düzeylerinin ortaya konması önemlidir. Alanyazın incelendiğinde öğretmen 
adaylarının TPAB yeterliklerinin tespit edilmesi ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat pedagojik 
formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının TPAB yeterliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışma sayısı 
sınırlıdır. Dolayısıyla bu çalışma ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden pedagojik formayon eğitimi alan 
öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlikleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacını 
yerine getirmek ve araştırma sorularına yanıt bulmak için betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 
Araştırma kapsamında, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde küme örnekleme yöntemi ile seçilen 366 
öğretmen adayından veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında “Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik 
Ölçeği” veri toplama aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama ve standart sapma gibi 
betimsel istatistiklere ek olarak Mann-Whitney U-test ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre öğretmen adaylarının TPAB yeterlikleri iyi düzeydedir (X ̅=3,97). Veri toplama aracının alt 
boyutlarındaki sonuçlar incelendiğinde tasarım (X ̅=3,95), uygulama (X ̅=4,06), etik (X ̅=4,12) ve uzmanlık 
(X ̅=3,62) boyutlarında da öğretmen adaylarının TPAB yeterliklerinin iyi düzeyde olduğu ifade edilebilir. 
Mann-Whitney U-testi sonucuna göre öğretmen adaylarının TPAB yeterlikleri cinsiyete göre anlamlı farklılık 
göstermektedir (p<0,05). Araştırmanın alt boyutlarından sadece tasarım ve uzmanlık boyutlarında cinsiyete 
göre farklık görülmektedir. Bu boyutlarda erkeklerin TPAB yeterlik sıra farklarının kadınların sıra farklarından 
daha fazla olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca Kruskal-Wallis testine sonucuna göre TPAB yeterlik 
düzeyleri bölümlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Ölçeğin alt boyutlarından sadece tasarım 
ve uzmanlık boyutlarında öğretmen adaylarının TPAB yeterlikleri bölümlerine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
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Günümüzde eğitimin en önemli amaçlarından birisi de bireylerin kendi kendine öğrenebilme becerilerini 
geliştirerek hayat boyu öğrenmeyi sağlamaktır. Bunun için bireyin kendi öğrenme hedeflerini belirleyerek bu 
hedeflere ulaşmak için gerekli olan bilişsel, duyuşsal ve çevresel düzenleme aşamalarında kendi işlem, teknik 
ve stratejilerini ortaya koyan öz düzenleme becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu alanda yapılan 
araştırmalar öğrencilerin öz-düzenleme becerileri ve akademik başarıları arasında pozitif yönde bir ilişkinin 
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bilgisayar gibi uygulamalı derslerde öğrencilerin akademik 
başarılarını etkileyen en önemli etkenlerin başında öğrencilerin derse yönelik tutumlarının ve öz yeterlilik 
algılarının olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bilgisayar 
dersindeki akademik başarıları ile öz düzenleme becerileri, bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve öz 
yeterlilik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Aksaray Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı birinci ve ikinci öğretim programında öğrenim gören 
100 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin öğrenmeye yönelik öz düzenleme becerilerini 
ölçmek için Turan (2010) tarafından geliştirilen “Öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeği”, bilgisayara 
yönelik tutumlarını belirlemek için Loyd ve Gressard (1984) tarafından geliştirilen, Berberoğlu ve Çalıkoğlu 
(1992) tarafından Türkçeye çevrilen “Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği” ile Aşkar ve Umay (2001) tarafından 
geliştirilen “Bilgisayar Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının 
cinsiyetlerinin öz düzenleme beceri düzeyleri üzerinde kız öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık meydana 
getirdiğini ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının öz-düzenleme beceri düzeyleri ile akademik başarıları, 
bilgisayar öz yeterlilik algıları ve bilgisayara yönelik tutumları arasında ise herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 
Ancak öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayar öz yeterlilik algıları ile akademik 
başarıları arasında yüksek düzeyde ve olumlu yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: öz-düzenleme becerileri, bilgisayar dersi, akademik başarı, bilgisayara yönelik tutum, 
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Öğretim Elemanlarının Derslerinde Öz-Düzenleme Süreçlerini Kullanma Durumları Eğitim programlarımızın 
yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir şekilde düzenlenmesi ile günümüz eğitim kurumlarında öğrenme sürecini 
düzenleyebilen ve yapılandırabilen öz-düzenleme becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi önemli olmuştur. 
Zimmerman (2000)’e göre öz-düzenleme kendiliğinden ortaya çıkan düşünceler, hisler ve bireysel hedeflere 
ulaşma yolunda planlanan eylemlerdir. Böylece öz-düzenleme bireyin öğrenme süreci içerisinde kendi teknik 
ve stratejilerini belirleyerek, kendi öğrenme sorumluluğunu almasıdır. Öz-düzenleme becerilerinin 
geliştirilmesi, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yapılandırabileceği ortamlar oluşturmakla mümkün olur. 
Fakat geleneksel bir sınıf içerisinde bunun gerçekleşmesi zordur. Öz-düzenleme, öğrencilerin etkin bir şekilde 
anlamları yapılandırmasına yardım eder. Ancak öz-düzenlemenin temelinde, öğrenme sürecinin düzenlenmesi 
vardır. Bu süreçte öğrencilerin planlarını gerçekleştirmelerine, kendilerine dönüt vermelerine ve kendilerini 
düzeltmelerine fırsat veren öğrenim ortamlarının oluşturulması gerekir (Üredi, Üredi,2007). Eğitim 
kurumlarında öğrencilerin öz-düzenleme seviyelerini yükseltecek öğretim yöntemlerinin kullanılması, başarılı 
bir neslin varlığı için önemli bir araçtır (Aydın ve Yel, 2013). Başarılı bir nesil, kendine güvenen, kendini ifade 
edebilen, okullarda ve toplum içerisinde aktif olan bireylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Bu 
doğrultuda öğretmenlerin öz-düzenlemeye sahip bireyler yetiştirebilmeleri için öz-düzenlemeyi öğrenmeleri ve 
bu konuda öğrencilerine nasıl yardımcı olabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen 
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Öğretmen yetiştirirken öz-düzenleme 
süreçlerinin eğitim ortamında kullanılması onların hem süreçleri öğrenmelerine hem de öğrenme stratejilerini 
aktif olarak kullanmalarına yol açacaktır. Bu düşünceyle çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adayı 
yetiştiren öğretim elemanlarının öz-düzenlemeli öğrenme süreçlerini ne kadar kullandıklarını belirlemektir. 
Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklindedir. Durum çalışmalarında amaç 
bir veya birkaç durumun araştırılarak sonuçların ortaya konulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmanın 
çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde görev yapan sekiz 
öğretim elemanı oluşturmaktadır (5 Bayan, 3 Erkek). Bu öğretim elemanları aktif olarak derslere girmekte ve 
alan eğitimi konusunda uzman kişilerdir. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ilgili literatür taraması 
yapılarak bir öğretmenin öz-düzenlemeli öğrenme süreci için sınıf ortamında yapabileceği uygulamaların neler 
olabileceği tespit edilmiştir. Bu uygulamalar uygun ifadeler şekline getirilerek “Öz-düzenlemeli öğrenme 
öğretmen kontrol listesi” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kontrol listesi iki alan uzmanı tarafından incelenerek 
“evet”, “kısmen” ve “hayır” şeklinde üç kategoriden oluşan bir form oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci 
aşamasında, kontrol listesindeki ifadeleri kapsayacak şekilde sekiz adet görüşme sorusu belirlenmiştir. Daha 
sonra çalışma grubunu oluşturan öğretim elemanları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 
Görüşmeler her bir öğretim elemanının belirlediği saatte odalarında yaklaşık olarak 15-20 dk’lık sürelerle 
yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmeler tekrar tekrar dinlenerek transkript edilmiştir. 
Görüşmelerden elde edilen veriler kontrol listesi üzerinde işaretlenerek yüzde ve frekans olarak ifade 
edilmiştir. Genel olarak çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, öğretim elemanlarının öz-
düzenlemeyi artıran öğretim ve değerlendirme yöntemlerini yeteri kadar kullanmadıkları ve öğrencilerin öz-
düzenlemelerini artıracak öğretim etkinliklerini göz önünde bulundurmadıkları tespit edilmiştir. Bu 
olumsuzlukların yanında öğretim elemanlarının derse giriş etkinliklerini uyguladıkları, öğrenci katılımı ve 
motivasyonu göz önünde bulundurdukları, öğrencilerle tartışma etkinliklerinin yapıldığı ve öğrencilerin 
kendilerini ifade etmelerine olanak sağladıkları görülmüştür. Bu doğrultuda, öğretim elemanlarının öz 
düzenlemeli öğrenmeyi ders ortamlarına aktarma ve uygulamada bazı eksikliklerinin olduğu ve öz-düzenlemeli 
öğrenme konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: öz-düzenleme, öğretim elemanı, öğretmen adayı 
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Fırsatları Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi kısaca FATİH projesi olarak bilinen proje 
kapsamında sınıflara etkileşimli tahtalar yerleştirilmesi ve her sınıfta internete bağlı bir bilgisayar bulunması 
hedeflenmiştir. FATİH Projesi kapsamında Ankara ili pilot illerden biri olarak seçilmiştir. Ankara’da birinci 
aşamada Anadolu Liseleri, ikinci aşamadaysa Mesleki Teknik Liselere Etkileşimli Tahtalar (Akıllı Tahta) 
yerleştirilmiştir. İlk aşamada Anadolu Lisesindeki bütün öğretmenlere etkileşimli tahtaların kullanımı ile ilgili 
hizmetiçi eğitim verilmiştir. İkinci aşamadaysa Mesleki Teknik Liselerdeki öğretmenler 2014–2015 Eğitim 
Öğretim Yılı içinde aşamalı olarak bütün ilçelerde eğitime alınmışlardır. Bu çalışmada, planlanmasından 
uygulanmasına kadar bir çok kişinin emek sarf ettiği hizmetiçi eğitimlerle ilgili olarak eğitimi alan 
öğretmenlerin görüşleri gözden geçirilmek istenmiştir. Bunun için ilinde bulunan beş okuldan öğretmenlerin 
etkileşimli tahta hizmetiçi eğitimi ile ilgili görüşlerini toplanmıştır ve bu görüşlerin betimlenmesi için nitel 
araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma iki farklı grup üzerinde yapılmıştır. Birinci grup Mesleki Teknik 
Lise öğretmenlerinin hizmet içi eğitime karşı hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek ikinci grupsa zaten 
bildikleri ve kullandıkları tahtalarla ilgili görüşlerini almaktır. Ankara ilindeki okulların seçiminde üç Anadolu 
Lisesi ve iki Mesleki Teknik Lise tercih edilmiştir. Bu tercihin nedeni Anadolu Lisesi öğretmenleri etkileşimli 
tahtaları iki yıldır kullanmaktayken Mesleki Teknik Lise öğretmenlerinin henüz karşılaşmamış olmasıdır. 
Anadolu Lisesi öğretmenleri derslerinde istedikleri takdirde etkileşimli tahtaları kullanabilmektedir. Mesleki 
Teknik Lise öğretmenleri ise bu eğitim yılında tahtalarla yeni tanışmışlar ve ilk kullanım öncesinde hizmetiçi 
eğitime tabi tutulmuşlardır. Araştırma 2014–2015 yılı Mayıs –Haziran aylarında yapılmıştır. Araştırmaya 
Anadolu Lisesi öğretmenlerinden 89 katılımcı, Mesleki Teknik Lise öğretmenlerinden ise 56 kişi 
katılabilmiştir. Sürenin kısıtlı olmasından dolayı daha fazla katılımcıya ulaşılamamıştır. Özellikle Mesleki 
Teknik Lise öğretmenleri için hizmetiçi eğitim kurslarının dönem sonu Mesleki Çalışma içinde yer almasından 
dolayı henüz birçok okula yeni eğitim verildiği için bu okullara ulaşılamamıştır. Araştırmada öncelikle 
bireylerin cinsiyeti, çalışma yılı ve branşı gibi demografik bilgiler alınmıştır. Araştırmanın devamında 
etkileşimli tahtayı hizmetiçi eğitim öncesinde kullanıp kullanmadığı, bilgisayarı kullanım düzeyi, eğitim 
sonrasında etkileşimli tahta kullanım düzeyi, kullanma isteği, eğitimin yeterliliği ve veriliş şekli gibi konularda 
öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak hizmetiçi eğitimin veriliş şeklinin beğenilmediği, içeriğinin 
yetersizliği, zamanın uygunsuzluğu öğretmenlerin teknolojiye karşı isteksizliği gibi veriler elde edilmiştir. Bu 
nedenle hizmetiçi eğitimlerin öğretmenlerin isteği doğrultusunda ve yetişkin eğitimi verme konusunda yeterli 
kişiler tarafından verilmesinin daha uygun olabileceği görüşüne varılmıştır. Hizmetiçi eğitimin planlanmasında 
öğretmenlerin daha önce almış olduğu eğitimlerin göz önünde bulundurulması da verimliliğini artırabilir. 
Anahtar Kelimeler: etkileşimli tahta, fatih, hizmetiçi eğitim, öğretmen 
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Yapılan araştırmalar, öğrencilerin bilimsel olaylar ve doğal olayların nasıl gerçekleştiğine yönelik ön fikirlerle 
sınıflara geldiklerini ve bu fikirlerin, öğrencilerin doğru bilimsel kavram ve ilkeleri öğrenmeleri üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir. Birey yeni karşılaştığı bilgiyi önceki bilgilerini kullanarak açıklamaya çalıştığından 
bu sonuç kaçınılmazdır. Ancak bu ön fikirler, genellikle bilimsel olarak kabul edilen fikirlerle çelişmekte ve 
yanlış anlama, alternatif kavrama, ön kavramalar v.b isimlerle anılmaktadırlar. Durum böyle olunca, yeni bilgi 
verilmeden öğrencilerin önbilgilerinin belirlenmesi doğru ve anlamlı öğrenme için son derece önemli hale 
gelmektedir. Yapılan çalışmalar, öğrencilerin hemen hemen tüm temel kimya kavramları ile ilgili olarak 
alternatif kavramalara sahip olduğunu göstermektedir. Alternatif kavramalarla, belli bir yaş düzeyi ya da 
öğrenim seviyesinde değil hemen her öğrenim seviyesi ve yaş düzeyinde karşılaşılmaktadır. Hatta bizzat 
öğretmenlerde de karşılaşılmaktadır. Alternatif kavramaların kaynaklarından biri olarak öğretmenler 
görülmektedir. Eğer öğretmen alternatif kavramaya sahipse bunu öğrencisine aktarabilir. Buradan hareketle 
yarının öğretmenleri olacak olan bugünün öğretmen adaylarının temel kimya kavramlarını tam ve doğru bir 
şekilde anlamaları bu sorunun bir çözümü olabilir. Bu nedenle bu çalışmada eğitim fakültesinde öğrenim gören 
öğretmen adayları ile çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, seçilen bazı asit-baz kavramları hakkındaki dördüncü 
sınıf kimya öğretmen adaylarının anlama düzeylerini ve varsa alternatif kavramalarını belirlemektir. Çalışmaya 
9’u erkek, 17’si kız toplam 26 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla 7 açık-uçlu 
sorudan oluşan bir kavram testi kullanılmıştır. Testteki sorular, nötrleşme (2), kuvvetli asit ve konsantre asit 
(1), hidroliz (1), tampon (1) ve pH (2) kavramlarıyla ilgilidir. Soruların gerçekte ölçülmek istenen özelliği 
ölçüp ölçmediğini belirlemek amacıyla yazarlar haricinde iki kimya eğitimi uzmanının görüşüne de 
başvurulmuştur. Ayrıca kimya öğretmenliği 5.sınıftan 4 öğrenci ile pilot çalışması yapılmıştır. Teste verilen 
cevaplar, anlama, kısmen anlama, alternatif kavrama ve anlamama kategorilerinde analiz edilmiştir. Anlamaya 
3 puan, kısmen anlamaya 2 puan, alternatif kavramaya 1 puan ve anlamamaya 0 puan verilerek öğrenci 
kâğıtları puanlandırılmıştır. Testten alınabilecek maksimum puan 21 olarak belirlenmiştir. Analiz sürecinde iki 
yazar bağımsız kategorilendirme yapmış ve sonrasında sonuçlarını karşılaştırmıştır. İki yazar arasındaki 
tutarlılık 0,94 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının asit ve bazlarla ilgili 
anlama düzeylerinin çok düşük olduğu ve önemli alternatif kavramalara sahip oldukları belirlenmiştir. 
Öğretmen adaylarının üniversitedeki temel kimya derslerinin alan eğitimcileri tarafından verilmesi bu süreçte 
atılabilecek en etkili adım olarak düşünülmektedir. Ayrıca alan eğitimi derslerinde de öğrencilerin alternatif 
fikirlerinin neler olduğu, muhtemel sebepleri ve nasıl önlenebileceği kavramlar bazında ele alınmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: kimya eğitimi, asit ve baz, alternatif kavrama 
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Teknoloji, ilk insandan itibaren kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar bir çığ gibi büyümüştür. Gelinen 
noktada teknoloji yaşamımızın her bölümünde geniş bir kullanım alanı bulmuş ve matematik eğitiminde de 
teknolojinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Ancak aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hala daha 
teknolojinin okullarda yeterli düzeyde kullanılmadığı görülmektedir. Bunun altında yatan en büyük 
etmenlerden biri teknolojinin uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlerin bu alanda yetersiz bilgi ve deneyime 
sahip olmalarıdır. Bilindiği gibi eğitim sisteminin amaçlanan hedeflere ulaşması sistemin uygulayıcısı olan 
öğretmen vasıflarına bağlıdır. (Kavcar, 1987). Bu noktada öğretmenin derslerde teknoloji kullanımı açısından 
üstleneceği rol değer kazanmaktadır. Ernest (1989)’e göre bir matematik öğretmeninin üstleneceği role ilişkin 
üç farklı anlayış mevcuttur. Bu anlayışın pratiğe yansıması sonucu bir matematik öğretmeni öğretici, açıklayıcı 
ya da kolaylaştırıcı öğretmen rollerinden birine bürünebilir. Alanyazın incelendiğinde teknoloji donanımlı 
ortamlarda öğretmenlerin kolaylaştırıcı öğretmen modeli ile uyumlu olmaları gerektiği vurgulanmasına 
rağmen, birçok matematik öğretmeninin teknolojiyi yalnızca öğretim aracı olarak kullandıkları ve geleneksel 
öğretime monte etmeye çalıştıkları bilinmektedir. Bu noktada öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında 
aldıkları eğitim de önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin öğrendikleri gibi öğretme eğiliminde oldukları 
(Ball, 1988) ve lisans döneminde aldıkları eğitimin, teknoloji destekli öğretim yapmaya yönelik inanışlarını 
etkilediği bilinmektedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarına lisans eğitimleri sırasında teknoloji kullanımına 
yönelik eğitimlerin verilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Burada kullanılacak en iyi yöntemlerden birisi 
mikro öğretim yöntemidir. Bu yöntem ile öğretmen adayları gerçek bir sınıf ortamının karmaşıklığı ile 
karşılaşmadan önce sınırlandırılmış ve deneysel bir ortamda deneyim kazanırlar (Kavas, 2009). Bu bağlamda 
bu çalışmada, mikro öğretim yönteminin teknoloji donanımlı ortamlarda öğretmene biçilen roller üzerindeki 
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Matematik Öğretmeni Bölümünde öğrenim görmekte olan 5 öğretmen adayı ile 5 haftalık teknoloji destekli 
mikro öğretim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öğretmen adayları 5-20 dakika arasında değişen 
sürelerde teknoloji destekli dersler anlatmışlar, sonrasında derslerin kritiği yapılmış ve gerekli durumlarda 
öğretmen adaylarından derslerini tekrar anlatmaları istenmiştir. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu 
çalışmada veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Bu mülakatlarda öğretmen adaylarına antrenör, 
inşaat ustası gibi belirli modeller verilerek, teknoloji donanımlı ortamlarda kendilerini hangi modelle 
eşleştirdiklerini belirtmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının açıklamalarından yola çıkılarak teknoloji 
donanımlı ortamlarda öğretmene biçtikleri rollerin Ernest (1989)’ın öğretici, açıklayıcı ve kolaylaştırıcı 
öğretmen modellerinden hangileri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan veri analizi sonucunda mikro 
öğretim öncesinde öğretmen adaylarından üçünün öğretici, ikisinin açıklayıcı öğretmen modeli ile uyumlu tavır 
sergiledikleri tespit edilmiştir. Mikro öğretim sonrasında ise bir öğretmen adayının açıklayıcı, dört öğretmen 
adayının ise kolaylaştırıcı öğretmen modeli ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu bulgular sonucunda teknoloji 
destekli mikro öğretim uygulamasının, öğretmen adaylarının teknoloji donanımlı ortamlarda öğretmene 
biçtikleri rolü öğreticiden kolaylaştırıcıya doğru değiştirmede etkili olduğu sonucu varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: mikro öğretim, öğretmen rolleri, teknoloji, öğretmen adayları 
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Yansıtıcı düşünme; herhangi bir düşünceyi ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen 
bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünmedir (Dewey, 1933). Ünver (2003) yansıtıcı 
düşünen birinin aynı zamanda eleştirel de düşünebileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda yansıtıcı düşünmenin 
eleştirel düşünme ile de yakından ilişkili olduğunu söylemek olanaklıdır. Eleştirel düşünme; problem çözme, 
çıkarımları belirleme, olasılıkları hesaplama ve kararlar vermeyi gerektiren amaçlı, mantıklı ve hedefe 
yönelmiş bir düşünme biçimidir (Halpern, 2003). Eleştirel düşünme; eleştirel okuma, eleştirel yazma ve 
eleştirel dinleme becerilerini gerektirir. Eleştirel okuma, eleştirel düşünmenin dolayısıyla da yansıtıcı 
düşünmenin ilk basamağıdır. Çünkü insanlar edindikleri bilgilerin birçoğuna okuyarak ulaşır (Karadeniz, 
2014). Darc ve Kammenui (1987) eleştirel okumayı yargılama ve sonuç çıkarma, gerçek ve düşünce arasındaki 
farkı ayırt etme ve yazarın amacını ve olaylara bakış açısını fark etme olarak tanımlamaktadır. Darc ve 
Kammenui’nin tanımıyla benzerlik gösteren Cervetti, Pardelers ve Damico’nun (2001) tanımında da yazarın 
amacını tanıma, görüşleri ve gerçekleri ayırt etme, çıkarımlar yapma ve yargılar oluşturma ve kaynakları 
araştırma becerileri üzerine odaklanılmıştır. Bilginin insan yaşamındaki ağırlığının artmasıyla ortaya çıkan 
bilgi toplumunda bu becerilerin bireylere kazandırılması oldukça önemlidir. Bu becerilerin kazandırılmasında 
okullar ve öğretmenler birincil kaynak durumundadırlar. Bu nedenle de çağımız öğretmeninin bu becerilere 
sahip olması ve onları kullanabilmesi önem taşımaktadır. Düşünebilen, sorgulayabilen, kendini ifade edebilen 
öğrencilerin yetiştirilmesinde en önemli faktör öğretmendir (Aybek, 2007). Öğretmenlerin rol model olma 
özellikleri de dikkate alındığında eleştirel okuma ve yansıtıcı düşünme becerilerine sahip olmaları, kendilerinin 
ve öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi, öğrenme – öğretme süreçlerinin etkili bir 
biçimde düzenlenmesi, sürdürülmesi ve değerlendirilmesinde, kısacası bilgi çağı insanının yetiştirilmesinde 
önemli olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin hizmetöncesi eğitimlerinde söz konusu beceriler bakımından 
durumlarının belirlenmesi hizmetöncesi eğitimleri sürecinde eksiklerin belirlenerek tamamlanabilmesi ve bu 
becerileri geliştirmeye dönük öneriler geliştirilmesi, eleştirel okuma ve yansıtıcı düşünme arasındaki ilişkilerin 
incelenerek alan yazına katkı sağlanması araştırmanın temel gerekçesini oluşturmuştur. Bu gerekçe 
doğrultusunda çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na 
devam eden öğretmen adaylarının; • Eleştirel okuma özyeterlik algıları ve yansıtıcı düşünme eğilimleri nedir? • 
Eleştirel okuma özyeterlik algısı ve yansıtıcı düşünme eğilimi cinsiyete, mezuniyet türüne, mezuniyet alanına 
ve yaşa göre farklılıklar göstermekte midir? • Eleştirel okuma özyeterlik algısı ve yansıtıcı düşünme eğilimi 
puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Çalışmanın amaçları doğrultusunda tarama modellerinden tekil 
ve ilişkisel tarama modelleri bir arada kullanılmıştır. Öğrencilerin eleştirel okuma özyeterlik algısı ve yansıtıcı 
düşünme eğilimleri düzeylerinin belirlenmesinde tekil, bu değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya 
konulmasında ise ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014 – 2015 
öğretim yılı bahar yarıyılında Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 
Programı’na devam eden öğrenciler arasından rastlantısal olarak seçilen 400 öğrenci oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı Ölçeği ve Öğretmen ve Öğretmen Adayları için 
Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri (YANDE) Ölçeği ile toplanmıştır. Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı Ölçeği 
(EOÖAÖ): Karadeniz (2014) tarafından geliştirilen 33 maddelik 5’li likert tipindeki ölçeğin sorgulama, analiz, 
değerlendirme, benzerlik ve farklılıkları bulma ve çıkarımda bulunma olmak üzere beş alt boyutu 
bulunmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik değerleri .79 - .86 aralığında değişmektedir. Öğretmen ve 
Öğretmen Adayları için Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri (YANDE) Ölçeği: Semerci (2007) tarafından geliştirilen 
35 maddelik 5’li likert tipindeki ölçeğin sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, 
öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, öngörülü ve içten olma ve mesleğe bakış olmak üzere yedi alt boyutu 
bulunmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik değerleri .35 - .79 aralığında değişmektedir. Araştırma 
verilerinin çözümlenmesinde SPSS 22.00 programı kullanılacaktır. Verilerin normal dağılması durumunda t 
testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon hesaplaması yapılması planlanmaktadır. Verilerin analiz 
süreci devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: yansıtıcı düşünme, eleştirel okuma, pedagojik formasyon 
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Teacher education programs struggle hard to prepare their pre-service teachers to compete in 21st centuries 
classrooms. They offer field experience or practice teaching classes for a limited period of time usually at the 
senior year. Also the effects of these practice teaching experiences have not been researched much. The 
English Language Teaching (ELT) program examined in this study was a newly established program and it 
offered six semesters of practicum different than the common practice in Turkey. The impact of this program 
was unknown, as the first graduates started working in 2014 only. Thus, the aim of this case study was to 
explore the competencies of novice English as a Foreign Language (EFL) teachers with rich practicum 
experience, and to get feedback from them to improve the practicum component of teacher education 
programs. The participants were selected among the first graduates of the program. They were five novice 
teachers working as EFL instructors at an intensive English program of a private university. The data for this 
qualitative research was collected through semi-structures interviews, classroom observations and post-class 
debriefing interviews. The findings of the data showed that the novice EFL teachers enhanced their 
competencies thanks to the practicum experiences. They reported to have higher competence in planning, 
instructing, and learning than assessment. Additionally, they reported to have benefited mostly from the 
practice teaching component of the practicum rather than observing in field experience classes. They 
mentioned how they had a head start to their career thanks to the earlier practice teaching experiences. Unlike 
most studies on novice teachers in the literature, they counted their first year as a more successful and less 
challenging one compared to their novice peers. The teachers suggested a more careful selection of the 
cooperating teachers and they appreciated beginning their practicum experiences early in the sophomore year. 
They recommended increasing the duration of practice teaching and decreasing the duration of weekly 
observations. 
Keywords: teacher competencies, field experience, practice teaching, EFL, practicum 
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Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin mesleki olarak yetiştirilmesi amacıyla 
kendilerine tahsis edilen rehber öğretmenlerin yeterlilik düzeyleriyle ilgili algılarını farklı değişkenler 
açısından incelemektir. Bu çalışmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 
öğretim yılında Gaziantep il merkezinde çalışan 407 aday öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin 
toplanması amacıyla “planlama”, “sınıf yönetimi”, “ders anlatım”, “davranış”, “idari işler”, “mesleki gelişim” 
ve “değerlendirme” ile ilişkili boyutlarda rehberlik edilecek alanları içeren bir veri toplama aracı kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde varyans analizi, T-testi, Tukey HSD testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, mentor 
öğretmenlerin planlama, sınıf yönetimi, mesleki gelişim alanlarında kendilerine yeterli düzeyde yardımcı 
olamadıklarını ve yeterlik düzeylerinin düşük olduğunu ifade etmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: aday öğretmen, mentor öğretmen, öğretmen yetiştirme, mesleki rehberlik 
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Günümüz bilgi çağında her alanda teknolojik gelişimler ve değişimler yaşanmaktadır. Bilgi teknolojileri farklı 
alanlarda yaygınlaşarak toplumsal hayatta vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Web teknolojileri sağladığı 
sınırsız bilgi kaynağı ile bireylere zengin ortamlar sunmaktadır. Bireyler bankacılık, sağlık, eğitim, haberleşme 
ve eğlence gibi alanlarda web teknolojilerini kullanmaktadırlar. Bireylerin günlük yaşamında büyük yeri olan 
web teknolojilerini kullanmaya yönelik özyeterlikleri bu teknolojilere yönelik tutumlarında önemli rol 
oynamaktadır. Öte yandan öğretim ortamlarının teknoloji ile entegrasyonunda öğretim kurumlarına ve 
öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen 
adaylarının bilgi teknolojileri ile ilgili yeterliklerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Özellikle 
formasyon programına kayıtlı öğrencilerin bilgi teknolojileri açısından özyeterlikleri ile ilgili araştırmalar 
yapılması bu konuda hazırlanacak öğretim planları için yol gösterici niteliğinde olması düşünülmektedir. Bu 
araştırmada pedagojik formasyon programı öğrencilerinin webe özgü özyeterlik algılarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik 
Formasyon programına kayıtlı 448 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarakGömleksiz ve Erten 
(2013) tarafından geliştirilen güvenirlik katsayısı 0,93 ve tek faktörden oluşan 21 maddelik “Webe Özgü 
Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için varyans analizi vebetimsel analiz (yüzde, frekans, 
ortalama vb.) kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik değişkenlerine ait bulgular incelendiğinde öğrencilerin 
%88’inin evde bilgisayara, % 95’nin ise internet bağlantısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bilgisayar ve internet 
sahipliği oranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenciler internet kullanım düzeylerini ise %47 iyi, 
%37 kötü ve %16 orta olarak değerlendirmişlerdir. Öğrencilerin webe özgü özyeterlik algılarının aritmetik 
ortalamasının “çok yeterliyim”( x ̅=4,04) düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalar aralıklar 
dahilinde incelendiğinde, 1-1,80 aralığında “hiç yeterli değilim” düzeyinde%0,45 (n=2); 1-81-2,60 aralığında 
“az yeterliyim” düzeyinde %3,15 (n=14); 2,61-3,40 aralığında “biraz yeterliyim” düzeyinde %14,85 (n=66); 
3,41-4,20 aralığında “çok yeterliyim” düzeyinde %36,67 (n=163); 4,21-5 aralığında “tamamen yeterliyim” 
düzeyinde %47,4 (n=203) olduğu saptanmıştır. En yüksek frekansa sahip özyeterlik düzeyinin “tamamen 
yeterliyim” düzeyinde olduğu görülmektedir. En düşük özyeterlik ortalamasına sahip maddeler incelendiğinde 
öğrencilerin internet üzerinden telekonferans yapmada (x ̅=3,25) ve köprüleri kullanarak internette gezinmede 
(x ̅=3,39) “biraz yeterli” olduğu görülmüştür. En yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde 
ise öğrencilerin internet üzerinden ders kaydı yapmada (x ̅=4,53) ve internet üzerinden yol, trafik ve hava 
durumunu öğrenmede (x ̅=4,41) “tamamen yeterli” oldukları saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
alanyazındaki sonuçlarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: pedagojik formasyon, web, özyeterlik 
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Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 
geliştirilen fakülte-okul işbirliği modeli ile öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini arttırmak ve 
öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda fakülte-
okul işbirliğinin bir standarda bağlanması için Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri Eğitim 
Fakültesi müfredatlarına yerleştirilmiştir. Fakülte-okul işbirliğinin paydaşları olan öğretmen adayı, uygulama 
öğretmenleri ve fakülte öğretim elemanları arasındaki etkileşimli öğrenme ortamı öğretmen adaylarının 
gelişimi sürecinde büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte işbirliği sürecinde paydaşlar arasında 
hedeflenen dinamik iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi bağlamında çeşitli sıkıntılar yaşandığı literatür 
tarafından rapor edilmektedir. Bu noktalardan hareketle mevcut araştırmada Eğitim Fakültelerinde 
yürütülmekte olan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini iyileştirmeye yönelik olarak bir 
otomasyon sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Etkin bir otomasyon sisteminin kurulması ve etkinliğinin 
ölçülmesi amacıyla araştırma sürecinde karma yöntem yaklaşımı benimsenmiş ve çalışma iki aşamalı olarak 
planlanmıştır. İlk aşama olan mevcut durumun tespiti aşamasında fakülte-okul iş birliğinin sorunları ve 
ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere fakülte-okul işbirliğinin paydaşlarından 
yapılandırılmış mülakatlar aracılığı ile veriler toplanmış ve paydaşların fakülte-okul iş birliği uygulamalarında 
karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve 
fakülte öğretim elemanlarının etkileşim içinde olmalarını sağlayacak staj otomasyon sistemi tasarlanmış ve 
geliştirilmiştir. Staj otomasyonunun tasarımı aşamasında yaygın olarak kullanılan modellerden biri olan 
ADDIE modeli kullanılmıştır. Modelin döngüsel yapısı sayesinde analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama 
aşamalarının her birinde fark edilen hatalar ve eksikler süreç içerisinde giderilebilmiştir. Geliştirilen staj 
otomasyonu ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin tüm paydaşları açısından aşağıda 
belirtilen kazanımların gerçekleşmesi beklenmektedir, Okul Deneyimi etkinliklerinin otomasyon sistemine 
aktarılması ve öğretmen adaylarının etkinliklerini elektronik ortamda raporlaştırmaları, Okul Deneyimi ve 
Öğretmenlik Uygulaması dersleri için bir fakülte modelinin oluşturulması, Öğretmen adayları, uygulama 
öğretmenleri ve fakülte öğretim elemanlarına arasında otomasyon üzerinden etkili iletişimin sağlanması, 
Öğretmen adaylarının fakülte öğretim elemanından hızlı ve etkili geri bildirim alabilmeleri, Fakülte öğretim 
elemanına, öğretmen adaylarının takibini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilme imkanının tanınması,  
Paylaşılan etkinliklerin otomasyon sisteminde akran değerlendirmesine açılması ve çevrim-içi geri bildirim 
alınması, Okullarda ortaya çıkan aksaklıkların istenildiğinde incelenmek üzere arşivlenmesi ve sonraki seneler 
için okul seçimi ve uygulama öğretmenlerin belirlenmesi için kullanılabilmesi, Öğretmen adayları staj 
otomasyonuna yeni gözlemler girebilmeleri, yayınlanan gözlemler hakkında yorum yazıp tartışabilmeleri ve 
bunlara oy vererek değerlendirilmesine katkıda bulunabilmeleri, Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve 
öğretmenlik uygulaması etkinlikleri için sistem üzerinden e-portfolyo oluşturabilmeleri sağlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: fakülte-okul işbirliği, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, staj otomasyonu 
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Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim hayatın pek çok alanında değişikliğe neden olmuş ve teknoloji 
bireylerinin yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde ticaretten, bankacılığa, sağlıktan 
eğitime pek çok alandaki iş ve süreç teknoloji yardımıyla ya da aracılığıyla gerçekleşmektedir. Sahip olduğu 
etkileşim ve iletişim araçlarının yanı sıra çeşitli bilgi ve materyallere erişim imkânı sağlaması nedeniyle 
internet, özellikle eğitim ortamlarında etkili bir eğitim teknolojisi aracı olarak kullanılabilme potansiyeline 
sahiptir. Öğrenme ortamlarının teknolojiden bağımsız düşünülemediği günümüzde, öğretmenlerin öz-
yeterlikleri web teknolojilerinin pedagojik potansiyelinden etkin bir şekilde faydalanılmasında önemli bir 
faktördür. Bu bakış açısıyla öğretmen adaylarının öz-yeterliklerinin belirlenmesi gelecekte eğitim ortamlarında 
interneti kullanma durumları konusunda tahmin yürütebilmesi ve öğretmen eğitim programlarında kullanımı 
arttırıcı düzenlemelerin yapılabilmesi için bilgi sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı 
öğretmen adaylarının web-pedagojik içerik bilgisi algı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Uşak Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 728 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Lee, Tsai ve Chang (2008) tarafından geliştirilen ve Horzum (2011) 
tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, içerik, pedagoji ve 
web alanlarında öğretmenlerin öz-yeterlik algılarını ölçmeyi hedeflemektedir. Ölçeğin Genel Web, İletişimsel 
Web, Pedagojik Web, Web Pedagojik İçerik Bilgisi ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum olmak üzere beş 
alt boyutu bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının web 
pedagojik içerik bilgisi algılarının orta düzeyde (Xort=76) olduğu görülmüştür. Web pedagojik içerik bilgisi 
ölçeği toplam puanlarının; genel web, iletişimsel web, pedagojik web ve web pedagojik içerik bilgisi olmak 
üzere ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanlarının erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gösterdiği görülürken web tabanlı öğretime yönelik tutum puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ölçek toplam puanlarının ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanların bölüm, 
sınıf ve mezun olunan lise değişkenlerine göre de istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmüştür. Araştırmada ölçek toplam puanlarının kişisel bilgisayara sahip olma değişkeninden ise 
etkilenmediği fakat söz konusu değişkenin öğretmen adaylarının web tabanlı öğretime yönelik tutumları 
üzerinde anlamlı ve olumsuz yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: web pedagojik içerik bilgisi, öğretmen adayı, tpack 
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Bu araştırmanın genel amacı, öğretmenlik uygulaması kapsamında uygulama öğretmenlerinin öğretmen 
adayları ile ilgili karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu 
araştırmanın gerçekleştirilmesinde nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, 
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Bu 
araştırmada katılımcıların görüşleri, doğal ortamda, bütüncül bir yaklaşımla, mevcut durumlar açısından ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Araştırma, 2014-2015 akademik yılında Türkiye’nin Elazığ ve Diyarbakır il merkezinde 
çalışmakta olan okulöncesi öğretmenleri ve bir koordinatör öğretmenden oluşan 20 kişilik bir grupla 
yapılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemiyle en az dört senedir stajyer öğrenci alan öğretmenler ile gönüllülük 
esası kapsamında çalışılmıştır. Bu gruba ek olarak bir koordinatör öğretmenle daha aynı esaslar kapsamında 
görüşülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Staj yapan öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan yola 
çıkılarak oluşturulan 16 soruluk soru havuzu uzman görüşleri alındıktan sonra 7 soruya düşürülmüştür. 
Araştırmaya katılan 20 öğretmen ile ön görüşme yapılmış ve kendilerine çalışma hakkında bilgi verilmiştir. 
Araştırmaya katılımın gönüllülük esasına göre gerçekleşeceği belirtilip görüşülmesi planlanan öğretmenlerin 
onayı alınmıştır. Görüşmeler her bir öğretmene görüşme formunda yer alan soruların sorulması ve alınan 
cevapların ses kayıt cihazı ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık olarak 15-20 
dakika sürmüştür. Bulgular; sorunlar ve çözüm önerileri olarak iki ana kategoride gruplanmıştır. Sorunlar 
başlığı altında öğretmen adaylarının hiperaktif çocuklara destek ve çocukların öz bakımı konusunda yetersiz 
kaldıkları, sınıf yönetimi konusunda da uygulama öğretmenlerine adayların dikkat dağınıklığı ve sınıf 
hâkimiyetini sağlama konularında yardımcı olmadıkları öğretmenlerce belirtilmiştir. Bununla beraber 
uygulama öğretmenlerinin mevzuata tam hâkim olmadıkları, görev tanımlarının eksik yapıldığı, stajyer 
öğrenci-personel ilişkisini iyi yönetemedikleri de veri analizi sonucunda ortaya çıkan önemli bir bulgudur. 
Koordinatör öğretmen ise evrak fazlalığı, kurumlarda çalışan görevlilerin görev tanımlarını eksik ya da yanlış 
yapmaları sonucu eğitim sürecinin sekteye uğradığını belirtmiştir. Çözüm önerilerine bakıldığında 
katılımcıların hem stajyer öğrenci gönderen hem de gönderilen kuruma yönelik tavsiyelerde bulundukları tespit 
edilmiştir. Özellikle koordinatör öğretmenin dile getirdiği “e-staj” – staj sürecinin teknoloji aracılığı ile 
takibinin yapılması – öne çıkan tavsiyelerdendir. Sonuç olarak; her kademenin üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi görev tanımlarının iyi yapılması, denetleme mekanizmalarının sağlamlaştırılması ve bu 
konuya dair daha fazla akademik çalışmanın yürütülmesi kaliteli bir eğitim süreci için elzemdir. 
Anahtar Kelimeler: uygulama öğretmenleri,stajyer öğrenciler, okul öncesi 
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Öğretmen yetiştirme birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz açısından da önemli ve güncelliğini koruyan bir 
konudur. Özellikle çağın getirdiği yeniliklere paralel olarak eğitim alanında yapılan reformlar, bu reformların 
hayata geçirilmesinde önemli rolleri olan öğretmenleri ve bu doğrultuda öğretmen yetiştirmeyi daha da önemli 
hale getirmektedir. Öğretmen yetiştirme kapsamında da öğretmen adayları için kazandıkları bilgi ve becerileri 
tecrübe etme imkanı vermesi açısından öğretmenlik uygulaması dersi ve uygulama okullarında yaşanan sürecin 
önemi kabul gören bir gerçektir. Bu doğrultuda öğretmenlik uygulaması dersinin, öğretmen adayları için 
üniversite öğrenimi sürecinde kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek öğretim ortamı olan uygulama okullarında 
sergilemelerine ve transfer etmelerine olanak tanıyarak teori ile pratik arasında köprü olma gibi bir görevi 
üstlendiği ifade edilebilir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında 
yaşadıkları sürecin değerlendirilmesinin, öğretmen adaylarının yaşadığı güncel sorunların tespit edilmesi ve bu 
sorunların giderilmesine yönelik ilgili kurum/kuruluşların yapacakları planlamalara ışık tutması açısından 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının 
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yaşadıkları süreci değerlendirerek, mevcut sorunları tespit etmek ve 
bu sürecin genel bir resmini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın örneklemini Uşak 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 26 son sınıf öğretmen 
adayı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öğretmen adaylarının uygulama okullarında bulunduğu süreçlerde 
ve ders anlatımı sonrasında yazdıkları günlükler, 6 açık uçlu sorudan oluşan Öğretmenlik Uygulaması 
Değerlendirme Formu, öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler ve gözlemler veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. Öğretmenlik Uygulaması değerlendirme formu öğretmenlik uygulaması dersinin kazandırdıkları, 
okul ortamında yaşanan sorunlar/zorluklar, sorunları çözmek için yapılanlar, ders anlatma sürecini dikkate alan 
öz değerlendirme (güçlü, zayıf vb. yönler) ve sürecin geliştirilmesine yönelik öneriler şeklinde öğretmen 
adaylarının yaşadıkları sürecin genel bir değerlendirilmesinin yapılmasına olanak tanıyacak şekilde 
hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen 
bulgular, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının uygulama okullarında birçok sorun yaşadıklarını ortaya 
koymuştur. Özellikle öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine erişme/kullanma, öğrencilerle iletişim 
kurma, sınıf yönetimi, uygulama okullarında öğretmen olarak benimsenme vb. durumlarda sorunlarla 
karşılaştıkları belirlenmiştir. Öğretmen adayları genellikle öğretmenlik uygulaması dersi ve bu kapsamda 
yaşanan sürecin son sınıfta olmasının çeşitli nedenlerden dolayı sıkıntılar ortaya çıkardığını belirtmişlerdir. Bu 
doğrultuda fen bilimleri öğretmen adaylarının diğer sınıf düzeylerinde de benzer şekilde okullarda pratik 
yapmaya olanak tanıyacak uygulama derslerinin gerekliliğine yönelik önerilerinin ön plana çıktığı 
görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, fen bilimleri, öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması 
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Soru sorma eğitim ve öğretim içerisinde gerek öğretmen ve gerekse öğretmen adayları için önemli bir 
pedagojik stratejidir. Öğretmen veya öğretmen adaylarının soru sorma tekniklerini bilmesi ve bu teknikleri bir 
iletişim stratejisi olarak kullanması eğitim öğretimde beklenen verimin istenilen seviyeye ulaşması için 
gereklidir. Matematik ve fen eğitimcileri öğretmen adaylarının çeşitli pedagojik becerilere ihtiyaç duyduğuna 
ve alan eğitimi derslerinin bu becerileri açığa çıkarmak için önemli fırsatlar sağladığına dikkat çekmektedir 
(Berliner, 2000; Shulman, 1986). Öğrencilerle etkili iletişim kurma ve onların düşünme biçimini açığa 
çıkarabilecek uygun sorular sorma ise bu pedagojik beceriler içerisinde yer almakta olup (Türnüklü, 2005) 
matematik ve fen öğretmen adayları için bu beceri ve tutumları araştırmak ve bu becerileri geliştirebilecek 
görüşlere yer vermek soru sorma becerilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir (Subramaniam, 2005; Zhang 
& Patrick, 2012; Shahrill, 2013). Bu bağlamda bu çalışmada matematik ve fen öğretmen adaylarının soru 
sorma becerilerinin öğretim içerisindeki önemine dair inançları ve bu becerileri nasıl geliştirebileceklerine 
yönelik görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA son sınıf 
Matematik, Fizik ve Kimya Öğretmenliği olmak üzere toplam 28 gönüllü öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen 
adaylarının 10 tanesi görüşlerini mülakat yoluyla, geri kalan 18 tanesi ise yazılı olarak bildirmişlerdir. Veri 
toplama aracı olarak 13 tane açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel 
olarak analiz edilmiş ve ortak görüşler ışığında altı ana tema oluşturulmuştur: soru sormanın öğretim 
içerisindeki rolü, soru sorma becerilerinin geliştirilmesi, eğitim derslerinin ve stajyerliğin soru sorma 
becerilerini geliştirmedeki rolü, güzel soru sorma içerisindeki faktörler, öğrencinin cevap vermesini zorlaştıran 
faktörler. Elde edilen sonuçlara göre soru sormanın hem öğretmen hem de öğretmen adayları için kazanılması 
gereken bir beceri olduğu ve bunun geliştirilmesi gerektiği, öğretmen adaylarının eğitimleri esnasında soru 
sorma becerilerini geliştirmelerine yönelik teori ve uygulamalara yeteri kadar yer verilmediği ve bunun için 
daha fazla eğitim alınmasına ihtiyaç duyulduğu açığa çıkarılmıştır. Bunların yanında öğretmen adayları soru 
sorma becerilerinin geliştirilmesinde alan bilgisi, deneyim ve öğretmen kişiliği gibi bazı temalara dikkat 
çekmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında soru sorma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: soru sorma, soru sorma becerisi, soru sormayı geliştirme 



227 

BÖTE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAPABİLECEKLERİ MESLEKLERE YÖNELİK 
YETERLİKLERİNE VE ALDIKLARI DERSLERİN MESLEKİ YETERLİKLERİNE SAĞLADIĞI 

KATKILARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
 

Murat TOPAL, Özcan Erkan AKGÜN 
mtopal@sakarya.edu.tr, ozcanakgun@gmail.com 

 
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) lisans 
programında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin dört yıl boyunca aldıkları eğitimin alanlarıyla ilgili farklı 
mesleklere yönelik yeterlik algılarına ve öğretim programında yer alan derslerin bu mesleki yeterliklerine 
sağladığı katkılara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 
Sakarya Üniversitesi BÖTE bölümünde; birinci öğretim ve ikinci öğretim son sınıfta öğrenim gören 63 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin gelecekte yapmayı düşündükleri meslek, meslek tercihleri ile ilgili 
kendilerini yeterli görme düzeyleri, BÖTE programı hakkındaki görüşleri ile BÖTE programında dört yıl 
boyunca gördükleri derslerin kendilerine ne kadar katkı sağladığıyla ilgili görüşlerini içeren bir anket veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler betimleyici ve anlam çıkarıcı istatistikler kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin gelecekte en çok Bilgisayar Öğretmeni, Formatör, Bilişim 
Teknolojileri Rehber Öğretmeni ve Eğitim Teknoloğu mesleklerini yapmakta kendilerini yeterli 
görmektedirler. Kendilerini en az yeterli gördükleri meslekler ise şunlardır: Ağ Sistemleri Uzmanı, Yazılım 
Geliştirici, Sunucu Sistemleri Uzmanı ve Teknik Servis Uzmanı. Diğer yandan öğrenciler öğrenim gördükleri 
programın ağırlıklı olarak orta-iyi derecede kendilerini yapmak istedikleri mesleğe hazırladığını düşünmekle 
birlikte programda yer alan derslerin bölümün misyonuna uygun yeterlikleri sağlaması açısından orta düzeyde 
olduğunu ifade etmektedirler. Bunlara ilave olarak Ölçme Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde 
Materyal Tasarımı ve Kullanımı, Araştırma Yöntemleri gibi daha çok pedagoji ağırlıklı derslerinin kendilerine 
en çok katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin BÖTE programı 
mezunlarının devlet sektöründe istihdam edildiği meslekler dışında kalan meslekleri yeterince tanımadığı, 
mesleki çeşitlilik sağlaması açısından yazılım ve donanım ağırlıklı derslerin mesleki yeterlik algılarına 
yeterince katkı sağlamadığı görülmektedir. Günümüzde eğitim sektöründe en yüksek istihdamı sağlayan Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 19 farklı branş mezununu Bilgisayar Öğretmeni olarak atayabildiği dikkate alındığında, 
BÖTE mezunlarının bu farklı branşlar arasında ön plana çıkabilmesi için ne tür yeterliklere sahip olması 
gerektiğinin belirlenmesi ve öğretim programlarının bu yeterliklere göre yeniden geliştirilmesi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: bilgisayar ve öğretim teknolojileri, böte, mesleki yeterlik, öğretim programı 
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Bu araştırmada eğitim fakültesi öğrencilerinin televizyon ve internet kullanımı ile davranışlarına yön veren 
değerler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evreninin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise rastgele seçim yoluyla belirlenen 334 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmamızın amacı ülkemizde televizyon ve internetin yaygın kullanımı ile eğitim 
fakültesi öğrencilerinin değerleri arasındaki ilişki düzeyini ortaya koymaktır. Değer ölçeği olarak Schwartz 
değer envanteri kullanılmıştır. Bu envanterde 57 madde yer almaktadır ve bu maddeler toplam 10 alt değer 
(güç, başarı, hazcılık, evrensellik, iyilikseverlik, geleneksellik, güvenlik, uyma, özyönelim ve uyarılım) 
boyutunda toplanmakta olup bu on alt değer boyutu da muhafazakârlık, özaşkınlık, yenilikçilik ve özgenişletim 
olmak üzere 4 ana değer tipini oluşturmaktadır. Araştırmada değerlerle ilişkisi aranacak olan bağımsız 
değişkenler öğrencilerin televizyon ve internet kullanım sıklıkları ve amaçları, cinsiyet, uzun süre yaşanılan 
yer, boş zaman etkinlikleri, tüketim alışkanlıkları ve kendi değerlerinin oluşumunda etkili olan faktör olarak 
belirlenmiştir. Öğrencilere sosyo demografik durumlarını, televizyon ve internet kullanım alışkanlıklarını, 
diğer bağımsız değişkenlerle ilgili durumlarını içeren ve 26 sorudan oluşan anket ile 57 maddelik Schwartz 
değer ölçeği uygulanmıştır. Verilerin SPSS 20 istatistik paket analizinden elde edilen bulgulara göre, 
televizyon ve internet kullanımının eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin davranışlarına yön veren 
değerlerle ilişkisi vardır. Öğrencilerin çoğunluğu televizyonu “günde 1-2 saat” izlediklerini belirtirken 
genellikle “dizi-film izlemek, müzik dinlemek” amaçlı izlemektedirler. İnterneti ise öğrencilerin çoğunluğu 
günde 3-4 saat kullandıklarını belirtirken en çok sosyal ağlara bağlanma amaçlı kullanmaktadırlar. Sosyal 
ağlara bağlanma amaçlarını ise “güncel olayları takip etmek, gerekirse yorum yazmak” olarak belirtmişlerdir. 
Öğrenciler arasında internet kullanım oranı, televizyon kullanım oranından fazladır. Cinsiyete göre ise kızlar 
hem internet kullanımın sıklığında hem de televizyon izleme sıklığında erkeklerden öndedir. Cep 
telefonlarından internete bağlanma oranı ise %91,9’dur. Öğrenciler, Schwartz değer envanterindeki ana değer 
tipleri içerisinde en çok, özaşkınlık değerini sonra sırasıyla muhafazakârlık, özgenişletim ve yenilikçilik değer 
tipini önemsemektedirler. Alt değer boyutunda ise en çok (özaşkınlık ana değer tipini oluşturan) evrenselcilik 
ve iyilikseverlik değerlerini önemsemektedirler. 
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Öğretmen yeterlikleri ile doğrudan ilintili olan eğitim niteliği, öğretmenin, mesleğin gerekli kıldığı, tutum, 
davranış ve becerilerle donatılmasını gerekli kılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki rol ve saygınlığı, 
hem öğretmenlerin sahip olduğu özellikler hem de politik uygulamalardan doğrudan etkilenmektedir (Turan ve 
Çoban 2006: 2). Problem Durumu Bilindiği üzere yaklaşık 33 yıldır din öğretiminin zorunlu olarak uygulandığı 
ilk ve ortaöğretim kurumlarına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenleri YÖK tarafından 
yetiştirilmektedir. MEB tarafından yapılan son düzenleme ile (MEB 2014) ilköğretim DKAB öğretmenleri, 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İDKAB) bölümleri dışında formasyon almaları şartı ile ilahiyat 
fakülteleri dahil altı akademik birim mezunlarından alınmaktadır. İDKAB programlarının alan bilgisini 
yeterince veremeyişleri, dolayısı ile yetiştirdiği öğretmenlerin yeterlilikleri ile ilgili endişeler tartışmaların odak 
noktasını oluşturmaktadır (Gözler 2010: 325; Ev, 2010: 143; Bahçekapılı, 2012: 167; Köylü, 2013: 28). 
Araştırmanın Amacı Araştırma, DKAB öğretmenlerinin mesleki tecrübe ve deneyimleri ile mezun oldukları 
bölümlerin özdeğerlendirmesinin yapılmasının sağlanması, DKAB öğretmeni eğitimine yönelik problemlerin 
ve çözüm önerilerinin mezunların yaşadıkları tecrübelerle ortaya konulması, araştırma çıktılarının din 
öğretmeni yetiştirmede hem bölüme hem de YÖK’e strateji ve politika üretmede destek olması bakımından 
önemli görünmektedir. Araştırmanın Yöntemi Araştırma, DKAB öğretmenlerinin mesleklerini icra ederken 
yaşadıkları problemlerin lisans eğitimleri ilgili bağını ortaya koymayı ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin 
önerilerini ortaya çıkarmayı hedefleyen nitel-olgusal bir çalışmadır (Hatch, 2002: 7; Cresswell, 2007: 58). 
Araştırmanın çalışma grubu, 6 farklı DKAB bölümünden mezun olmuş, 3 farklı okul türünde (ortaokul, imam 
hatip ortaokulu ve lise) halen görev yapan toplam 108 DKAB öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada DKAB 
öğretmenlerinin mezun oldukları bölümler hakkındaki algılarını derinlemesine ortaya koymak amacıyla yarı-
yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplanmıştır (Hatch, 2002: 95; Yıldırım ve Şimşek, 2005: 286). 
Görüşme formu geliştirirken ilgili literatürdeki çalışmalar taranmış ve bu çalışmalardan yararlanarak 30 soru 
geliştirilmiştir (MEB, 2006; 2008: 8-43; Yeşil ve Aydın, 2007; Yiğittir ve Öcal, 2010). Araştırma kapsamında 
DKAB öğretmenleri ile mezun oldukları bölümler, referanslar veya e-posta aracılığı ile iletişime geçilerek ön 
görüşme yapılmış, ardından alınan randevu ile veriler yüzyüze, telefon veya görüntülü sosyal iletilişim ağları 
vasıtası ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik 
analizi yoluyla analiz edilmiştir (Creswell, 2007: 152). Toplanan veriler kodlanarak temalar altında 
sınıflandırılmış böylece veriler arasındaki ilişkiler asıl veriler ve verilerin yorumları olmak üzere sistematik 
olarak bir rapor halinde sunulmuştur (Altunışık vd. 2007: 269). Bu kodlamalara dayalı olarak öğretmelerin 
mezun oldukları bölümleri üzerindeki değerlendirmelerine ilişkin kavramsal çerçeve geliştirilmiştir. Yapılan 
araştırmada öğretmenlerden elde edilen veriler, cinsiyet veya görev yapılan okul türü belirtilmeksizin ilgili 
maddeye verilen tüm cevaplar ortak ve ortak temalar altında alt temalar halinde sınıflandırılarak sunulmuştur. 
Bulgular: Tema 1: DKAB Bölümlerinin hangi fakülte bünyesinde olması gerektiği teması Bilindiği üzere 
YÖK, ilköğretime yönelik öğretmenlik alanları ilgili bölümleri 2006-2007 öğretim yılından itibaren eğitim 
fakülteleri bünyesine aktarmış bu kapsamda DKAB bölümleri de eğitim fakültelerine aktarılmıştır. Daha sonra 
yapılan düzenleme ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise DKAB bölümleri ilahiyat fakültelerine geri 
aktarılmıştır. Bu kapsamda DKAB bölümlerinden mezun öğretmenlerin etkili öğretmenlik eğitimi için DKAB 
bölümünün eğitim fakültesi mi yoksa ilahiyat fakültesi bünyesinde olması hakkında düşünceleri alınmıştır. 
Sonuçta DKAB öğretmenlerinin yarısından fazlası (%63) DKAB bölümünün ilahiyat bünyesinde olmasını 
istedikleri görülmüştür. Tema 2: Öğretmenlik tecrübesi ile doğru orantılı olarak ihtiyaç hissedilen alan, eğitim 
veya kültür dersleri teması Tema 3: İlk-ortaokul ve lise programlarında seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi ile imam 
hatip ortaokulları Arapça dersinin öğretiminde lisans sürecinde alınmış olduğunuz eğitimin içerik, yöntem ve 
teknik olarak yeterliliği teması. Tema 4: Öğretmenlik tecrübesi ile doğru orantılı olarak lisans eğitimi sürecinde 
alınmayan ancak ihtiyaç hissedilen içerikler teması. Tartışma-Sonuç ve Öneriler Din eğitimcileri MEB 
tarafından hazırlanan öğretmenlerde bulunması gereken genel yeterlikler ve bu genel yeterlikler kapsamında 
DKAB alanına yönelik özel alan yeterlikler (MEB 2008) ve Bologna süreci kapsamında Öğretmen Yetiştirme 
ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikler çerçevesinde yetiştirilmesi öngörülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: dkab öğretmen görüşleri, öğretmen yeterlikleri, dkab bölüm değerlendirme 



230 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Teknoloji ve Müfredat 
Technology and Curriculum 

 
 
 

  



232 

FACTOR ANALYSIS OF BARRIERS TO THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN 
DEPARTMENT OF EDUCATION IN KHUZESTAN PROVINCE 

 
Ayoub Garshasbi  

auob1001@gmail.com  
 

Abstract Nowadays, the information technology can be utilized as a powerful tool for improving the quality 
and efficiency of education. Studies indicate that the educational innovation and changes in the educational 
system will not be achievable without employees' cooperation and acceptance. Therefore, the main objective of 
this study is to evaluate the use of information technology among the managers and senior experts in 
department of education Khuzestan as well as identifying the barriers to the development ofinformation 
technology application in this organization. The research has the descriptive correlative and analytical type 
which identifies the factors affecting the dependent variable (factor analysis). The statistical population covers 
the managers and senior experts in Department of Education in Khuzestan Province. Theresearcher-made 
questionnaire is the research instrument based on the studies on the barriers to the use of information 
technology. According to the results of KMO and Bartlett test, the data are suitable for factor analysis. Based 
on the survey results, the most important identified factors as the barriers to the development of enterprise-level 
information technology application are as follows: First factor: Negative feeling towards the information 
technology and feeling of helplessness and failure in its application. Second factor: the lack of senior 
management's support of information technology application and poor planning. Third factor: the lack of 
incentive mechanisms and desire for stability and lack of change. Fourth factor: The mere attention to the 
information technology hardware rather than culture- building. Fifth factor: The people's unfamiliarity with 
English language reduces the possibility of information technology application. 
Keywords: factor analysis, ınformation technology, department of education 

 
MERITS AND DEMERITS OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

(ICT) TOOLS IN IRANIAN JUNIOR HIGH SCHOOL ENGLISH CLASSES 
 

Hadi Salehi, Masoud Asgari, Mehdi Amini  
hadisalehi1358@yahoo.com 

 
In this decade, significant progress has been made in the field of Information and Communication Technology 
(ICT) to the extent that sometimes seems impossible to imagine life without the achievements of the field. That 
is why the present researcher, as an English teacher, decided to investigate the merits and demerits of using 
ICT in Iranian high school English classes. The study also aims to examine the implementation of ICT tools to 
motivate English teachers to teach better and encourage the learners to learn better. In this regard, a 
questionnaire was used to collect English teachers’ perceptions about the merits and demerits of using ICT 
tools in their classrooms. The results of this study are hoped to provide insights to the Ministry of Education in 
Iran to improve the insufficient use of ICT tools in English teaching and learning classes. 
Keywords : ınformation and communication technology (ICT), merits, demerits, questionnaire, education 
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AKTİF SINIFTA AKTİF ÖĞRENME MODELİNE GÖRE İŞLENEN DERSLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ* 

Funda DAĞ, Evren ŞUMUER, Levent DURDU  
fundadag@gmail.com, evren.sumuer@kocaeli.edu.tr, levent.durdu@kocaeli.edu.tr  

Çağın gereksinimleri doğrultusunda eğitim paradigmasındaki değişim ile eğitimin öğrenme odaklı, yaparak 
öğrenme tabanlı, kazanım bazlı, kişiselleştirilmiş, işbirlikçi ve zevkli olması gerekliliği ortaya çıkmıştır 
(Reigeluth, 2012). Bu anlamda eğitim kurumları içerik aktaran değil öğrenmenin gerçekleştiği yerler olarak 
görülmektedir. Öğretme ve öğrenme süreçlerinde odağın “öğrenme” yönüne kayması ile öğrenci merkezli 
öğretim yöntemleri ön plana çıkmıştır. Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının teknoloji ile zenginleştirilmesi 
öğrenmenin kalitesi ve niteliğinin desteklenmesi açısından önemlidir. Öğrenci merkezli öğrenim ortamlarında 
teknoloji düşünme ve öğrenmeyi destekleyen bilişsel süreçlere imkân sağlayan esnek yöntemler sunmaktadır 
(Land & Hannafin, 2000). Yükseköğretimde yetişkin, uluslararası ve engelli öğrenci sayılarındaki artışın bir 
sonucu olarak öğrenci ihtiyaçlarındaki değişim ve öğrenilen şeylerin birçok değişik ortamlarda uygulayabilme 
gereksinimi yükseköğretimde öğrenci merkezli öğrenme ortamlarına olan ihtiyacı arttırmıştır (Lea, Stephenson, 
& Troy, 2003). Ayrıca, Bologna süreci öğretim ve öğrenme süreçlerinde öğrenme kazanımlarını ve öğrenci 
merkezli öğrenme yaklaşımlarını ön plana çıkarmıştır (Briggs & Tang, 2011). Öğretmen eğitimi açısından ise, 
öğretim programlarında yapılandırmacı, öğrenci merkezli yaklaşımın benimsemesi, üniversitelerde 
yetiştirilecek olan öğretmenlerin öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının doğasını tanımasını ve tecrübe etmiş 
olmasını önemli hale getirmiştir. Bu nedenle, özellikle eğitim fakültelerinde, derslerde öğrenci merkezli 
öğrenme ortamlarının tasarlanmasına ve bu ortamların etkilerinin incelenmesine gereksinim vardır. Öğrenme 
merkezli yaklaşımları temel alan güncel, geçerli ve etkili öğrenme ortamlarından birisi “SCALE-UP” projesi; 
sınıf mevcudu kalabalık dersler için önerilen işbirlikçi, uygulamalı, bilgisayar ile zenginleştirilmiş, etkileşimli 
öğrenme ortamıdır (Beichner ve diğerleri, 2007). Pedagojik açıdan, SCALE-UP işbirlikçi öğrenme ortamının 
yaratılmasını, ders vermenin (doğrudan içerik aktarımının) en aza indirilip grup etkinliklerinin kullanılmasını 
ve etkinlikler sırasında öğrencilere rehberlik edilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada, hizmet öncesi 
öğretmen eğitiminde SCALE-UP prensipleri temel alınarak tasarlanan bir sınıf ortamında aktif öğrenme 
modelinin uygulandığı farklı derslerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkisinin ve bu öğrenme ortamına 
ilişkin öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma karma araştırma modelinde 
uygulanmıştır. İki farklı öğretmenlik programından seçilen birer ders SCALE-UP prensipleri temel alınarak 
tasarlanan sınıfta 14 haftalık bir sürede uygulanmıştır. Uygulanan sürecin sonunda; derslerin öğrencilerin 
öğrenmesi üzerindeki etkisinin ve sınıfa ilişkin öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla toplanan nitel 
ve nicel verilerin analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, aktif sınıf ortamında aktif öğrenme 
modeline göre düzenlenen derslerin bilişsel farkındalık, saygınlık, bireysel sorumluluk, işbirliği ve aktif katılım 
yönünden öğretmen adayları üzerindeki etkisinin olumlu olduğu görülmüştür. Tüm öğrenciler, dersliğin diğer 
dersliklerden farklı olduğu görüşüne sahiptirler. Bu farklılığın kaynağına ilişkin görüşlerinin ise sadece sınıfın 
fiziksel ortam özelliklerinden kaynaklanmadığı, öğrencilerin sınıfı ve dersi bir bütün olarak algıladıkları 
görülmüştür. Öğrenciler bu sınıfta öncelikle öğretmenlik alan derslerini ve sonrasında öğretmenlik meslek 
bilgisi derslerini görmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu dersleri görme isteklerine ilişkin nedenlerini 
açıklarken de sınıfın fiziksel özelliklerinin yanında teknolojik olanaklarını, işbirlikçi çalışmaya uygunluğunu, 
öğrencinin aktif katılımını destekleyici olmasını öncelikle vurgulamışlardır. Aktif öğrenme sınıfında ders alan 
öğrenciler bu derslikte ders yapmanın eğitim fakültesi öğrencilerine özellikle, öğrenci merkezli öğrenme 
yöntemlerini deneyimleme, öğrenme ortamlarında teknoloji kullanma deneyimlerini sağlama, işbirliği 
becerilerini geliştirme ve özgüvenlerini geliştirme açısından katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
bu tür bir derslikte ders verecek öğretim elemanlarının, öncelikle öğretmenlik meslek bilgilerinin ve teknoloji 
becerilerinin iyi olması gerektiğini vurguladıkları görülmüştür. Öğretmen adayları eğitim fakültelerinde edindikleri 
bilgi, deneyim, tutum ve duyuşsal kazanımları gelecekteki mesleki yaşantılarına aktarırlar. Bundan dolayı, öğretmen 
eğitiminde öğretim ve öğrenme süreçlerinin çok bilinçli bir şekilde tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede, 
öğrenci merkezli ve/veya yapılandırmacı öğretim ortamlarının öğrenciler üzerindeki etkilerinin neler olduğunun bilinmesi hem 
hizmet öncesi öğretmen eğitiminin kalitesi hem de öğretmenlik mesleği açısından önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın, aktif 
öğrenme sınıflarının Türkiye’de ve öğretmen yetiştirme alanında bilinen ilk örneği olması açısından yapılacak farklı 
ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırılmasına ve özellikle aktif öğrenme sınıflarının öğretmen yetiştiren kurumlarda 
kullanılmasının öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine etkisi/katkısına yönelik araştırmalara yön vereceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Scale-Up, aktif sınıflar, öğrenme ortamı, aktif öğrenme, öğretmen eğitimi 
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GEOMETER’S SKETCHPAD VE MANDALA ÖĞRETİMİ 
 

Jale İPEK, Pelin ÖZMÜŞ  
jale.ipek@ege.edu.tr, pelinozmus@gmail.com  

 
Manda (Enerji - öz), La (kap) anlamına gelen ve kısaca enerjiyi tutan kap olarak adlandırılan, Sanskritçe bir 
kelimedir. Hindistan kökenli dinlerde metafizik veya sembolik bakımdan meta veya mikro kozmosu gösteren 
şekillere verilen addır. Genellikle daire veya kare şeklinde olan ve her şeyin mistik merkezini sembolize eden 
mandalalar meditasyon nesnesi olarak kullanılabilmektedir. Son günlerde günlük hayatın pek çok alanında 
karşılaşılan bu desen incelendiğinde, sanatsal ve estetik açıdan öneminin yanı sıra matematiksel olarak da 
geometrik dönüşümleri içerdiği görülmektedir. Bir çember ya da karenin içine çizilen, açıların ve doğruların 
verilen bir sayı kadar eşit parçaya bölünmesi, çeşitli geometrik şekillerin yansıma, öteleme ve dönmeleri, 
simetri grupları gibi geometri kavramları bu desenlerde sıklıkla rastlananlardandır. Günümüzde eğitim alanında 
öğrenme ortamları teknolojinin entegrasyonu ile zenginleştirilmektedir. Modern eğitim anlayışında öğrencilerin 
birden fazla duyu organına hitap edilmesine ve matematiksel nesnelerin çoklu temsillerine vurgu 
yapılmaktadır. Bu çalışmada, Geometer’s Sketchpad (GSP) programının geometri derslerinde kullanımının 
olumlu etkileri göz önüne alınarak Mandala desenlerinin oluşturulmasında, GSP programı seçilmiştir. Bu 
programı, 2014-2015 öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören, 50 Bilişim 
Teknolojileri öğretmen adayı “Özel Öğretim Yöntemleri - II” dersi kapsamında daha önceden araştırmacılar 
tarafından hazırlanmış sesli GSP öğretim videolarını izleyerek öğrenmişlerdir. Ayrıca, sınıf ortamında da GSP 
öğretiminde karşılaştıkları sorunlar araştırmacı rehberliğinde yanıtlanmıştır. Derslerin öğretiminde gösterip 
yaptırma yöntemi kullanılarak sesli videolar sayesinde, öğrenenler kendi hızlarına göre etkinlikleri 
gerçekleştirmişlerdir. Öğretmen adaylarından final ödevi olarak GSP yardımı ile Mandala deseni oluşturmaları 
istenmiş ve bu deseni yaratma veya seçme konusunda özgür bırakılmışlardır. Ders yılı sonunda öğretmen 
adaylarının GSP ve Mandala öğretimine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla araştırmacılar tarafından 
hazırlanan açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Bu form öğrencilere elektronik ortam üzerinden ulaştırılmış ve 
veriler yine aynı yolla toplanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen yanıtlara nitel veri analizi yapılmıştır. 
Sonuç olarak öğretmen adayları, GSP’ yi videolardan izleyerek öğrenmenin zamandan ve mekândan bağımsız 
olarak kolaylıkla öğrenmelerine katkı sağladığını vurgulamışlardır. Bununla birlikte öğretmen adayları, meslek 
hayatlarında GSP ile oluşturulmuş Mandala desenlerinin derslerde kullanımının öğrencilerin yaratıcılığına, 
derse karşı ilgilerine ve sanata yönelik farkındalıklarının arttırılması üzerine olumlu etki sağlayacağı görüşünü 
belirtmişlerdir. Ayrıca hem GSP’ yi hem de Mandala desenlerini afiş ve web tasarımında da rahatlıkla 
kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: matematik ve sanat, geometri, mandala, geometer’s sketchpad, gsp 



235 

YALNIZCA ÖĞRETMENİN KONTROLÜNDE KULLANILAN GEOGEBRA YAZILIMININ 7. 
SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEMBER KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 
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sedef7081@gmail.com, gyilmaz@bayburt.edu.tr  
 

Çok sayıda soyut kavram ve karmaşık bir sistem içeren matematik, öğrencilerin en çok zorlandığı derslerin 
başında yer almaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sonucu, matematik derslerinde 
teknoloji kullanımının kavramları somutlaştırmaya, dersi daha eğlenceli hale getirmeye ve bu süreçte 
öğrencileri aktif kılmaya önemli bir etkisi olacağı düşünüldüğü için matematik derslerinde teknoloji kullanımı 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Kullanılacak teknolojilerin başında matematik dersleri için geliştirilmiş 
dinamik yazılımlar gelmektedir. Ağırlıklı olarak geometrinin ele alındığı bu yazılımlar öğretmeni kara tahtada 
çizim yapma zorluğundan kurtarmaktadır. En çok kullanılanlar arasında Cabri ve GeoGebra’nın olduğu bu 
yazılımlar, somutlaştırmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada hem ücretsiz olması hem de kolay 
ulaşılabilir olması nedeniyle GeoGebra yazılımı tercih edilmiştir. Bu çalışmada yalnızca öğretmenin 
kontrolünde kullanılan GeoGebra yazılımının 7. sınıf öğrencilerinin çember konusundaki başarılarına nasıl bir 
etki yaptığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışmada deney ve kontrol gruplu yarı-
deneysel yöntem tercih edilmiştir. Rastgele seçim sonucunda seviye olarak birbirine çok yakın olan iki tane 
7.sınıf şubesinden biri deney, bir diğeri ise kontrol grubu olarak ele alınmıştır. Deney grubunda 12, kontrol 
grubunda ise 15 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubunda dersler Geogebra yazılımı kullanılarak işlenmiştir. 
Uygulamanın yürütüldüğü okulda yeterli teknolojik donanım olmadığı için GeoGebra yazılımı yalnızca 
öğretmenin kontrolünde kullanılmıştır. Öğrencilerin bilgisayarda yapmaları gereken işlemi araştırmacı 
öğretmen kendi bilgisayarından yapmıştır. Bu süreçte öğretmen öğretici yerine kolaylaştırıcı öğretmen modeli 
ile uyumlu bir rol sergilemiş ve yazılımı öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları ve işlemlerin daha hızlı, 
etkili bir şekilde yapılması amacıyla kullanmıştır. Kontrol grubunda ise dersler yapılandırmacı yaklaşıma 
uygun bir şekilde pergel ve cetvel kullanılarak işlenmiştir. Öğretmen bu süreçte ek bir çalışma yapmamış, rutin 
uygulamalarına devam etmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarılarındaki değişimi tespit 
edebilmek amacıyla uzman ve öğretmen görüşleri doğrultusunda 20 soruluk bir başarı testi geliştirilmiştir. 7. 
Sınıfta çember konusu 8 kazanım içerdiği için geliştirilen başarı testinde bu kazanımlara bağlı kalınmıştır. 
Geliştirilen test çalışma öncesinde ve sonrasında veri toplama aracı olarak öğrencilere uygulanmıştır. Başarı 
testinde doğru cevaplandırılan her bir soru 5 puan olarak hesaplanmıştır ve yanlış doğruyu götürmemektedir. 
Bu durumda bir öğrenci başarı testinden minimum 0, maksimum 100 puan alabilmektedir. Uygulamalar 
bittikten sonra öncelikle ön-test ve son-testten her bir öğrencinin aldığı toplam puanlar tespit edilmiştir. Veriler 
normal dağılım göstermediği için ön test ve son testten elde edilen puanlara Mann-Whitney U testi ve 
Wilcoxon testi uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda uygulama öncesinde iki gruptaki öğrencilerin 
başarılarının birbirine denk olduğu, uygulama sonrasında ise her iki grupta da başarı yönünden artış olduğu 
görülmüştür. Ayrıca yalnızca öğretmenin kontrolünde kullanılan GeoGebra yazılımının çemberler konusundaki 
başarıyı artırmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda teknolojinin öğrenciler tarafından 
kullanılmasının aksine yalnızca öğretmenin kontrolünde kullanılmasının da başarıyı artırmada etkili olduğu 
ortaya konulmuştur. Burada öğretmenin teknolojiyi kullanırken sergilediği yaklaşımın önemli olduğu 
düşünülmektedir. Şayet öğretmenler bu çalışmada olduğu gibi teknolojik imkânsızlıklar nedeniyle teknolojiyi 
yalnızca kendi denetimlerinde kullanmak zorunda kalsalar bile, eğer kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek 
öğrencilerin teknoloji yardımıyla kavramları ve ilişkileri tespit etmelerini amaçlarlarsa başarıda önemli oranda 
artış olacağı düşünülmektedir. Bu alanda benzer çalışmaların yapılması, elde edilen sonuçların bu çalışmadan 
elde edilen sonuçlarla tartışılmasının alanındaki yazılara önemli katkılar getireceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: çember, geogebra, matematik, başarı 
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Araştırmanın amacı Coğrafya öğretmenlerinin Eğitimde FATİH Projesini nasıl algıladıklarıdır. Bu araştırma 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan FATİH Projesi Algı çalışmasından elde 
edilen verilerin Coğrafya öğretmenleriyle ilgili verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama 
modelinde yapılandırılmıştır. Veri toplam aracı olarak anket kullanılmıştır. Veriler elektronik ortamda 
toplanmıştır. Survey monkey sitesinde 13 Nisan ve 11 Mayıs 2015 tarihleri arasında erişime açık tutulmuştur. 
Araştırmaya 290’ı okul yöneticisi olmak üzere 1507 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Hizmet yılı açısından 11-
20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin oranı %38,9’dur. Öğretmenlerin %60,8’i Anadolu lisesinde görev 
yapmaktadır. Coğrafya öğretmenleri interneti en fazla e-okul. Mebsis vb sistemlerde işlem yapmak amacıyla 
kullanmaktadır. Herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma (yabancı dil) amaçlı internet kullanma oranlarının 
düşük olması dikkat çekicidir (%16,5). Öğretmenler internete daha çok masa üstü bilgisayarlarla girmektedir. 
Öğretmenlerin %23,7’si cep telefonlarıyla internete “hiçbir zaman girmemektedir. Coğrafya öğretmenlerinin 
bilişim teknolojilerini derslerde kullanımı konusunda kendilerini yeterli görme düzeyleri bilişim teknolojilerini 
kullanmada kendilerini yeterli görme düzeylerinden daha yüksektir. Coğrafya öğretmenlerinin bir gün 
içerisinde internette en çok vakit geçirdikleri süre 31-60 dakikadır. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki 
etkileşimli tahta tahtanın okuldaki bulunma süresi zaman aralığı açısından en çok 13-24 aydır (%48,5). 
Öğretmenlerin %23,3’ü üç yıl ve daha fazla bir süredir etkileşimli tahta kullandıklarını ifade etmiştir. 
Etkileşimli tahtada konuyla ilgili hazırladıkları sunuları (video, PowerPoint, ofis belgeleri vb.) izletmek 
amacıyla her gün kullanan öğretmenlerin oranı %48,3’tür. Coğrafya öğretmenlerinin %71,2’si etkileşimli 
tahtayı yeterince kullanabildikleri görüşündedir. Erkek öğretmenlerin kadın meslektaşlarına göre etkileşimli 
tahta kullanma becerileri daha yüksektir. Etkileşimli tahtayı hiç kullanmama ya da yeterince kullanmama 
nedenleri içerisinde öğretmenler en çok Eğitim Bilişim Ağın’ında (EBA) kullanabilecekleri yeterince içerik 
olmadığından söz etmiştir. Coğrafya öğretmenlerini %84,4’ü FATİH projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım 
kursuna katılmıştır. Öğretmenlerin %67,3’ü kursun süre olarak uygun olduğunu belirtmiştir. Söz konusu 
kursun derslerinde bilişim teknolojilerini kullanımında yeterince katkı sağladığı düşüncesine öğretmenlerin 
%51,3’ü sahiptir. Teknoloji kullanım kurşununun verimli geçmemesi olarak en çok neden olarak “eğitimlerin 
içeriğinin yetersiz” olması neden olarak gösterilmiştir. Öğretmenlerin %85,3’üne FATİH Projesi kapsamında 
tablet verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %57,8’i Eğitim Bilişim Ağını genel olarak bildiklerini 
ifade etmiştir. 1-2 yıl arasında EBA’yı kullanan öğretmenlerin oranı %45,4’tür. Öğretmenler EBA’dan en çok 
animasyon, simülasyon, video gösteriminde istifade etmektedir. Coğrafya öğretmenleri FATİH Projesinin beş 
bileşenini önemli görmektedir. Coğrafya öğretmenlerinin FATİH Projesi için genelde olumlu bir algı içinde 
oldukları; etkileşimli tahtayı önemli bir öğretim aracı olarak gördükleri tablet kullanımında ise bazı çekinceleri 
olduğu anlaşılmaktadır. Anahtar kelimeler: Coğrafya, FATİH Projesi, 
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Teknolojideki gelişmelerin her alanda olduğu gibi, öğrenme-öğretme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. 
Günümüz okullarından beklenen de bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, 
teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir. Okullarda teknolojinin en verimli şekilde kullanılmasında, 
öğretmenler ve okul yöneticileri çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, ilköğretim okullarında 
yürütülmekte olan bilişim teknolojileri (BT) dersine ve bu dersleri yürüten BT öğretmenlerinin okullardaki 
rollerine yönelik görüşleri ve beklentilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, görüşme 
tekniği kullanılarak 37 öğretmen ve 3 idareciyle yüz yüze görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Uzman görüşü 
alınarak hazırlanan toplam 9 açık uçlu soru, öğretmenlere yöneltilmiş ve alınan görüşler araştırmacı tarafından 
dijital ortama aktarılmıştır. Bu görüşler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sürecinde görüşler 
kullanılarak alt temalar oluşturulmuş ve tablolar halinde sunulmuştur. Her iki araştırmacı tarafından da kontrol 
edilen veriler analiz edilmiş ve bulgulara son hali verilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde 
öğretmenlerin, BT öğretmenlerinin sahip olması gereken becerilerle ilgili en önemli unsurun alanında yeterli 
bilgiye sahip olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca görüşlerin BT öğretmeninin teknolojik yenilikleri takip 
etmesi, bilgisini aktarabilmesi, sosyal beceriye sahip olması, eğitsel materyal geliştirme konusunda yeterliliğe 
sahip olması, yaratıcı olması ve çocuğun gelişim dönemleriyle ilgili pedagojik bilgiye sahip olması gibi alt 
temalarda yoğunlaştığı görülmüştür. Görüşü alınan öğretmenler, BT öğretmenlerinden kendi branşlarıyla ilgili 
destek istediklerinde gerekli desteği aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca okul içinde karşılaşılan, genel 
bilgisayar kullanımı ve teknik sorunlarla ilgili konularla ilgili problemlerin BT öğretmeni tarafından çözülmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür. Bir diğer görüşme sorusunda öğretmenlere kendi branşlarıyla ilgili BT öğretmenine 
ihtiyaç duyup duymadıkları sorulmuştur. Alınan görüşler, eğitsel amaçlı kullanılabilecek yazılım ve teknolojik 
materyal konusunda, BT ve yeniliklerle ilgili bilinçlendirme ve meydana gelebilecek teknik sorunların 
giderilmesinde BT öğretmenlerine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur. BT öğretmenlerinin teknik 
konularda sorumlu tutulmaması gerektiği şeklinde görüş belirten öğretmenler, buna sebep olarak da bu 
öğretmenlerin sadece eğitsel anlamda ve teknolojinin öğretim ortamlarına entegrasyonu konusunda katkı 
sağlamaları gerektiğini göstermişlerdir. Okullarda yaşanan bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle ilgili 
problemlerin, öğretmen ve diğer personellerin bilgisayar teknolojileri ve kullanımı konusunda sürekli 
kendilerini yenilemeleriyle ve her okulda bir bilgisayar teknikerinin olmasıyla çözülebileceği ifade edilmiştir. 
BT’nin görev ve sorumluluklarıyla ilgili görüşler ise BT öğretmenlerinin teknolojik anlamda her türlü desteği 
sağlamaya çalıştıklarını ancak bu öğretmenlerin görevlerinin sadece öğrencilerin BT’yi etkili kullanmalarını ve 
yenilikleri takip etmelerini sağlamak olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Alınan öğretmen görüşlerinden, 
gelecek 5 yıl içerisinde okullarda bütün sınıfların teknolojiyle donatılmasının beklendiği, mevcut teknolojilerin 
ise en üst özelliklere sahip olacağı anlaşılmıştır. Bu süreçte BT öğretmenlerinin ise daha çok bilgisayar ve 
öğretim teknolojileri konusunda etkili bir rehberlik sunacaklarını ve bunun yanı sıra BT ders sayısının artacağı 
ve bu dersin TEOG kapsamına alınacağı düşünülmektedir. Yapılan bu araştırmanın BT dersinin etkililiğine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca alandaki araştırmacılara, BT öğretmenlerine ve okullarda 
teknolojiden optimum düzeyde faydalanma açısından diğer branş öğretmenlerine katkı sağlaması 
beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: bilişim teknolojileri sınıfı, bilişim teknolojileri öğretmeni, bilişim teknolojileri dersi 
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As in other countries all around the world, one of the most important aims of Turkish National Education is to 
raise individuals who are equipped with the necessary knowledge of this time and age, who can adapt 
themselves to the physical environment and love their country and who are able to solve problems. The 
developmental levels of countries can be evaluated by their achievement in science and technology. The most 
important factor in maintaining this development is education. Recently, the use of technology in education 
paved the way for different developments. By the development of education, creative thinking has come into 
existence from all parts of the society, and therefore people have started in to inquire, analyze, criticize, and 
produce. Education had such great impact in reflecting these knowledge and abilities to the human life that this 
impact cannot be deniable. This study aimed to investigate pre-service social studies teachers’ views on the use 
of technology in education. In the quantitative section of the study, an attitude scale, which was developed by 
Yavuz (2005), was utilised. In the qualitative section, experts’ opinions were obtained, a four-item 
questionnaire was created and was tested on eleven teacher candidates (including some senior students) by 
utilising purposeful sampling and focus group discussion techniques. The data obtained from this study aimed 
to contribute to the related literature. Main findings of the study were as follows: 1- Pre-service social studies 
teachers’ attitude scores towards technology did not significantly differ from each other in terms of gender. 2- 
Pre-service social studies teachers’ attitude scores towards technology did not significantly differ from each 
other in terms of their grade levels. 3- Pre-service social studies teachers’ attitude scores towards technology 
did not significantly differ from each other in terms of the type of high school they graduated. 4- Pre-service 
social studies teachers’ attitude scores towards technology significantly differed from each other in terms of the 
use of technology in the classroom by the staff members. 5- Pre-service social studies teachers’ attitude scores 
towards technology significantly differed from each other in terms of the level of technological capabilities in 
the classrooms. 6- Pre-service social studies teachers’ attitude scores towards technology significantly differed 
from each other in terms of the use of Internet in the course of teaching ın the classrooms. The findings 
obtained in this study showed that gender, grade level, and the type of high school graduated did not have 
significant impact on pre-service social studies teachers’ attitudes towards technology. However, staff 
members’ use of technology in their classrooms, the presence of technological devices in the classrooms, the 
use of Internet in the course of teaching had significant impact on their attitudes towards technology. These 
findings implied that educational institutes might have some shortcomings about infrastructure and might also 
point to staff members’ inadequacy in terms of their academic backgrounds. Thus, these educational institutes 
are recommended to supply technological equipments that are necessary in the classroom and provide 
professional development programs to the staff members in order for them to increase the use of technology in 
their classrooms. 
Keywords: the use of technology in education, social studies education, technology and attitude in the teaching 
of social studies, social studies pre-service teachers 
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Preschool is a very important stage in the life of the child, in preschool the physical, mental, and cognitive 
skills can be enhanced and developed. Researchers found that learning languages in this early stage is a very 
important and enhance the ability of the child for language learning. In this paper, the topic of " peace" will be 
taught by means of foreign language (English),i.e. the medium of teaching is the English language , with the 
aid of technology such as; context-aware mobile learning, role playing game, and multiplayer educational 
game(MEGAWORLD). Beside in classroom activities, the evaluation of these activities will be done by a 
rewarding and assessment system, this will create a competition between peers in the classroom. In this 
research we aim to design a model that incorporates the curriculum with technology for language learning and 
to learn peace by using technology inside and outside the classroom which makes fun for the children and 
widen the cognitive skills of them. Moreover individualizing the learning for each child. The research stages 
will be based on; classroom learning, inside and outside, and assessment of children will be done by 
MEGAWORLD. The methodology of this research consists of mix research,(qualitative and quantitative), and 
data collection is done by interview with preschool headmaster and English teachers. A checklist for 
technology infrastructure of preschool is used for evaluation. Moreover a questionnaire with English language 
teachers to have an idea about the content of the curriculum, and the strategies used for teaching peace will be 
designed and implemented. In the first stage of the project, the perceptions of the students towards peace were 
evaluated and results showed that there is no preliminary awareness on the peace among the students. 
Therefore, scenario through mobile learning as a course content will be designed and delivered to the students 
through mobiles in order to enrich awareness of peace in English language course. Keywords: game-based 
learning, foreign language, mobile learning, peace Sabri Sasi 
Anahtar Kelimeler: game-based learning, foreign language, mobile learning, peace 
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Öğrencilerin fen kavramlarını bilimin kabul ettiği tanımlarla bilmesi ve daha önceki bilgileri ile yeni bilgileri 
ilişkilendirerek anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmesi gerekir. Fen eğitiminde kavramların bilimsel anlamda 
öğrenilmesi ve bilinmesi yaşamımızdaki olayları doğru anlayıp yorumlamamız açısından önemlidir. Eğer 
öğrencilerin ön bilgilerinde kavram yanılgıları varsa bunlar doğru bir öğrenmeyi engelleyebilmekte ve yeni 
kavram yanılgılarına yol açabilmektedir. Bilimsel fikirlerden uzak, günlük tecrübelerle ya da zihindeki mevcut 
yanlış anlamlarıyla kavramları yorumlamak, yeni oluşturulacak bilginin de yanlış öğrenilmesine neden 
olabilmektedir. Bu nedenle etkili ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öncelikli olarak bireyde var 
olan kavram yanılgılarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada öğrencilerin fotosentez 
konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek ve bunların giderilmesinde akıllı tahta kullanımının etkilerini 
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet okulunda iki farklı sınıfta okuyan 
toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Ön test-son test kontrol gruplu modele göre yansız atama ile oluşturulan iki 
gruptan deney grubundaki 25 öğrenciye, tarafımızdan hazırlanan ders içerikleri akıllı tahta kullanılarak, 
yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temel alan yöntem ve tekniklerle dersler işlenmiştir. Kontrol grubundaki 
25 öğrenciye, mevcut öğretim programında belirtilen etkinlikler ile dersler işlenmiştir. Araştırmada 
tarafımızdan geliştirilen iki aşamalı testten oluşan Fotosentez Kavram Başarı Testi (FKBT) ders işleme 
sürecinden önce ve sonra her iki gruba da uygulanmıştır. FKBT’ nin ikinci aşaması içerik analizi yapılmıştır. 
FKBT’deki, öğrencilerin testte yazdıkları cevapların nedenleri Akpınar ve Ergin (2004) çalışmasında 
kullandığı puanlama tekniği kullanılarak nicel ve somut hale getirilmiştir. Testin ikinci aşamasında, bilimsel 
olarak doğru kabul edilebilir ifadeler ölçüt alınarak verilen cevapların kaç puanla ölçüldüğünü ifade eden bir 
“kavram sayısal değerlendirme tablosu” oluşturmuş ve her bir cevabın doğruluğu puanlanmış ve 
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin mevcut kavram yanılgılarının bir 
kısmının tamamen giderildiği, bir kısmının ise çok az sayıdaki öğrencide devam ettiği belirlenmiştir. 
Öğrencilerin fotosentez konusu ile ilgili bu kadar çok kavram yanılgısına sahip olmasının en önemli 
sebeplerinden birisinin fotosentez konusunun soyut bir konu olması ve öğrencilerin somut olarak göremedikleri 
yaprağın kısımları ve fotosentez tepkimelerini zihinlerinde yanlış olarak somutlaştırmaları olduğu 
düşünülmektedir 
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Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızı hızlı bir biçimde dönüştürmektedir. Bu dönüşüme koşut olarak yeni 
nesillerin, BIT’i işlerinde daha üretken olmak için nasıl kullanabileceklerini dolayısıyla bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin temel çalışma ilkelerini öğrenmeleri gerekmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ilk 
olarak 1960’larda ortaya konulan herkesin programlama ve “bilgisayar kuramı” öğrenmesinin gerekli olduğu 
görüşü günümüzde daha yaygın olarak tartışılmaya başlanmıştır. Birçok ülke, temel eğitim düzeyinde 
bilgisayarın çalışma mantığına benzer bir biçimde problemlerin alt parçalara bölünerek çözüm üretilmesi 
yaklaşımı olarak tanımlanan hesaplayıcı düşünme eğitimini (Computational Thinking) ya da programlama 
eğitimini eğitim programlarına dahil etmiştir. Türkiye’de de temel eğitim düzeyinde hesaplayıcı düşünme ya da 
programlama becerilerinin öğretimi kamuoyunda yaygın bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada 
öncelikle hesaplayıcı düşünme kavramı farklı bakış açılardan tartışılacaktır. Daha sonra temel eğitimde 
programlama ya da hesaplayıcı düşünme öğretiminin gerekçelerinin neler olabileceği, süreçte karşılaşılabilecek 
olası sorunlar alanyazın ışığında tartışılacaktır. Bunun yanında farklı ülkelerdeki durum incelenerek ülkemizde 
temel eğitim düzeyinde programlama öğretimi için öneriler geliştirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: hesaplayıcı düşünme, programlama öğretimi 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1998, 2006 ve 2012 yıllarında ilkokul ve ortaokul düzeylerinde 
bilgisayar dersi için üç ayrı öğretim programı geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; bilgisayar 
dersi öğretim programlarının değişimini görmek amacıyla, geçmişten günümüze uygulanan üç program 
birbiriyle karşılaştırarak irdelenmiştir. Çalışma betimsel tarama modeliyle gerçekleştirilmiş, sözü geçen 
öğretim programları ve bu öğretim programlarına ilişkin alanyazın taranarak veriler elde edilmiştir. “İlköğretim 
Okulları Seçmeli Bilgisayar Dersi 1-2-3-4-5 Öğretim Programı” ilkokul düzeyinde ülkemizde uygulamaya 
konulan ilk programdır. MEB tarafından 1998 yılında uygulamaya konulan seçmeli ‘Bilgisayar’ dersi öğretim 
programı içerisinde, dersin konuları Bilgisayar 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere ayrı ayrı ve basamaklar halinde 
düzenlenmiştir. Bunların içerisinde en kapsamlı olan Bilgisayar 5 programı “Bilgisayar 1, 2, 3, 4” 
programlarını kapsamaktadır. Bu öğretim programı içerisinde öğrencilerden; bilgisayar birimlerini tanıyabilme, 
bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini kavrayabilme, fareyi kullanabilme, bilgisayarda oyun 
oynayabilme, klavyeyi kullanabilme vb. becerileri kazanmaları beklenmektedir. Sürecin değerlendirme 
aşamasında ise geleneksel tekniklerden yararlanılmıştır. MEB tarafından 2006 yılında uygulanmaya başlanan 
“İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Öğretim Programı”; Temel İşlemler ve Kavramlar, Bilişim 
Teknolojilerinin Kullanımı, Bilişim Teknolojilerinde İleri Uygulamalar, Bilimsel Süreç, Bilişim Teknolojileri 
Etiği ve Sosyal Değerler öğrenme alanları üzerine odaklanmıştır. Programın uygulama süreci ise temel, orta ve 
ileri olmak üzere üç öğretim alanı ve sekiz basamağa ayrılmıştır. Sürecin değerlendirme aşamasında ise 
alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerden yararlanılır. MEB tarafından 2012 yılında uygulanmaya 
başlanan “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı” 
öğrencilere; bilişim okur-yazarlığı, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurma, bilgi paylaşma ve kendini 
ifade etme, problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme alanlarında bilgi ve iletişim teknolojisini 
etkili ve verimli kullanma davranışları kazandırmayı amaçlamaktadır. Program standart tabanlı programa 
uygun hazırlanmış, Fraillon ve Ainley (2011) ile Tomei (2005)’nin sınıflandırmaları esas alınmıştır. Öğretim 
programının değerlendirme aşamasında ise “İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Öğretim Programı”nda 
olduğu gibi alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yer verilmiştir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 
geliştirilen üç bilgisayar dersi öğretim programı incelendiğinde; ilk programda öğrencilerden bilgisayar 
kullanım becerilerine sahip olmalarının beklendiği, daha sonra bu sürecin yerini aşamalı olarak bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımına bıraktığı görülmektedir. Bunun yanı sıra mevcut içerik, 
öğrencilerin düzeyleri dikkate alınarak detaylandırılmış ve bu düzeyler kendi içerisinde kazanımlara 
ayrılmıştır. MEB tarafından yürürlüğe konulan ilk bilgisayar öğretim programında, öğrenme öğretme sürecinin 
geleneksel yaklaşıma göre hazırlandığı; ilerleyen öğretim programlarının ise yapılandırmacı yaklaşıma göre 
hazırlandığı görülmektedir. Süreçte kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları da bu boyutta 
şekillenmiştir. 1998 yılında yürürlüğe giren öğretim programında doğru-yanlış soruları, çoktan seçmeli testler 
gibi geleneksel teknikler kullanılmaktayken, sonraki yıllarda hazırlanan programlarda (2006 ve 2012) 
performans değerlendirme, performans ödevi, portfolyo gibi alternatif değerlendirme teknikleri kullanılmıştır. 
1998, 2006 ve 2012 yıllarında ilkokul ve ortaokul düzeylerinde uygulamaya konulan bilgisayar öğretim 
programları, MEB tarafından müfredatta seçmeli olarak yer almıştır. Bilgisayar dersi ilk kez 2013 yılında 
zorunlu ders olarak ‘Bilişim Teknolojileri ve Yazılım’ Dersi adıyla müfredata konulmuştur. Sürecin net 
planlandığı programların başarıya ulaşma ihtimalinin daha yüksek olması beklenmektedir. Bu doğrultuda iyi 
bir planlamanın etkili öğrenme çıktılarını beraberinde getireceğinden yola çıkarak, her bir öğretmenin 
kolaylıkla anlayacağı ayrıntılı ve net öğretim programları oluşturulmalıdır. Bu programlar oluşturulurken 
mevcut içerik, çağın gereklerine ayak uyduran bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: öğretim programları, BİT, Türk Eğitim sistemi 
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PROGRAM GÖRSELLEŞTİRME ARAÇLARININ DERSE ENTEGRASYONUNUN AKADEMİK 
BAŞARI VE PROGRAMLAMAYA YÖNELİK KAYGIYA ETKİSİ 

 
Faruk DEMİR, Engin KURŞUN  

demirfaruk29@gmail.com, enginkursun@gmail.com  
 

Bilgisayarlar insanların ihtiyaç duydukları işleri yapmakta kullandıkları araçlardır. Bir bilgisayar belli bir işi 
yapması gerektiği zaman programlar aracılığıyla komutları alır, yorumlar ve işlemi gerçekleştirir. Programlar, 
bilgisayara tam olarak neyi ve nasıl yapması gerektiğini, onun uygulayacağı biçimde bildiren yapılardır. 
Programların anlaşılmasında programlama eğitimi gören öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun zorluk çektikleri 
görülmektedir. Anlaşılması zor olan programlama konusunda, önlisans öğrencilerinin de diğer öğrenciler gibi 
bir takım zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin programlama eğitiminde yaşadıkları bu 
zorlukların başlıca nedenlerinden biri; programların komutları, yazım şekilleri ve kavramlarının, anlaşılması 
zor olan soyut bir yapıya sahip olmasıdır. Soyut olan bu kavramların anlaşılmasının kolaylaştırılması için 
kavramları, somut bir şekle getirecek araç, gereç ve yöntemlerin programlama eğitiminde kullanılması 
gerekmektedir. Programlama eğitimine yardımcı olarak geliştirilen görselleştirme araçlarından Scratch’nin 
kullanıldığı bu çalışmada, öğrencilere yönelik programlama eğitiminde, görselleştirme aracının ders içerisinde 
kullanım şekillerinin öğrenci başarısı üzerine etkisi ile programlamaya yönelik kaygı düzeyinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Tam deneysel yöntemlerden, kontrol grupsuz ön-test, son-test deney deseninin kullanıldığı 
çalışma, üç deney grubu ile yürütülmüştür. Birinci grupta program görselleştirme aracı uygulamaya, ikinci 
grupta teoriye ve üçüncü grupta ise hem teori hem de uygulamaya entegre edilerek gruplar oluşturulmuştur. 
Gruplar temel kavramlar, giriş çıkış deyimleri, değişken yaklaşımı, matematiksel ve mantıksal operatörler, 
döngü yapısı ve koşul ifadeleri kullanımı konularındaki başarıları açısından karşılaştırılmıştır. Başarının 
değerlendirilmesinde ön bilgiyi ölçmeye yönelik olarak ön-test ve uygulama sonrası başarı değişimini 
saptamaya yönelik son-test kullanılmıştır. Ayrıca grupların bilgisayar programlama kaygılarını ölçmeye 
yönelik araştırmacı tarafından Cheung, K. C.; And Others ‘ın Meaningful Measurement in the Classroom 
Using the Rasch Model: Some Exemplars. Çalışmasındaki “computer programming anxiety scale” ölçeğinin 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılarak Türkçeye uyarlanmış ve ön-test, son-test olarak kullanılmıştır. 
Öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak kovaryans, programlamaya yönelik 
kaygının belirlenmesinde ise varyans analizlerinin sonuçlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda gruplar 
akademik başarı açısından incelendiğinde program görselleştirme aracının teoriye entegre edildiği grup ile hem 
teori hem de uygulamaya entegre edildiği grup arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Programlamaya yönelik 
kaygı açısından grup içerisinde ön-test, son-test sonuçlarına bakıldığında, program görselleştirme aracının 
uygulamaya entegre edildiği grup ile hem teoriye hem de uygulamaya entegre edilen grup arasında anlamlı bir 
fark görülürken teoriye entegre edilen grup ile diğer gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: program görselleştirme, scratch, programlama kaygısı 
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ELEKTRONİK SORU OYLAMA SİSTEMİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM FEN 
ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERS TUTUMUNA ETKİLERİ 
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Bu çalışma, ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi esnasında, soru çözümleri yapılırken Elektroy kullanımının 
öğrencinin akademik başarısına ve Fen ve Teknoloji dersine karşı olan tutumuna etkisini ölçmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma 2013-2014 bahar yarıyılında Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda 
23 deney grubu ve 23 kontrol grubu olmak üzere toplamda 46 öğrenci ile yürütülmüştür. Fen ve teknoloji 
dersinin “Canlılar Dünyası ve Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik” ünitelerinin soru çözümleri yapılmıştır. 
Araştırma yöntemi olarak ön test – son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney süreci 6 
hafta, haftada 1 ders saati olarak yürütülmüştür. Çoktan seçmeli soru çözümleri, deney grubunda Elektroy 
kullanılarak, kontrol grubunda çalışma kâğıdı üzerinden yapılmıştır. Ders öğretmeni tarafından Fen Başarı 
Testi, araştırmacılar tarafından Fen Tutum Ölçeği, Elektroy Tutum Ölçeği hazırlanmış olup geçerlik ve 
güvenirlik kat sayıları hesaplanmıştır. Fen Başarı Testi ve Fen Tutum Ölçeği ön test – son test olarak 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS veri analiz programıyla hesaplanmıştır. Başarı Testi ön test – son 
test sonuçları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunurken, Fen Tutum Ölçekleri ön test 
– son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elektroy Tutum Ölçeğinden elde edilen 
verilerde cinsiyet açısından erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca uygulanan 
son testlerden sonra ders öğretmeni ve deney grubundan seçilen 6 öğrenciyle yarı yapılandırılmış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mülakat yapılan öğrenciler, Elektroy kullanılarak soruların çözülmesi ile 
derslerin daha zevkli geçtiğini, daha iyi öğrendiklerini, derse katılımı arttırdığını ve arkadaşlarıyla birlikte 
rekabet içinde soru çözmenin çok eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. Elektroy tüm özellikleriyle bilinçli bir 
şekilde kullanıldığı takdirde Fen ve Teknoloji derslerine karşı tutum ve başarıyı olumlu yönde etkileyecektir. 
Anahtar Kelimeler: elektronik soru oylama sistemi, soru yanıtlama sistemi, ilköğretim fen öğretimi 
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YABANCI DİL KONUŞMA EĞİTİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜ KULLANIMI 
 

Zeynep TATLI, Dilara Arzugül AKSOY  
zeynepktu@hotmail.com, d.a_aksoy@hotmail.com  

 
Eğitim ve bilimin global bir hal aldığı günümüz eğitim sisteminde yabancı dil öğretimine giderek artan bir 
önem verilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarından lisansüstü seviyeye kadar her kademede üzerinde 
durulan yabancı dil eğitimi günümüz itibariyle gelmesi gereken seviyeye ulaşmış değildir. Bu durumun 
oluşmasında pek çok neden mevcut olmakla birlikte araştırma kapsamında yabancı dil eğitiminde konuşma 
dersi üzerine odaklanılmıştır. Konuşma, yabancı dil eğitiminde oldukça önemli olan ve öğretimi kolay 
olmayan alanlardan biridir. Bu nedenle öğretiminde farklı yöntemlerin kullanılması ve etkisinin araştırılması 
önemlidir. Son dönemde ses ve görüntüyü bir arada etkin ve kolay bir materyal olarak buluşturan dijital 
öyküleme yönteminin yabancı dil konuşma dersi üzerine etkisini belirlemek bu çalışmanın amacıdır. Yarı 
deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklem grubunu 2014-2015 bahar döneminde Karadeniz 
Teknik üniversitesi yabancı diller yüksekokulu hazırlık sınıfında okuyan 96 (deney=41, kontrol=54) öğrenci 
oluşturmaktadır. 10 hafta boyunca araştırmaya dahil olan deney grubu öğrencileri konuşma derslerini, dijital 
öykü yöntemi ile, kontrol grubundaki öğrenciler ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı öğrenme 
ortamında işlemişlerdir. Dijital öyküleme yönteminin kullanıldığı deney grubunda görsel ve işitsel 
sunumlarla işlenen derslerin öğrenmede kalıcılığı etkilediği, ayrıca sınıf ortamında sunum yapmaktan 
hoşlanmayan öğrenciler için kendini ifade etme imkanı oluşturduğu ifade edilmiştir. Öğrenciler dijital öykü 
uygulamasını eğlenceli ve motive edici bulmuşlardır. Çalışma sonuçlarına yansıyan tek olumsuz durumun 
bazı öğrenciler dijital öykülemenin doğaçlama konuşmayı engellendiğini ifade ederek farklı derslerde 
kullanılabilirliği yönünde görüş belirtmişlerdir. Gelecek çalışmalarda, dijital öyküleme yöntemi okuma ve 
dinleme gibi farklı dil derslerinde de uygulanarak sonuçların gözlemlenmesi önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: dijital öykü, konuşma dersi, yabancı dil eğitimi, kullanılabilirlik 
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Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Kaynaştırma Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinde Multimedya 
Destekli Öğretimi Etkisinin Gözlemlenmesi Dr. Erhan AKIN, Bahçelievler Mah. Devlet Karayolu Cad. No: 
209, Bulanık-MUŞ El-mek: erhanakin49@hotmail.com Özet İnsanoğlu daha önce başaramadığı birçok şeyi bu 
çağda teknoloji araçlarından faydalanarak daha kısa zamanda ve daha mükemmel yapma uğraşını vermeye 
başlamıştır. Yapılandırmacı eğitim sisteminin hedeflediği öğrenci merkezli eğitimin vermiş olduğu güçle 
birlikte eğitimde de teknoloji araçlarının imkânları kullanılmaya başlanmıştır. Eğitimdeki bu durum yapılan bu 
çalışmanın da çıkış noktası olmuştur. Multimedya destekli öğretimin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan iki 
öğrencinin dinleme becerileri üzerindeki etkisinin gözlemlenmeye çalışıldığı bu çalışmaya kaynaştırma 
eğitimine tabi olan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan iki öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin ikisi de aynı 
ortaokulda eğitim görmektedir. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muş ili Bulanık ilçesi Turgut Özal 
Ortaokulu 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören 2 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dersler veli ve okul 
idaresinden alınan izinle ders saatleri dışında bilişim sınıfında işlenmiştir. Multimedya destekli öğretimin 
öğrencilerin dinleme becerilerine etkisinin araştırıldığı bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olan durum 
tespiti çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri gözlem yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca multimedya 
destekli öğretimle işlenen derslerden sonra öğrencilerin ders sonrası durumlarını da tespit etmek için velilerden 
görüşme yoluyla bilgi alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilen veriler içerik analizi yoluyla 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma 2014-2015 öğretim yılı ikinci dönem içerisinde her hafta bir metin olmak üzere 
toplamda dört dinleme metni multimedya destekli öğretim yoluyla işlenerek yapılmıştır. Öğrencilere 3. sınıf 
seviyesine uygun metinler multimedya destekli öğretime göre hazırlanmıştır. Uygun görseller fon müziği 
eşliğinde projeksiyon cihazı yardımıyla perdeye yansıtılarak metinler dinletilmiştir. Multimedya destekli 
öğretime göre hazırlanan metinlerden önce ve sonra metnin ana fikrine uygun animasyon, çizgi film, video, 
müzik vb. araçlar işe koşulmuştur. Çalışmanın sonucunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma 
öğrencilerinin dinleme becerileri üzerinde multimedya destekli öğretimin yüksek seviyede etkili olduğu hem 
sınıf içi gözlemler hem de velilerle yapılan görüşme sonucunda anlaşılmıştır. Multimedya destekli öğretimle 
işlenen derslerde dinleme metinlerin öncesinde ve sonrasında izletilen animasyon, video, çizgi filmler hem 
dersi zevkli kılmış hem de öğrencileri dinleme esnasında aktifleştirmiştir. Görseller ve sözsüz müzik eşliğinde 
dinlenilen metinlerin işlendiği derslerde öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlamada etkili olduğu 
görülmüştür. Multimedya destekli öğretimin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dinleme 
eğitimlerinde kullanılmasının öğrencilerin bu becerisini geliştirdiği ve dinleme eğitimine yönelik tutumlarını 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bu çalışmanın, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma 
öğrencileri için hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarında multimedya destekli öğretimden 
yararlanılmasına ve programın bu araçlar desteğiyle hazırlanmasında ayrıca eğitim ortamında teknolojinin 
imkânlarının her şekilde kullanılmasında eğitimcilere bir nebze de olsa katkı sunacağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: multimedya destekli öğretim, dinleme eğitimi, kaynaştırma eğitimi 
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zeynepktu@hotmail.com, gmerve.cakmak@gmail.com 
 

İnsanların iletişim kurmaları ve kendilerini ifade etmeleri günlük hayatın gereğidir. Bu temel bilgi ve becerinin 
zihinsel yetersizliği bulunan bireye kazandırılması ise onu toplum hayatına hazırlamak ve eğitim-öğretim 
faaliyetlerine katmak için ön şarttır. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin iletişim becerileri, akademik 
becerileri ve sosyal becerilerinin eğitim sürecinde öğrencilere kazandırılması istenen bir durumdur. Hafif 
düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okuma, yazma, anlama ve sözel ifade gücünün normal 
yaşıtlarına göre gelişememiş olması hem akademik hem sosyal anlamda zorluklar yaşanmasına sebep 
olabilmektedir. Bu konuda yeterli seviyede olmayan öğrencilere okuma-yazma sürecinde kullanılan hikâyeleri 
resim ve sembollerle anlamlandırma etkinlikleri verilerek yazma becerileri geliştirilebilir. Günümüzde 
kullanılan teknoloji destekli bir yöntem olan dijital öykülemenin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okuma-
yazma ve iletişim becerilerinin gelişmesi için alternatif sunacağı düşünülmektedir. Zengin içerik ve istenirse 
öğrenciler tarafından elde çizilen resimlerle de desteklenebilen dijital öyküler bu türden öğrencilerin sınıf içi 
kullanımına da uygundur. Özellikle öğrencilerin anadillerini öğrenmelerinde yaşadıkları sorunları birçok 
duyuya hitap eden ve bireysel öğrenme imkânı sağlayan dijital öykülerle aşabilmeleri mümkün görülmektedir. 
Dijital öykünün sunmuş olduğu görseller yardımıyla anlamlı cümleler kurma, olayı tasvir etme ve görsel 
okuryazarlık konusunda öğrencilere çok yönlü bakış açısı ve birden çok beceri kazandırması beklenmektedir. 
Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin cümle kurma 
becerilerinde ve kurdukları cümleleri doğru şekilde aktarabilmelerinde dijital öykülerin etkisini araştırmaktır. 
Özel durum çalışması kapsamında yürütülen araştırmada mevcut durumun derinlemesine incelenmesi için nitel 
ve nicel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler örneklem büyüklüğü de göz 
önünde bulundurularak wilcoxon işaretli sıralar testiyle analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise yapılan 
mülakatların transkript edilmesiyle elde edilen ham veriler üzerinden betimsel analizler yapılmıştır. Çalışmanın 
örneklemini Trabzon’da özel eğitim sınıfı bulunan bir ilkokulda özel eğitim sınıfına devam eden hafif düzeyde 
zihinsel yetersizliği bulunan 5 öğrenci ve özel eğitim sınıfından görev yapan 1 öğretmen oluşturmaktadır. 3 
hafta süren çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin klasik hikâye oluştururken daha basit kelimeler ve cümleler 
tercih ettikleri; dijital hikâyede ise daha kapsamlı, olayı betimleyen, ayrıntılara yer veren ve hikâyeden sonuç 
çıkaran kelimeler ve cümleler yazdıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin dijital öykülerdeki yazılı anlatım 
becerilerinin daha üst düzeyde olduğu ve hikâyelerinden ana tema çıkarıp bunu hem sözlü hem de yazılı ifade 
edebilmeleri çalışmanın sonuçları arasındadır. 
Anahtar Kelimeler: özel eğitim, eğitim teknolojileri, dijital öykü 
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This study examined the process of teaching and learning of English to Blind or Visually impaired learners. 
There is a large gap in finding strategies to meet the needs of the special students in Turkey. This research 
funded by SODES (Turkish Ministry of Development) aimed to close this gap by teaching English with 
implementing methods that tried meeting the needs of blind learners. The iPads were used as an aid in 
supporting the teaching and learning of English. The data sources included artifacts, student work, documents, 
classroom observations, video and audio recordings, interviews. The experiences of teachers, pre-service 
teacher trainers and students were explored in this special education EFL classroom. The strengths and 
weaknesses of using iPads as an assistive technology were discussed in terms of teaching and learning English. 
Keywords: efl, visually-impaired learners, assistive technology 
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The quality approaches in education based on the input-process-output trio. Mainly, the quality of the output is 
directly proportional with success in education. In higher education one of the stages in graduate education is 
thesis process. But it is not easy for students to fulfill the thesis work to cope with difficulties. In order to 
minimize these difficulties and maximize student and supervisor satisfactions, quality function deployment 
(QFD) as a driven approach has been adopted. The purpose of this research is to develop a QFD model that 
helps student and supervisor to enhance the effectiveness and quality of the thesis work. Therefore, the research 
quality function deployment model (RQFD) is suggested as a method to translate the long-term research 
projects plans into detailed research procedures with the required controls and acceptance research criteria in a 
traceable way. Moreover, it integrates the research process with technical writing process continuously. RQFD 
is an overall concept that provides a means of translating thesis requirements into the appropriate operational 
requirements for each stage of thesis development. It is process of planning that helps researchers to complete 
effectively and to present fundamental subjects of their research to develop the quality of research focus. This 
process is being with research idea, and then a series of events taking the idea into operation through research 
formulation, research method, data collection, analysis and results and finally conclusion. In order to enable 
easy access for researchers and supervisors, the project has been prepared in web environment and named as e-
RQFD. Thus, the users will be able to attain to this system with different devices and continue their research 
process. The study defines the significant issues in research project management and it is associated technical 
writing process regarding to time horizon, research project scale, research stakeholders involvement and 
technical writing traceability. 
Keywords: higher education, RQFD, research management, academic thesis, research quality. 
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The goal of this study is to investigate (a) how teams' shared mental models (SMMs) change in a computer 
supported collaborative learning environment and (b) how teams' SMM scores change in such environment 
after being exposed to team-based learning in a face-to-face setting. A total of 57 pre-service teachers who 
were enrolled in a technology-enhanced course participated, forming groups of three to five. The teams 
completed three in-class activities followed by three assignments provided via an asynchronous learning 
environment. A questionnaire to measure sharedness of team knowledge was administered after each 
assignment. Data were analyzed by using a repeated measures ANOVA. The change in sharedness of team 
knowledge over time was similar to findings in the literature. At first, participants appreciated the group work, 
but their appreciation levels decreased after the first assignment. As they were able to solve issues, they placed 
more value on teams. Ultimately, SMM scores were higher in the online learning environment when compared 
to scores from the face-to-face setting. 
Keywords : team-based learning, team shared mental model, computer supported collaborative learning 
environment 
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SANAL EĞİTSEL AJAN KİŞİLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE 
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Bu araştırmanın amacı, Sanal Eğitsel Ajan Kişilik Algısı Ölçeğini (SEA-KAÖ) Türkçe’ye uyarlayarak 
psikometrik özelliklerini sınamaktır. Ölçeğin orijinali Ryu ve Baylor (2005) tarafından, eğitsel çoklu 
ortamlarda öğrenenlerin bilişsel ve duyuşsal öğrenme kazanımlarını arttırmak için kullanılan Sanal Eğitsel 
Ajanların öğrenenler tarafından nasıl algılandıklarını ölçmek amacıyla İngilizce olarak geliştirilmiştir. Sanal 
Eğitsel Ajanlar, sanal öğrenme ortamlarında eğitsel amaçları ve insan benzeri karakterleri olan etkileşimli 
yazılım ajanlarıdır. Uyarlanan ölçeğin eğitsel çoklu ortamlarda Türk öğrencilerin algılarına daha uygun Sanal 
Eğitsel Ajan tasarlanması için kullanılması hedeflenmektedir. Türkçe formun geliştirilmesi için öncelikle 3 
farklı uzman tarafından ayrı ayrı İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapılmıştır. Bu çeviriler birleştirildikten sonra 
8 Türkçe uzmanına “Anlaşılabilirlik Derecelendirme Formu” uygulanmıştır. Bütün maddelerin anlaşılabilirlik 
ortalamaları 7,5 (10 üzerinden) ve üzerinde bulunmuştur. Bu uygulamanın neticesinde ortaya çıkan Türkçe 
form, Türkçe ve İngilizce bilen 21 lisans öğrencisi ile dilsel eşdeğerlik sınamasına tabi tutulmuştur. Bu 
kapsamda öğrenciler öncelikle bir eğitsel çoklu ortamda Sanal Eğitsel Ajan ile etkileşime geçmişler ve bu 
etkileşimin sonunda onlardan İngilizce form aracılığıyla veri toplanmıştır. Aynı öğrencilerden iki hafta sonra 
ise Türkçe form aracılığıyla veri toplanmıştır. İngilizce ile Türkçe form arasında pozitif yönde anlamlı ve 
yüksek düzeyde ilişki (r=0,75; p<0,01) bulunmuştur. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri işlemi böylece 
tamamlanmıştır. Daha sonra kapsam geçerliği için 9 alan uzmanına “Ölçebilirlik Derecelendirme Formu” 
uygulanmış ve bütün maddelerin ölçebilirlik ortalamaları 7,5 (10 üzerinden) ve üzerinde bulunduğundan 
ölçeğin kapsam bakımından geçerli olduğu kabul edilmiştir. Bir sonraki aşamada yapı geçerliği, madde analizi 
ve güvenirlik çalışması için 97 lisans öğrencisine önce eğitsel çoklu ortamda Sanal Eğitsel Ajan ile etkileşime 
geçmek kaydıyla ölçek uygulanmıştır. Bu veriler ile açımlayıcı faktör ve madde analizlerinin yanı sıra 
güvenirlik (iç tutarlılık) çalışması yapılmış ve sonucunda 3 maddenin atılarak ölçeğin 2 faktörlü yapıda 
olmasına karar verilmiştir. Belirlenen iki faktörün varyansa yaptıkları toplam katkı ise % 58,26’dır. Birinci 
faktör için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,95 ve ikinci faktör için ise 0,86 olarak tespit edilmiştir. 
Bu değerler ölçeğin çok yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Güvenirlik çalışmasını (kalıcılık) 
tamamlamak için 3 hafta sonra aynı gruptaki 37 öğrenciye ölçek tekrar uygulanmış ve test-tekrar test analizi 
yapılmıştır. Bu analizin sonucuna göre test ile tekrar test arasında pozitif yönde anlamlı ve yüksek düzeyde 
ilişki (r=0,74; p<0,01) bulunmuştur. Son olarak, araştırmacı tarafından belirlenmiş bu 2 faktörlü yapının 
doğrulanmasını test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizden elde edilen bulgular, 
oluşturulan modelin ki-kare iyilik uyumuna göre veri ile mükemmel uyum sağladığını (X²=358,76; sd=206; 
p=,000; X²/sd=1,74) ancak diğer uyum indislerinin zayıf veya kabul edilebilir düzeyde kaldığını 
göstermektedir. İlgili literatürden yararlanılarak ölçeğin kuramsal altyapısı ile de uyumlu olacak şekilde birinci 
boyut “Eğitsel Kullanışlılık” (15 madde); ikinci boyut ise “Duyuşsal Etkileşimlilik” (7 madde) olarak 
tanımlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2 alt boyuttan ve toplamda 22 maddeden 
oluşan 5’li likert tipi Sanal Eğitsel Ajan Kişilik Algısı Ölçeği Türkçe formunun, Türk lisans öğrencileri için 
psikometrik özellikleri açısından uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: sanal eğitsel ajan, kişilik algısı, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik 
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SINIF YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI! YEŞİL BİLİŞİM BAĞLAMINDA 
KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 
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Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden biri olan Gartner firması 2015 yılında 
dünya çapında masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarının 259 milyona, satılan tablet sayısının ise 233 milyona 
ulaşacağını öngörmektedir. Yapılan tahminlere göre 2014 yılında 1.86’a ulaşan akıllı/mobil telefon satışlarının 
ise 2015 yılında 1.90 milyarı geçeceği işaret edilmektedir. İşletim sistemi pazarında ise 2014 yılında olduğu 
gibi 2015 yılında da en çok Android’in tercih edildiği görülmektedir. Benzer sonuçlar Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu EMEA (Avrupa, Orta Asya ve Afrika) bölgesinde de görülmektedir. Türk İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) her yıl düzenli olarak yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmasına ilişkin 2004-2014 yıllarına 
ait verilerde yeni teknolojilere daha kolay ve hızlı ulaştığımızı ortaya koymaktadır. Ancak tüketimde ki bu artış 
çevre ve insan üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Tüketici toplumunun yarattığı bu zararları en aza 
indirmek için teknoloji dünyası tarafından Yeşil Bilişim (Green IT) olarak adlandırılan doğa dostu ürünler 
geliştirilmektedir. IP üzerinden ses iletimine izin veren Voice IP teknolojisi bu ürünlere örnek olarak 
verilebilir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) küresel ısınma, sera gazı ve sanayi atıkları üzerindeki etkisi 
BİT kullanıcılarının daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için doğa dostu teknolojiler 
konusunda daha duyarlı bireyler olmasını gerektirmektedir. Her alandaki bilgi birikimlerini toplum yararına 
sunma görevi bulunan üniversitelerde toplumdaki bu değişime ve gelişime liderlik etmekte önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Bu araştırmanın çıkış noktasını Türkiye’nin orta batı bölgesinde yer alan bir devlet 
üniversitesinin eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde karşılaştıkları sorunlar 
yanında sınıfta öğretime hazırlık aşamasında yaşadıkları donanım ve bağlantı problemlerinin giderilerek teknik 
altyapının ve sınıf yönetiminin iyileştirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikle öğretim elemanları ve 
yardımcı personeller ile görüşmeler yapılmıştır. Paydaşlardan gelen eleştiriler doğrultusunda fakülte yönetimi 
ile ortak çalışılarak sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. Ardından yeni teknolojiler 
incelenerek var olan sorunlara ilişkin yeşil bilişim teknolojileri temelinde olası çözüm yolları 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle sınıf ortamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan 
sorunlar ortaya konulmuş ardından kablosuz görüntü aktarım teknolojileri hakkında bilgi verilerek fakülte 
bazında sınıf yönetimi süreçlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hangi teknolojinin neden 
tercih edildiği açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: yeşil bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre, sınıf yönetimi 
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Bilişim teknolojileri genel olarak bilginin oluşturulması, işlenmesi ve saklanması ile ilgili araçları ifade 
etmektedir (Karahan, 2003). Bilgi ve iletişim teknolojileri deyince akla gelen iki önemli unsur olan bilgisayar 
ve internet, bireylerin bilgiye ulaşımı ve haberleşmeleri için büyük bir imkân sağlamaktadır (Tercan, Sakarya 
& Çoklar, 2012). Teknolojik araçların eğitimde kullanılması geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin 
daha dikkatli ve uzun süre dinlemeleri ve konuyu içselleştirip derinlemesine kavramaları için fırsat 
sunmaktadır. Aynı zamanda eğitimde teknolojinin kullanılması bireylerin içselleştirilmiş bilgiyle beraber, bu 
bilginin nerede ve nasıl kullanılması gerektiği noktasında yeterlilik kazanmaları da sağlanmaktadır (Kenar, 
2012). Teknolojinin kullanılmasına yönelik velilerin tutumları, teknolojideki değişim ve gelişmelere karşı 
velilerin gösterdikleri tepkiler ve takındıkları tavır çocukları fazlasıyla etkilemektedir. Çünkü çocukların tutum 
ve davranışlarının oluşmasında ebeveynlerinin tutum ve davranışları büyük bir önem taşımaktadır. Çocukların 
bilişsel gelişimlerinde anne-babanın üstlendikleri rol, evde onlara sunulan bilişsel ortam, anne-babanın 
çocuklarının bilişsel yapılarına karşı gösterdikleri tutumları etkilidir. Yapılan araştırmalar, anne ve babaların 
çocuklarına gösterdikleri tutum ve davranışlarının çocukların özellikle bilişsel gelişiminde değişiklikler 
meydana getirdiğini göstermektedir (Myers, 1990). Bu noktada çocukların bilişim teknolojileri kullanımı ve 
denetiminde ailelerinin göstermiş oldukları tutum ve davranışlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı ailelerin bilişim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumlarını, 
davranışlarını, kontrol mekanizmalarını ortaya koyacak bir anket uygulamak ve bu anket ile elde edilen 
bulguları yorumlamaktır. Yapılan araştırmada kullanılan anket Elazığ ili merkez Dumlupınar Ortaokulundaki 
101 6. sınıf öğrenci velisine uygulanmıştır. Uygulanan anketin güvenirlik belirleme çalışmasında elde edilen 
Cronbach Alpha değeri 0,82 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve 
sonuçlar SPSS 21 paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizde her bir maddeye ait frekans, yüzde, 
aritmetik ortalama, ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Öğrenci velilerinin demografik özelliklerinin 
bilişim teknolojilerini kullanmalarına yönelik tutumlarına etkisini belirleyecek bağımsız gruplar t-testi 
uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre velilerin öğrencilerin bilişim teknolojileri kullanımına 
yönelik tutumlarının 3,58 puan ortalamasıyla olumlu yönde olduğu görülmüştür. Yapılan bağımsız gruplar t-
testi sonuçlarına göre velilerin demografik özelliklerinin bilişim teknolojilerine yönelik tutumuna bir etkisi 
olmadığı görülmüştür. Ayrıca velilerin büyük çoğunluğunun bilgisayar ve interneti gün içinde sıklıkla 
kullandığı görülmektedir. Velilerin likert tipi maddelere verdikleri cevaplar incelendiğinde ise çocuklarının 
bilişim teknolojilerini kullanmalarının derse karşı ilgisini artırdığını ve ders başarısına katkı sağladığını 
düşündükleri görülmektedir. Bu düşünceden hareketle velilerin %56,4’ünün ankette yer alan “Çocuğumun 
eğitsel yazılımları kullanmasını desteklerim” önermesine katılım gösterdikleri görülmüştür. Velilerin 
teknolojinin eğitimde kullanılması noktasında yapılan en büyük eleştirilerden biri olan çocukların teknoloji 
kullanmalarının onların sosyo-psikolojik özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği görüşüne katılmadıkları 
görülmüştür. Ölçekte yer alan “Çocuğunuzu güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendiriyor musunuz?” 
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde velilerin %86,1 gibi büyük bir çoğunluğunun evet cevabını verdiği 
görülmüştür. Ayrıca ilgili maddeler incelendiğinde velilerin çocuklarının sosyal medya platformlarını 
kullanmalarını istemedikleri ve çocuklarının teknoloji kullanımını denetledikleri görülmüştür. Son zamanlarda 
sosyal medya ortamlarında işlenen suçların artması, karşılaşılan güvenlik problemleri ve kullanıcılarda 
bağımlılık oluşturabilme durumunun velilerin bu konuda tedirgin ve temkinli bir yaklaşım içerisinde olmasına 
neden olduğu düşünülmektedir. Ancak velilerin bu düşüncelerine rağmen yaklaşık %44’ü çocuklarının 
teknoloji kullanımını daha güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmelerini ve çocuklarını daha kolay bir şekilde 
denetleyebilmelerini sağlayacak aile koruma programları hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Daha 
güvenli bir kullanım ve bilinçli denetimin sağlanabilmesi adına aileler bu konuda mutlaka bilgilendirilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: teknoloji kullanımı, ebeveyn kontrolü, aile denetimi, ortaokul öğrencileri 



256 

“BİLİM İNSANLARI GİBİ ÇALIŞMAK” ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI 
 

Güntay TAŞÇI, Maike LOOSS, Halil YURDUGÜL, Dagmar Hilfert-RUPPELL, Sedat AYDOĞDU, Dagmar 
HINRICHS, Konstantin KLINGENBERG, Fehime Şeyma TAŞ,  

gtasci@erzincan.edu.tr, m.looss@tu-braunschweig.de, yurdugul@hacettepe.edu.tr, d.hilfert-rueppell@tu-
bs.de, aydogdu.say@gmail.com, d.hinrichs@tu-braunschweig.de, k.klingenberg@tu-braunschweig.de, 

seyma_tas24@hotmail.com 
 

Bu araştırma Türkiye ve Almanya’da öğrenim gören öğretmen adalarının bilimsel epistemololjik inançlarının 
karşılaştırılması amacıyla yürütülen projenin bir bölümünü içermektedir. Bu çalışmada Almanya kültürüne 
özgü hazırlanan “Bilim İnsanları Gibi Çalışmak” ölçeğinin Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlanmasında maddelerin çevrilmesi Türk ve Alman 
çalışma grupları tarafından Almanca-Türkçe-Almanca çeviri aşamaları şeklinde yapılarak ifadelerin her iki 
kültüre denkliği sağlanmıştır. Daha sonra ise Türkçe ve Almanca formlar bir hafta ara ile almanca öğretmenliği 
ikinci sınıf öğrencisi toplam 44 öğretmen adayına uygulanarak istatistiksel olarak dil denkliği kanıtları elde 
edilmiştir (r=0,74; p=0.00). Bu aşamadan sonra Türkçe ölçeğin faktör yapısının ortaya konulması için 304 
öğretmen adayından elde edilen veri seti Doğrulayıcı Faktör Analizi ile çözümlenmiş, bu analizler için Lisrel 
8.8 paket programı kullanılmıştır. Ölçeğin faktör yapısına, orijinal çalışmada Açımlayıcı Faktör Analizi ile elde 
edilen dört boyutlu yapı, tek boyutlu ve ilişkisiz modellerin çözümlenmesiyle elde edilen model veri uyum 
iyiliği indisleri karşılaştırılarak karar verilmiştir. Çözümlenen modeller arasında en iyi uyum indislerini ise 
ilişkili modelin ürettiği görülmüştür [(χ2 (58, N=304) = 126,71 p<.000, χ2/sd = 2,78, RMSEA=0.077, 
GFI=0.92, CFI=0.98, NNFI=0.98, NFI=0.97]. Bu değerlere bakılarak ölçme aracının Türkçe formunun orijinal 
ölçek ile uyumlu olarak dört boyutlu bir yapı gösterdiği anlaşılmıştır. Bu modelde maddelerin faktör yükleri 
(standartlaştırılmış yol katsayıları) 0.48 ile .84 arasında değişmektedir. Çalışmada kabul edilen modelin ayırma 
ve yakınsama geçerliliği kanıtlarına ulaşmak amacı ile AVE (average variance extracted) değerleri ve AVE 
değerlerinin karekökleri hesaplanmıştır. AVE değerlerinin 0,50’den ve bunların karekök değerlerinin ise diğer 
alt boyutlar ile olan korelasyon değerlerinden büyük olduğu görülmüştür. Ölçeğin üst bir yapı olarak 
epistemolojik inançları yorma durumu ise ikinci düzey faktör analizi ile test edilmiş ve alt boyutların toplam 
puan üretebilecek bir yapıda oldukları doğrulanmıştır [(χ2 (58, N=304) = 169,98 p<.000, χ2/sd = 2,93, 
RMSEA=0.080, GFI=0.92, CFI=0.97, NNFI=0.96, NFI=0.96]. Ölçeğin güvenirlik kanıtları ise madde toplam 
korelasyonları (> .30); iç tutarlık (Cronbach’ alfa: .694 ve .805 arasında) ve yapı güvenirliği (McDonalds 
Omega: 0,694 ile 0,806) ile incelenmiş ve hem alt boyutlar hem de ölçeğin tümü için uygun değerler elde 
edilmiştir. Bu bulgulara göre ölçeğin Türkçe formu için yapılan analizler orijinal ölçekteki yapıya uygun olarak 
doğrulanmıştır. Bilim İnsanları Gibi Çalışmak ölçeği dört boyutlu geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Bu ölçek her 
madde için 1-5 arasında skor üretebilen, alt boyutlar ve ölçeğin geneli için toplam puan alınabilecek geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracıdır. 
Anahtar Kelimeler: bilimsel epistemolojik inançlar, öğretmen adayı, ölçek uyarlama 
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Bu çalışmada öğretmenlerin destekleme kurslarıyla ilgili görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.2014-
2015 Eğitim-Öğretim yılı başında uygulanmaya başlanan destekleme kurslarının uygulamadaki mevcut 
durumunu ortaya koymak önem arz etmektedir. Ortaokul ve liselerde uygulanmakta olan destekleme 
kurslarıyla ilgili 3 ortaokul ve 3 liseden toplam 51 öğretmen görüşü yarı yapılandırılmış görüşme formu 
aracılığıyla toplanmıştır. Kurslarda öğretmenlerin görev alma sebebi, kurslarda tercih ettikleri öğretim 
yöntemlerindeki değişiklikler, öğretmen ve idarecilerin kursu önemseme durumları, öğretmenlerin karşılaştığı 
sorunlar, kursu veren öğretmenlerin görevlendirilme şekli, materyal durumu ve kurslarda sürecin ilerleyişiyle 
ilgili olmak üzere toplam 7 açık uçlu soru aracılığıyla öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. İlgili görüşler 
betimsel yöntemle analiz edilerek alt temalar belirlenmiş ve bulgular tablolarla ifade edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre, kurslarda görev almanın en önemli sebebinin ek ders ücreti olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak, konuları tamamlamak ve tekrar yapmayı da 
önemli nedenler olarak görmüşlerdir. Kursta görev almayan öğretmenler ise sebep olarak ders yoğunluğunu ve 
aileyle vakit geçirememeyi ileri sürmüşlerdir. Öğretmenlerin çoğu, kurslarda dersi hafta içinden farklı bir 
şekilde işlediklerini ifade etmiş ve sebep olarak da kurslarda soru çözme odaklı ve sınava yönelik bir yöntem 
takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmenlerin, pek anlaşılmayan konuları derinlemesine işlemeye 
de fırsat bulduklarını ifade etmişlerdir. Okul idaresi ve öğretmenlerin genel olarak kursları önemseyip 
önemsemediklerini belirlemeye yönelik alınan görüşlerde neredeyse öğretmenlerin çoğunun, okul idaresi ve 
kurs öğretmenlerinin kursu önemsediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin başarısını artıracağının 
düşünülmesi, öğretmenlerin sorumluluk bilinci ve öğrenciye faydalı olmak istemesi buna sebep olarak 
gösterilmiştir. Ayrıca okul başarısı, diğer okullarla rekabet ve ek ders ücreti almak gibi hususlar da sebepler 
arasında yer almıştır. Elde edilen bir diğer sonuca göre, kurslarda yaşanan en önemli sorunun materyal 
eksikliği olduğu görülmüştür. Buna ek olarak istekli olmayan öğrencilerin problem yaratması ve bazı 
öğrencilerin devamsızlık yapması gibi sorunlarla da karşılaşıldığı alınan görüşlerden ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
bazı öğretmenler, öğrencilerin ücret ödememesinden dolayı kursları pek önemsemediklerini ifade etmiş ve bu 
durumu bir sorun olarak nitelendirmiştir. Haftasonu kurslarında öğretmenin öğrencinin tercihiyle yapılması 
durumunda öğrencinin daha rahat, ilgili, verimli ve başarılı olacağı ifade edilmiştir. Öte yandan öğrencinin 
farklı öğretmenden ders almasının farklı ders anlatım yöntemi sağlayacağını ve bu durumun öğrenci başarısını 
olumlu yönde etkileyeceğini ortaya koyan görüşlere de rastlanmıştır. Kurslarda yaşanan materyal eksikliği 
sorununun MEB tarafından karşılanması gerektiği görüşü ön plana çıkmıştır. Kursların süreç içerisinde daha 
iyiye doğru gittiğini belirten öğretmenlerin yanı sıra, zamanla devamsızlık yapıldığını ve öğrencilerde 
sıkılmanın gözlendiğini ifade eden öğretmenler de olmuştur. Elde edilen sonuçların destekleme kurslarının 
daha etkili olmalarına katkı sağlayacağı beklenmektedir. Kurslarla doğrudan ilişkili olan ve kurs sürecini en iyi 
tanıyanların kurs öğretmenleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yaşanan sorunları ve en yapıcı görüşleri 
ortaya koyacak olanların da yine kurs öğretmenleri olacağı anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında elde edilen 
görüşler destekleme kurslarının daha etkili, verimli ve sistemli bir şekilde uygulanması bağlamında idarecilere, 
öğretmenlere ve velilere ışık tutacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: destekleme eğitimi, kurs, haftasonu kursları, sınava hazırlık 
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Matematik kaygısı, okul ya da günlük yaşamında matematik problemlerini çözmek ve sayılarla ilgili işlemler 
yapmak gibi durumlarla karşılaştığında bireyin yaşadığı duygusal gerilimleri ifade eder. Matematik kaygısı, 
matematiğe dönük duyuşsal eğilimi ve bilişsel işleyişi olumsuz yönde etkilemekte ve bu şekilde başarısızlığın 
ortaya çıkmasına aracılık etmektedir. Yaşadıkları kaygı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan başarısızlık nedeniyle 
öğrenciler matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir, Bu durum dersten uzaklaşmaya ve matematik 
becerisi gerektiren alanları tercih etmemeye yol açmaktadır. Geleneksel öğretim anlayışı matematik bilgisinin 
önemine vurgu yaparken, son yıllarda gelişen alan eğitimi disiplini matematiğin öğretimine odaklanmaktadır. 
Her iki yaklaşım da öğrenme sürecinde etkili olan psiko-sosyal değişkenleri ihmal etmektedir. Bu durum 
matematikle ilgili performans değerlendirmelerinin içerik, yöntem ve tekniklerle sınırla kalmasına yol 
açmaktadır. Oysa gözlenmesi ve ölçülmesi son derece güç olan psiko-sosyal değişkenler bu süreçte daha 
anlamlı ve belirleyici olabilmektedir. Bu çalışmada, aile ve okulla ilgili bazı değişkenler dikkate alınarak lise 
öğrencilerinde gözlenen matematik kaygısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu değişkenler ilgili 
literatür gözden geçirilerek seçilmiştir. Okulla ilgili değişkenler öğretmen tutumlarını, okul türünü ve özel ders 
alma durumunu kapsamaktadır. Araştırma kapsamında dikkate alınan aile ile ilgili değişkenler ise; ebeveyn 
tutumları ve ailenin sosyo-ekonomik gelir düzeyidir. Araştırma grubu, Trabzon’daki 10 farklı lisenin 
dokuzuncu ve onuncu sınıflarında öğrenim gören 984 öğrenciden oluşmaktadır. Bilgi toplama formu ve 
Matematik Kaygısı ölçeği ile toplanan araştırma verileri bağımsız t testi ve tek yönlü ANOVA ile analiz 
edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, matematik öğretmenlerinin tutumları ilgilisiz ve otoriter olan 
öğrencilerin matematik kaygıları, öğretmenlerini ilgili olarak algılayan öğrencilerinkinden daha yüksektir 
(F(2,981)= 16.68, p< .001, �2=.03). Ayrıca öğrencilerin matematik kaygısı puanlarında okul türüne dayalı 
anlamlı farklılıklar vardır (F(4,979)= 11.61, p< .001, �2=.05). Buna karşın matematikten özel ders alan ve 
almayan öğrencilerin matematik kaygıları arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (t= .26, p> .05). Aile 
ile ilgili değişkenlerden ebeveyn tutumları (F(4,977)= 3.12, p< .05, �2=.01) ve ailenin gelir düzeyine 
(F(2,981)= 3.63, p< .05, �2=.01) dayalı olarak öğrencilerin matematik kaygı puanları arasında anlamlı 
farklıklar olduğu bulunmuştur. Buna göre ebeveyn tutumlarını mükemmeliyetçi olarak değerlendiren 
öğrencilerin matematik kaygıları anne-babalarının tutumlarını serbest olarak değerlendirenden anlamlı düzeyde 
daha yüksektir. Bununla birlikte orta düzeyde sosyo-ekonomik gelire sahip olan öğrencilerde matematik 
kaygısı daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, matematik kaygısının çeşitli durumsal ve psikolojik 
faktörlerden etkilendiğini ortaya koymuştur. Sonuçlar literatür bulguları ışığında tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: matematik kaygısı, öğretmen tutumları, ebeveyn tutumları, sosyo-ekonomik gelir düzeyi, 
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The aim of this study was to investigate that are academic performance can be predict by identity styles and 
self-efficacy beliefs (personal and collective) in Iranian high school boys in Isfahan city? In Erickson theory 
(1950) about human growth identity formation belongs to adolescence period. Identity is one of the important 
variables in work life students and in academic successfully that must be attention more to this matter. Too, 
self-efficacy beliefs are so important in academic performance. Subjects were selected from the high school 
students of the Isfahan city in Iran. They were 274 high school boys that selected by cluster sampling. In this 
study, Berzonsky’s identity styles inventory (1989), Bandura’s personal self-efficacy beliefs (1997) and Kim & 
Park collective self-efficacy beliefs Questionnaire (1999) was used. Regression was used for analysis of data. 
The results of regression analysis showed that identity commitment, personal self-efficacy beliefs and 
normative identity style were able to predict of variance of academic performance. In terms of results, it seems 
need to more attention to identity styles and self-efficacy beliefs in relation with academic performance. 
Keywords: academic performance, ıdentity styles, self-efficacy beliefs, high school boys 
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Görsel Sanatlar Öğretmeni ile Öğrenciler Arasındaki İletişim Çağımızın çok yönlü eğitim öğretim ortamlarında 
öğretmenlerimizden beklentilerimiz değişmekte, gelişmekte ve niteliği artmaktadır. Çünkü günümüzde her ne 
kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi bilişsel, sosyal ve psikolojik olarak daha fazla anlama imkânına sahip 
olsak da onlara ulaşmak ve yetişmek giderek zorlaşmaktadır. Okullarımızda öğretmenlerimiz ve öğrencileri 
arasında iletişim bağı da daha karmaşık bir hal almaktadır. Bir öğretmenin öğrencisiyle arasındaki genel 
iletişimin odağı da tabi ki sevgiden geçmektedir. Bu nedenle de çoğunlukla da okul kulislerinde sevilen ve 
sevilmeyen öğretmenlerden bahsedilmektedir. Öğretmen yeterlilik alanları dışında öğretmenin tutum ve 
davranışları da bu doğrultuda önem kazanmaktadır. Bir öğretmen mesleki olarak ne kadar iyi donanıma sahip 
olursa olsun öğrenciyle kuracağı sevgi bağı amacına ulaşmada esas etken olmaktadır. Zamanlarının büyük 
miktarını okulda geçiren çocuklarımızın da sağlıklı ve sevgi temelli iletişim ortamlarına eskisinden daha fazla 
ihtiyaç duymaktadır. Okullarda bazen yöneticiler bazen veliler ve çoğunlukla öğrenciler kendi aralarında 
öğretmenlerini öğrencilerle iletişimlerine göre sevgi sıralamasında sokmaktadır. Sevilen öğretmen 
sıralamasının paralelinde de derse olan ilgi ve başarı sıralaması oluşmaktadır. Bu sıralamayı etkileyen 
öğretmenin genel karakteri ve kişiliği yanında branş faktörü de öne çıkabilmektedir. Örneğin; öğrencilerin 
standart sınıf ortamı dışında farklı zaman ve mekânlarda ve daha özgür ortamlarda etkileşimde bulundukları 
görsel sanatlar öğretmenleri ile aralarındaki iletişim de farklı olabilmektedir. Bu araştırmada; öğrencilerin 
görsel sanatlar dersindeki başarılarını etkileyen muhtemel etkenlerden biri olan, dersin öğretmenine yönelik ilgi 
ve bu ilginin derse etkisi konu edinmektedir. Bu anlamda bir ön çalışma olarak öğretmenlerden görüş 
alınmıştır. Araştırmaya Rize ili ve ilçelerindeki ortaokullarda çalışan 8 gönüllü öğretmen katılmıştır. Görsel 
sanatlar dersi branş öğretmenlerine yönelik öğrencilerin ilgileri ve bu ilginin dersin öğretimine etkileri ile ilgili 
nitel bir durum tespiti yapmak bu araştırmanın genel amacını oluşturmaktadır. Araştırma için beş adet açık uçlu 
anket sorusu hazırlanmış ve betimsel veri analizi yapılmıştır. Bu çalışma, öğretmene yönelik ilginin görsel 
sanatlar dersinin başarısına etkisini sorgulaması açısından önem taşımaktadır. Günlük hayatta ve aile içinde 
insanların sanata yönelik algıları, tutumları ve yaşantıları, çocukların ve gençlerin okullardaki görsel sanatlar 
dersine yönelik ilgisinin oluşmasında belirleyici bir etkendir. Buradaki öğretmenlerin görüşlerinden de 
öğrencilerin derse yönelik ilgilerinin öğretmene yönelik ilgiyi belirlediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. 
Öğretmenler öğrencilere öncelikle her şeyden önce kendilerini sevdirme yoluna gitmeli. Aralarında teması 
sağladıkları takdirde öğrencilerin derse yönelik ön yargıları kırılacak, ilgileri artacaktır ve hatta olumsuz 
öğretim şartlarına takılmayacaklardır. Ancak bu teması önce öğretmen kendinde bulmalıdır. Öğretmen ile 
öğrencinin arasına derse yönelik olumsuz ilginin girmesine izin vermemelidir. Özellikle öğretmeniyle ilk 
karşılaşmalarında aradaki bağı kurabilecekleri fırsatlar yaratmalıdırlar. Bu çalışma öğretmenlerin, 
öğrencileriyle aralarında ilgi bağının etki alanını farkına varmaları ve onlarla olan ilişkilerini gözden 
geçirmeleri açısından fayda sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: görsel sanatlar dersi, görsel sanatlar öğretmeni, iletişim, sevgi 
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Bu araştırmada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerinde faaliyet gösteren ve 
2015-16 öğretim yılı itibariyle lisans düzeyinde öğrenci kabul etmekte olan bilgisayar ve öğretim teknolojileri 
eğitimi (BÖTE) bölümlerinin bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) altyapıları ve fiziksel olanaklarının, insan 
kaynakları, öğrenci sayıları, ayrıca yürütülen bölüm ve servis dersleri gibi değişkenler çerçevesinde 
incelenmesi amaçlanmaktadır. BÖTE bölümlerinin eğitim fakülteleri içerisindeki işlevleri incelendiğinde, 
temel eğitim düzeyine bilişim teknolojileri öğretmeni yetiştirdikleri; yanı sıra tüm alanlardan öğretmen 
adaylarının BİT ve öğretim süreçlerinde BİT kaynaklarını etkili biçimde kullanma becerilerinin gelişiminde 
sorumluluk üstlendikleri görülmektedir. 2010’lu yıllarla birlikte, FATİH Projesine de koşut biçimde, bu 
sorumluluk alanlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen öğretmen niteliklerinin sağlanması 
açısından önemini büyük ölçüde arttırmış olduğu düşünülmektedir. Bu durum BÖTE bölümlerinin 
yararlanabildiği BİT olanaklarını bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yetiştirilme sürecinin ötesinde, Türkiye 
ulusal öğretmen yetiştirme sisteminin önemli bir bileşeni haline getirmektedir. 2015 yılı itibariyle Türkiye ve 
KKTC’de 82 üniversitede eğitim fakülteleri bünyesinde 83 BÖTE bölümü yer almaktadır. Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu incelendiğinde bu bölümlerden Türkiye’de 53 
KKTC’de 5 olmak üzere toplam 58’inin, 78 farklı BÖTE programı altında lisans düzeyinde öğrenci kabul 
etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Genel tarama modelinde yürütülmekte olan araştırmada, lisans düzeyinde 
öğrenci kabul eden 58 BÖTE bölümüne ilişkin bilgilerin tamamına erişilmesi planlanmaktadır. Araştırma 
verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir anket formu ile çevrimiçi olarak toplanacak, 
elde edilen veriler üzerinde betimsel istatistikler gerçekleştirilecektir. Araştırma sonucunda BÖTE 
bölümlerinin sahip olduğu fiziki olanaklar ve BİT kaynakları; öğretim elemanı ve öğrenci sayıları; yine öğretim 
elemanı ve öğrencilerin bölüm BİT kaynaklarına erişim durumları, BÖTE bölümleri tarafından yürütülmekte 
olan bölüm ve servis dersleri, bu derslerde BİT kaynaklarının işe koşulma durumları gibi değişkenler ışığında 
betimlenebilecektir. Bu göstergelerden hareketle 2015 dönemi itibariyle Türkiye ve KKTC’de bilişim 
teknolojileri öğretmeni yetiştirme süreçlerinde işe koşulmakta olan güncel teknolojiler, fiziksel altyapılar ve 
insan kaynakları; ayrıca BÖTE bölümlerinin eğitim fakülteleri bünyesindeki diğer programlarda eğitim 
almakta olan öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecine sağladıkları katkılar ortaya serilebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, böte, bit altyapıları, bilişim teknolojileri 
öğretmeni, öğretmen yetiştirme 
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2013 yılında revize edilen Fizik Dersi Öğretim Programı hakkında öğretmen görüşlerini belirlemenin 
amaçlandığı bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada özel durum 
yöntemi, bu yöntemin araştırma konusu hakkında derinlemesine bilgi elde etme ve olayı her yönüyle anlamayı 
amaçlamayı sağlamasından ötürü tercih edilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını 2013 yılında revize edilen Fizik 
Dersi Öğretim Programı için Erzurum’da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim kursuna katılan 24 fizik öğretmeni 
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 sorudan meydana 
gelen yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan mülakat soruları fen 
bilimleri eğitimi alanında uzman 3 (üç) öğretim elemanının görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 
Yapılandırılmış mülakat sorularının 5 tanesi temel düzeyde fizik bilimini öğrenme-öğretme için Fizik Dersi 
Öğretim Programı' nın yeterli olup olmadığını belirlemek için son soru ise Fizik Dersi Öğretim Programı’na 
yönelik öğretmenlerin önerilerini almak için oluşturulmuştur. Yapılandırılmış mülakat soruları ise şu 
şekildedir: • Fizik Dersi Öğretim Programının genel hedeflerini değerlendirdiğinizde temel düzeyde fizik 
bilimini öğrenme-öğretme açısından yeterli buluyor musunuz? • Fizik Dersi Öğretim Programı’ nın konuları ve 
konu organizasyonunu değerlendirdiğimizde temel düzeyde fizik bilimini öğrenme-öğretme açısından yeterli 
buluyor musunuz? • Fizik Dersi Öğretim Programı’ nın kazanımlarını ve kazanım derinliğini 
değerlendirdiğinizde temel düzeyde fizik bilimini öğrenme-öğretme açısından yeterli buluyor musunuz? • Fizik 
Dersi Öğretim Programı’ nın kazanım sınırlılıklarını değerlendirdiğinizde temel düzeyde fizik bilimini 
öğrenme-öğretme açısından yeterli buluyor musunuz? • Fizik Dersi Öğretim Programı’ nın uygulama süresini 
değerlendirdiğimizde temel düzeyde fizik bilimini öğrenme-öğretme açısından yeterli buluyor musunuz? • 
Fizik Dersi Öğretim Programı’ nı temel düzey açısından değerlendirdiğinizde öğretim programı için ne tür 
önerilerde bulunursunuz? Fizik öğretmenlerinin yarı yapılandırılmış mülakat sorularına vermiş oldukları 
yanıtlar öğretmenlerin izinleri doğrultusunda ses kayıt cihaz ile kayıt altına alınmıştır. Ses kayıtları transkript 
edildikten sonra silinmiş ve elde edilen veriler Nvivo 9 Programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. 
İçerik analizi sonucu elde edilen veriler ise tablo, grafik ve network’ler ile sunulmuştur. Verilerin sunulması 
işleminde araştırmada etik kuralları gereği katılımcı grubunda yer alan öğretmenler Ö01, Ö02,Ö03, …, Ö24 
şeklinde kodlanmıştır. Fizik öğretmenlerinin mülakat sorularına verdikleri cevaplar fizik eğitimi alanında 
uzman 1(bir) öğretim elemanı tarafından ayrıca tekrar sınıflandırılmış ve yapılan sınıflandırmalar 
karşılaştırılarak bağımsız gözlemciler arası uyum ile çalışmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Fizik 
öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu 2013 yılında revize edilen Fizik Dersi Öğretim Programı’ nın 
hedeflerinin, konu içeriklerinin, kazanım derinliklerinin, kazanım sınırlılıklarının ve uygulama süresinin temel 
düzeyde fizik bilimini öğrenmek için yeterli olduğunu ifade ederken bazı fizik öğretmenleri revize edilen 
öğretim programının temel düzeyde fizik bilimini öğrenmek için yeterli olmadığını ifade etmiştir. Bu durum 
çoğu fizik öğretmeninin revize edilen öğretim programının hedeflerinden, içeriğinden ve kazanımlarından 
haberdar olduğunu göstermektedir. Revize edilen öğretim programının fizik bilimini öğrenmek için 
yetersizliğini ifade eden öğretmenler için ise öğretmenlerinin ifadeleri dikkate alınarak öğretim programın da ki 
eksiklikleri gidermek adına uygulayıcılar arasında görüş ve uygulama birliğinin sağlanması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: fizik dersi öğretim programı, öğretmen görüşleri 
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The relation between computerized corpus based applications and the lexical analysis of the English language 
is far more obvious today, due to the potential of computerized corpus to offer new insights for the language 
teaching opportunities. The aim of quantitative and comparative study is to find out the most commonly used 
content specific lexical terms in the reference books of Engineering Departments at KTU (Karadeniz Technical 
University, Turkey). Another purpose is to find out the existing lexical similarities among these departments in 
an effort to match these departments according to the degree of lexical similarity and pedagogical value. In 
other words, awareness towards the shared lexical items among the engineering fields may help language 
teachers to explore the computerized corpus tools at least in terms of high and low frequency content specific 
lexical items. This will, in turn, create a better learning situation particularly for intermediate and upper 
intermediate level learners who are from engineering departments To this end, a qualitative and descriptive 
study with eight engineering fields at KTU were done and introductory level reference books from each of 
these engineering fields were chosen in consultation with the content area instructors from each fields and then 
uploaded to AntConc 3.1.0 software for key word analysis. Content specific words were extracted for each 
field and these content specific words were presented in frequency order as tables. In the second part of the 
study the findings were compared with each other and the fields which include the same or most similar 
content specific words were grouped. These groups were then analyzed in terms of lexical properties and their 
pedagogical values. The results showed that there are some correspondences among the fields. The 
correspondences observed between the above fields in terms of content specific lexical terms indicate that these 
similarities need to be considered seriously while preparing course content and teaching in the mixed 
classrooms. 
Keywords: computerized corpora, lexical analysis, terminology, engineering 
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İlerleyen teknolojiyle birlikte, bilgisayarların yaygın kullanımına bağlı olarak insanların da yaşantılarının 
değiştiği görülmektedir. Bu değişiklikler nedeniyle belki de yıllar önce hayatımızda olmayan; internetten 
alışveriş, sosyal ağ, video oyunlar, çevrimiçi oyunlar gibi kavramlar, günümüzde yaşantımızın vazgeçilmez 
birer parçası haline gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı kavramlar yeni ortaya çıkarken, oyun gibi 
bazı kavramların da şekil değiştirdiği görülmektedir. Oyun kavramındaki bu değişim süreci dijital oyunların 
hayatımıza girmesini sağlamaktadır. Dijital oyun kavramı ise internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi bir 
hal almış, taşınabilir cihazlarla çevrimiçi oyunlara erişim sağlanabilmesi oyun kavramının çok farklı boyutlara 
taşınmasına neden olmuştur. Dijital oyun sektöründeki bu hızlı gelişmeler insanların oyunlara olan 
bağımlılığını artmış ve birçok insanın günün büyük bölümünü bilgisayar başında sanal bir dünyada 
geçirmesine neden olmuştur. İnsanların bağımlılık düzeyinde dijital oyun oynamaları hayatlarını da önemli 
düzeyde etkilemiş; oyun bağımlılığı konusu eğitim bilimleri, psikoloji, felsefe ve antropoloji gibi birbirinden 
farklı birçok alanın ortak araştırma konusu haline gelmiştir. Bu nedenle bu alanyazın tarama çalışmasında; 
Türkiye'de oyun bağımlılığı ve oyun oynama alışkanlıkları ile ilgili yapılmış çalışmalar incelemiş, yapılan 
çalışmalardan elde edilen bulgular literatüre dayalı olarak tartışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarının oyun 
bağımlılığı ve oyun oynama alışkanlıkları ile ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: dijital oyun, oyun bağımlılığı, oyun oynama alışkanlıkları 
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Ders kitapları, öğretim programlarının temel felsefesini yansıtan, öğrenciler ve öğretmenler tarafından temel 
bilgi kaynağı olarak görülen ve ulaşılması en kolay öğretim materyallerinin başında gelmektedir. Ülkemizde 
2007 yılında ortaöğretim programlarındaki yenilikler nedeniyle ders kitaplarının programla uyumlu olacak 
şekilde yeniden yazılması gündeme gelmiştir. Bu kapsamda yeniden yazılan ve 2008-2009 eğitim öğretim 
yılında kullanılmaya başlanan 9.sınıf fizik ders kitaplarının beklenilen özelliklerde olup olmadığına ilişkin 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Eğitsel, görsel, dil-anlatım, içerik ve ölçme-değerlendirme gibi açılardan 
incelenen fizik ders kitabı öğretmen görüşleri açısından değerlendirilerek 5 üzerinden 3,74 (Tanel vd., 2010), 
3,60 (Güzel ve Adıbelli, 2011) ve 3,02 (Karadağ, Dülgeroğlu ve Ünsal, 2013) gibi puanlar almış ve öğretmen 
beklentilerini karşılamadığı tespit edilmiştir. Şengören vd., (2015) öğretmenlerce ara sıra kullanıldığını 
belirttiği 9.sınıf fizik ders kitabını görsellik boyutunda iyi, içerik, anlatım ve dil, etkinlikler ve öğretimsel 
destek açılarından ise yeterli olarak tanımlanmıştır. Yapılan ders kitabı değerlendirme çalışmalarının çoğunun 
2008-2009 eğitim-öğretim yılında kullanılmaya başlanan 9.sınıf Fizik dersi kitabı ile ilgili olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmayla 2014 yılında yenilenen fizik öğretim programına göre hazırlanan 
9.sınıf Fizik ders kitabının; görsel tasarım, içerik, laboratuar etkinlikleri ile hazırlık ve değerlendirme açısından 
öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon ili 9.sınıf 
fizik dersini okutan deneyimli 17 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama yöntemine dayanan araştırmada veri 
toplama aracı olarak beşli likert tipi değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Toplam 33 madde içeren ölçeğin ilk 5 
maddesi öğretmenlerin demografik özelliklerini sonraki 28 madde ise öğretmen ders kitabı ile ilgili görüşlerini 
ortaya çıkaracak niteliktedir. Ölçek sonunda ise öğretmenlerin bireysel yorum ve önerilerine ilişkin görüşlerini 
almak amacıyla açık uçlu bir soru yer almaktadır. Ölçeklerin değerlendirilmesinde basit frekans ve yüzdeleme 
yönteminden faydalanılmış ayrıca öğretmenlerin her bir maddeye verdikleri puanlar toplamının ortalaması 
alınmıştır. Açık uçlu sorudan elde edilen veriler ise içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Çalışmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin ders kitabına 5 üzerinden 3,9 puan verdiklerini göstermektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı kitap değerlendirme ölçütlerine göre iyi bir ders kitabının alması gereken puan 4,5 
olması gerektiğinden (MEB, 2006) kitabın öğretmen beklentilerini karşılar nitelikte olmadığı söylenebilir. 
İncelenen ders kitabı ile ilgili elde edilen bu genel sonuç Tanel vd., (2010), Güzel ve Adıbelli, (2011), Karadağ 
vd., (2013) tarafından yapılan değerlendirmelerle paralellik göstermektedir. Verilerin analizi, öğretmenlerin 
ders kitabını görsel tasarım, hazırlık ve değerlendirme ile öğrenci ve laboratuar etkinlikleri açısından yeterli, 
içerik bakımından yetersiz bulduklarını göstermektedir. Açık uçlu sorunun analizi katılımcı öğretmenlerin 
kitabın günlük hayattan uygulamalar içerdiğini ve öğrenci seviyesine uygun olduğunu ancak bağlam temeli 
program vizyonu ile uyum göstermediğini, her lise tipindeki öğrenci seviyesine uygun olmadığını, konular 
arası geçişlerin iyi bir şekilde yapılmadığını düşündüklerini göstermektedir. En önemli öğretim materyallerinin 
başında gelen ders kitaplarının sınıf içi pratiklerle daha uyumlu hale getirilmesi ve bu materyallerin etkili 
kullanımının sağlanması amacıyla öğretmenlerin ders kitabı hazırlama komisyonlarında daha fazla rol almaları 
önerilebilir. Anahtar kelimeler: Fizik öğretmeni, ders kitabı, öğretmen görüşleri 
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Çalışmanın Amacı ve Gerekçesi: Modern Biyoteknoloji içinde yaşamakta olduğumuz zaman dilimi açısından 
baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu teknolojinin uygulama alanları tarım, sanayi, tıp, başta olmak üzere 
pek çok alanı kapsamaktadır. Bilimsel epistemolojik inançlar, bilimin ve bilimsel bilginin ne olduğu, nasıl 
üretildiği ve nasıl paylaşıldığı gibi konularda bireylerin felsefi anlayışlarını yansıtmaktadır. Bilimsel 
epistemolojik inançlar öğrenme-öğretme sürecini etkileyen önemli bilişsel unsurlardan birisidir. Günümüzde 
bilimsel epistemolojik inanç öğrenmede önemli bir öğe olarak kabul edilmektedir.. Bu çalışmada, 2. sınıftan 5. 
sınıfa kadar Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimi A.B.D. öğrencilerinin biyoteknoloji uygulamalarına yönelik 
tutumları ve bilimsel epistemolojik inanç düzeyleri belirlenmiş ve bunların arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmaya; 2014-2015 eğitim döneminde Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimi A.B.D.’da 
öğrenim gören 113 öğrenci dahil edilmiştir. Yöntem: Öğretmen adaylarının; bilimsel epistemolojik inançlarını 
ölçmek için Pomeroy (1993) tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçe'ye 
uyarlanıp düzenlenen “Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği” ve biyoteknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek 
üzere Dawson ve Schibeci (2003) tarafından geliştirilen, “Biyoteknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 
Toplanan veriler SPSS 15 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin değerlendirilmesinde t testi, 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Yapılan 
analizler sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, biyoloji öğretmen adaylarının biyoteknoloji 
uygulamalarına ilişkin tutumlarının yüksek olduğu (45 üzerinden X=31.59 ) bulunmuştur. Bilimsel 
epistemolojik inançlar yönünden; “Geleneksel bilim anlayışları” (5 üzerinden X=3,87) ve “geleneksel olmayan 
bilim” anlayışları da (5 üzerinden X=4,05) yüksek bulunmuştur. Biyoloji öğretmen adaylarının “biyoteknoloji 
uygulamalarına ilişkin tutumları” ile hem “geleneksel” hem de “geleneksel olmayan” bilimsel inanışları 
arasında pozitif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı olmayan bir ilişki tespit edilirken; biyoloji öğretmen 
adaylarının geleneksel bilim inançları ile geleneksel olmayan bilim inançları arasında pozitif yönlü orta 
düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve mezun 
oldukları lise türü değişkenlerine göre; biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarında ve bilimsel 
epistemolojik inançlarında bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: biyoteknoloji, biyoteknolojiye yönelik tutumlar, bilimsel epistemolojik inanışlar, biyoloji 
öğretmenliği bölümü öğrencileri 
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İnternet'in hızlı gelişimi ve hayatın her alanında kullanılmaya başlaması günlük hayatı oldukça 
kolaylaştırmasının yanı sıra insan hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, İnternet’in 
beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlardan birisi olan İnternet bağımlılığına etki eden faktörlerin neler olduğu, 
bu alanda yapılmış olan çalışmalar içerisinde çalışmaların yöntemsel yönelimlerinin neler olduğunu 
belirlemektir. Doküman incelemesi yöntemiyle yapılan bu araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi 
ile analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu 2000 – 2014 yılları arasında İnternet bağımlılığını konu 
alan ve deneysel tabanlı hazırlanmış çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalara ulaşmak amacıyla öncelikli 
olarak EU KIDS Online projesi kapsamında ortaya çıkmış olan özel veri tabanı taramaya tabi tutulmuştur. Bu 
veri tabanında yer alan 378 makaleden 25’i amaca uygun şekilde bu araştırmada kullanılmıştır. Ardından 
Science Direct, Web of Science ve Google Akademik veri tabanları taranarak bu alanda yapılmış olan 
çalışmalara erişim sağlanan makalelerden 20’si çeşitli ölçütlerle seçilerek amaca uygun olarak incelenmiş ve 
toplamda 45 çalışmaya bu araştırmada yer verilmiştir. Seçilen makaleler içerik analizi yöntemi ile 
derinlemesine incelenmiş İnternet bağımlılığına etki eden faktörleri belirlemeye yönelik olarak deneysel tabanlı 
yapılmış olan çalışmalar belirlenmiş ve bu çalışmanın bulgular ve öneri kısmının oluşmasını sağlamıştır. 
İncelenen çalışmalarda öne çıkan en önemli bulgulardan bir tanesi yürütülmüş olan çalışmaların büyük bir 
çoğunluğunun cinsiyet, İnternet kullanım süresi ve amacı, sınıf seviyesi ve yalnızlık - depresyon değişkenleri 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında seçilen örneklem grubunun genellikle 
üniversite öğrencilerinden oluştuğu, ilkokul seviyesindeki öğrenciler üzerinde yapılan çalışmaların azınlıkta 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmalarda seçilen çalışma grubunun hangi örneklem seçme yöntemleri 
kullanılarak oluşturulduğunun belirtilmesi yürütülmüş olan çalışmalar kapsamında yetersiz kaldığı, 
çalışmaların büyük çoğunluğunun örneklem seçim yöntemlerini belirtmedikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra 
çalışmalarda göze çarpan en önemli noktalardan bir tanesi araştırmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinin 
büyük bir kısmını nicel tabanlı çalışmalar ve bireylerin öz değerlendirmelerine dayalı anket çalışmaları olduğu 
görülmektedir. Çalışmalarda cinsiyet değişkeninin en çok kullanılmasındaki amacın cinsiyetler arasındaki 
farklılıkları derinlemesine bir şekilde ortaya koyarak bu farklılıklar doğrultusunda cinsiyet odaklı çözüm 
önerileri sunmak olduğu düşünülebilir. Bunun yanı sıra üniversite seviyesindeki örneklem grubunun en çok 
tercih edilmesi ise kolay ulaşılabilir örneklem grubu olduğu ve anket çalışmalarının bu grup ile daha rahat 
yürütülebileceği düşünülebilir. Bağımlılık konusunda derinlemesine veri elde edebilmek için akran 
değerlendirmesi, anne-baba görüşü gibi nitel veri toplama araçlarından daha fazla yararlanılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: internet bağımlılığı, deneysel çalışma, internet riskleri 








