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ÖZET: Kolay erişilebilirlik ve taşınabilirlik gibi özellikleri sayesinde geniş kesimlerce kullanımı yaygınlaşan
mobil teknolojilerin, günümüzde eğitim-öğretim ortamlarında da kullanımıyla ilgili bir eğilim görülmektedir.
Ancak literatür incelendiğinde bu eğilimi belirleyen çalışmaların az sayıda ve güncellikten yoksun olduğu
dikkat çekmektedir. Bu boşluğu doldurmak adına mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımıyla ilgili
yapılan çalışmaların incelenmesinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu
nedenle bu çalışmada 2010-2015 yılları arasında beş eğitim teknolojisi dergisinde yayınlanan 75 makale
içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; eğitim amaçlı mobil teknolojilerin
kullanımına yönelik çalışmalarda artış olduğu, çalışmaların çoğunlukla ilköğretim ve lise öğrencileri ile
gerçekleştirildiği, çalışmaların en çok Tayvan ve ABD’de yapıldığı ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanında
yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ulaşılan bu sonuçların mobil öğrenme çalışmalarındaki eğilimler konusunda
eğitimcilere ve araştırmacılara kaynaklık edebileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mobil öğrenme, Mobil teknolojiler, Eğitimde teknoloji kullanımı, Eğitim, Öğretim
ABSTRACT: Because of its features such as easy accessibility and mobility the use of mobile technologies
are widely spread and also has a usage trend in education/instruction environment. However, it is noticeable
that there aren’t up-to-date and/or enough meta studies confirming this trend in the literature. In order to fill
this gap, it is considered that examining and assessing the results of the studies on the use of mobile
technologies for educational purposes is important. Based on this idea, 75 studies from 2010 to 2015 from
five educational technology journals inspected with document analyisis method. Findings of the research
includes that an increase in studies relating to the use of mobile technology for education, most of these
studies were conducted with elemantry and college students, in Taiwan and the USA and for language
education. It is envisaged that results obtained in this study provide insights for educators and researchers
about the current trends in mobile learning research.
Keywords: Mobile learning, Mobile technologies, The use of technology in education, Education, Instruction
GİRİŞ
Mobil Öğrenme
Kablosuz iletişim ve mobil teknolojiler alanında meydana gelen hızlı gelişmeler bu teknolojilerin
öğrenme/öğretme ortamlarında sıklıkla kullanılmasına neden olmuştur. Literatür incelendiğinde mobil
öğrenme konusunda farklı tanımların olduğu görülmüştür. Örneğin, Traxler (2007), mobil öğrenmeyi el
bilgisayarları ve kişisel dijital asistanlar, akıllı telefonlar veya kablosuz internete bağlı dizüstü bilgisayarlar
gibi mobil teknolojiler yardımı ile gerçekleştirilen öğrenme olarak tarif etmiştir. Diğer taraftan, Keskin ve
Kılınç (2015)’ a göre mobil öğrenme, zaman ve mekândan bağımsız olarak ders içeriğine erişmeyi sağlayan,
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kullanıcı gereksinimlerine anında cevap vererek üretkenlik ve performansını artıran ve mobil teknolojiler ile
gerçekleşen öğrenmedir. Daha basit bir tanımlama ise; “dijital içerikle yüklü mobil cihazlar ile zaman ve
mekândan bağımsız gerçekleştirilen öğrenme” şeklindedir (Shih, Chuang, & Hwang, 2010).Mobil
öğrenmeyle ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında “Zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme”
sürecinin öne çıktığı görülmektedir. Bu durumun, zaman ve mekân kavramını ortadan kaldıran teknolojilere
yani mobil teknolojilerin son 15 yıl içindeki geldiği noktalara işaret ettiği söylenilebilir. Özellikle 2000’li
yıllardan sonra mobil teknolojiler melez bir yapıya bürünmüş, bünyesinde birçok özelliği barındırabilen
araçlar haline gelmiştir (Bozkurt, 2015). Örneğin akıllı telefonlar veya tablet bilgisayarlar, ses - video
kaydedicilerin, fotoğraf makinalarının, masaüstü bilgisayarların, medya oynatıcıların ve daha birçok cihazın
özelliklerini aynı anda bünyesinde barındırabilen bir yapıya dönüşmüşlerdir. Bunun yanında bu cihazların
boyutlarının küçülmesi de kullanımını ve geniş kesimlerce benimsenmesini artıran sebepler arasında
gösterilebilir.
BYOD Hareketi
Dijital yerliler (Prensky, 2001) olarak tanımlanan günümüz öğrenenleri, istedikleri zaman diliminde,
istedikleri kadar ve kendilerine uygun (just in time, just enough and just for me) bir eğitimi talep
etmektedirler (Rosenberg, 2001). Günümüzde m-öğrenme, bu talebe cevap veren bir model olarak karşımıza
çıkmaktadır (Bozkurt, 2015). Yani m-öğrenme, öğrenme etkinliğinin istenilen zaman, yer ve istenilen şekilde
gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Bir başka deyişle m-öğrenme, öğrenmenin formal ve informal
ortamlara taşınmasına ve kesintisiz öğrenme (seamless learning) sürecinin oluşmasına olanak sağlamıştır
(Bozkurt, 2015). Kesintisiz öğrenme, genel olarak çeşitli mobil cihazların desteğiyle bireysel ve sosyal
öğrenmeyi zaman ve mekân sınırları dışına taşıyarak gerçekleştiren bir öğrenme süreci olarak tanımlanabilir.
Günümüzde kesintisiz öğrenmenin sağlanabilmesi için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu girişimlerden
biri de “Kendi cihazını getir” (Bring your own device: BYOD) hareketidir. Bu hareket özünde, “Mobil
cihazlar + Sosyal medya = Kişiselleştirilmiş öğrenme” sistemini barındırdığından, teknolojik bir öğrenme
modeli olarak ele alınmaktadır (Rhode, 2012, Project Tomorrow, 2012). BYOD ile öğrenenler kendi mobil
cihazlarını sınıflarda öğrenme malzemesi olarak kullanabilmektedirler. Örneğin, öğrenen deste işlenen
konuyu mobil cihazına aktararak sınıf dışında bu bilgileri mobil cihazı sayesinde pekiştirebilir. Akıllı
sistemleri ve bulut depolama hizmetlerini de kullanarak, tek tuşla bu bilgileri araç radyosuna, televizyona
veya kişisel bilgisayarına aktarabilir ve öğrenmeye kaldığı yerden devam edebilir.
Okullarda BYOD’nin uygulanmasında çeşitli mobil cihazlar ve uygulamalar kullanılmaktadır. Örneğin, Song
ve Mab tarafından 28 ilkokul öğrencisi ile gerçekleştirilen bir çalışmada bio çeşitlilik ünitesinin öğretiminde
BYOD hareketinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda mobil cihaz olarak akıllı telefonlar, Ipod, Ipad ve
Android tabletler kullanılmıştır. Bu cihazlara ise öğrencilerin işbirlikli çalışmasını sağlamak için bir sosyal
öğrenme platformu olan Edmodo yazılımı, derslerde notlar, ekran görüntüleri almalarını ve bu bilgileri
birbirleriyle paylaşabilmelerini sağlamak için Evernote ile Skitch yazılımlarını yüklemişlerdir. Çalışmanın
sonucunda öğrencilerin başarı düzeylerinde anlamlı derecede bir artış olduğunu belirtmişlerdir.
Mobil Öğrenme Üzerine Yapılan Araştırmalar
Günümüzde mobil cihazlar, başta iletişim olmak üzere birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran olanaklar
sunmaktadır. Gelişmiş yazılımlar ile taşınabilir birer bilgisayar haline gelen bu cihazlarla, internete erişimin
de artmasıyla birlikte bilgiye, her zaman ve her yerden ulaşabilmektedir (Ozdamli & Cavus, 2011; Hsu & Ho,
2012). Bu potansiyel, araştırmacılar ve eğitimcileri harekete geçirmiş ve bu cihazları eğitim öğretim amaçlı
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kullanmak üzere yeni yöntemler araştırmaya yönlendirmiştir. Bunun sonucunda başta bu cihazların
öğrenmeye olan etkisi ve mobil öğrenme sistemlerinin geliştirilmesi konularında olmak üzere çok sayıda
çalışma yapılmıştır.
Mobil öğrenmeye yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, mobil teknolojilerin eğitim ortamlarında
neredeyse her alanda kullanımının olduğu (Chen, 2013; Park, Nam ve Cha, 2012; Hyman, Moser ve Segala,
2014) ve yapılan birçok çalışmada başarı yönünden olumlu bir artışa yol açtığı görülmüştür (Hwang, Wu,
Zhuang ve Huang, 2013; Sandberg, Maris ve Hoogendoorn, 2014; Sung, Hwang, Liu ve Chiu, 2014; Wu,
2015; Su ve Chang, 2015). Bununla birlikte öğrenenlerin mobil öğrenme ortamlarını kullanmaya istekli
oldukları (Furio, Juan ve Vivo, 2015) ve yapılan çalışma sonucu derse yönelik motivasyonlarında da anlamlı
bir artışın oluştuğu görülmüştür (Lai ve Hwang, 2015).
Eğitimde mobil teknolojilerin kullanımını ele alan başka araştırmalar da bulunmaktadır. Mobil öğrenme
alanında eğilim belirleme amacıyla çeşitli konularda bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, bu çalışmalardan
birinde, 2000-2014 yılları arasında matematik konusunda yapılan mobil öğrenme çalışmalar meta analiz
yöntemiyle incelenmiştir (Crompton & Burke, (2014). 48 çalışmanın incelediği bu çalışmada şu sonuçlara
ulaşıldığı raporlanmıştır. Çalışmaların çoğu sırayla mobil öğrenmenin öğrenmeye etkisi ve öğrenme tasarımı
üzerinde yoğunlaşmış, çalışmalarda en çok cep telefonları kullanılmış ve mobil cihazların matematik öğretimi
amacıyla çoğunlukla ilköğretim (5-11 yaş) okullarında kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Diğer bir meta-analiz çalışması Wu vd. (2012) tarafından 2003-2010 dönemini kapsayan 164 çalışma ile
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; mobil çalışmaların en çok öğrenme üzerine etki, daha
sonra mobil sistem tasarımı ve anket ve deneyler üzerinde odaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca, cep telefonları ve
el bilgisayarlar en çok kullanılan cihazlar olmakla birlikte yerlerini artık yeni gelişen teknolojilere
bırakmaktadır.
Mobil öğrenme alanında eğilimi belirleme çalışmaları genellikle öğrenciler üzerinde yoğunlaşırken, Baran
(2014) tarafından yapılan bu çalışmada mobil teknolojilerin öğretmen eğitimindeki potansiyeli araştırılmıştır.
Çalışma sonucunda, (a) mobil öğrenmeyi öğretmen eğitimine entegre etmeye yönelik artan bir eğilim vardır;
(b) kuramsal ve kavramsal bakış açıları pek rapor edilmektedir; (c) öğretmenlerin algıları, tutumları ve
kullanım alışkanlıkları arasında varyasyonlar vardır; (d) mobil öğrenme ve cihazlarla zaman geçirmenin yarar
sağladığı rapor edilmiştir; (e) karşılaşılan zorluklar pek rapor edilmemiştir; gibi sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çalışmanın Önemi ve Amacı
İçerik analizi çalışmaları, araştırılan bilginin yaygınlaştırılması ve gelecekte yapılacak araştırmaların
şekillendirilmesinde önemli bir role sahip olan araştırma türleridir (Çalık & Sözbilir, 2014). Mobil öğrenme
aktif ve güncel bir konu olmasına ve bu alanda çok sayıda araştırma olmasına karşın, yapılan literatür
taramasında, içerik analizi türlerinden meta-analiz, meta sentez (tematik içerik analizi) ve betimsel içerik
analizi yöntemlerinden birini kullanarak bu alandaki eğilimi belirleyen az sayıda çalışma olduğu dikkat
çekmektedir. Üstelik yapılan çalışmalardan sadece biri 2012 yılında yayınlanmış ve 2003-2010 yılları
arasındaki çalışmaları kapsamakta (Wu ve Ark., 2012) diğerleri ise daha eski yıllarda yada spesifik alanlarda
yapılmıştır (Crompton & Burke 2014; Hung & Zhang, 2012; Baran, 2014).
Bu durum göz önüne alındığında, son yıllarda mobil öğrenme konusunda yapılan çalışmaların incelenerek bu
alandaki güncel eğilimin belirlenmesinin önemli olduğu ve alanda araştırma yapan kesimler için iyi bir
kaynak olacağı söylenebilir. Bu bağlamda, çalışmanın genel amacı mobil öğrenme konusunda yapılan
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yayınları içerik analizi yöntemiyle inceleyerek bu alandaki son eğilimleri belirlemektir. Bu genel amaç
doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yer verilmiştir.
Tablo 1: Araştırma Soruları

1- Makale istatistiklerine
ilişkin problemler

2- Araştırmacılara ve atıf
sayılarına
ilişkin
problemler

3- Çalışma gruplarına
ilişkin problemler

4- Mobil Öğrenmenin
Uygulama
Alanlarına
İlişkin Bulgular

1. Mobil öğrenme alanındaki çalışmalar ağırlıklı olarak hangi dergilerde
yayınlanmıştır ve dağılımları nasıldır?
2. Mobil öğrenme alanındaki çalışmaların yıllara göre dağılımları nasıldır?
3. Mobil öğrenme alanındaki çalışmaların ülkelere göre dağılımları nasıldır?
4. Mobil öğrenme alanında yapılan çalışmaların anahtar kelimelere göre
dağılımları nasıldır?
5. Mobil öğrenme alanında en fazla çalışma yapan yazarlar kimlerdir ve
dağılımları nasıldır?
6. Mobil öğrenme alanındaki makalelerin atıf sayılarına göre dağılımları
nasıldır?
a) En fazla atıf alan yazarların dağılımı nasıldır?
b) En fazla atıf yapılan dergilere göre dağılım nasıldır?
7. Mobil öğrenme alanındaki makalelerde verilerin toplandığı çalışma
grubunun dağılımları nasıldır?
a) Örneklem türüne ve katılımcı sayılarına göre çalışmaların dağılımı
nasıldır?
b) Örneklemi oluşturan bireylerin eğitim düzeylerine ve katılımcı
sayılarına göre dağılımları nasıldır?
8. Mobil öğrenme en fazla hangi derslerde kullanılmıştır ve dağılımları
nasıldır?

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırımda yöntem olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, dokümanlardaki yazılı ve görsel
içeriklerin analizine dayanan bir yöntemdir (Fraenkel ve Wallen, 1993). Bu analiz sonucunda,
dokümanlardaki verilerin sistematik bir şekilde sınıflandırılması, sayılara dönüştürülmesi ve çıkarımlarda
bulunulmasıyla özet bilgilerin ortaya çıkması hedeflenmektedir.
Araştırmaların Seçiminde Kullanılan Kriterler
Bu araştırmanın örneklemini oluşturan 75 makalenin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış
olup çalışmaların seçim sürecinde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler;
1.

Mobil teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanımının araştırıldığı çalışmalar,
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2. Tam metnine erişim sağlanabilen çalışmalar,
3. 2010 - 2015 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar,
4. Nitel ve / veya nicel veri sunan çalışmalar,
5. Thomson Reuters Web Of Science Core Collection veri tabanında taranan çalışmalar,
6. Etki faktörü 0,5’in üzerinde olan ve eğitimsel teknoloji dergileri kapsamına giren 5 dergide
(Computers & Education, British Journal Of Educational Technology, Journal Of Computer Assisted
Learning, Interactive Learning Environments, Educational Technology Research And Development)
yayınlanan çalışmalar.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanmasında temel kaynak olarak Web Of Science veri tabanı kullanılmıştır. Mobil öğrenme
konusunda 2010-2015 yılları arası araştırmaları belirlemek için “mobile learning” anahtar kelimesi
kullanılarak yapılan ilk sorgulamada, 800 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Makale sayısı çok fazla olduğundan
dolayı bu sayıyı düşürmek için yeni kriterler belirlenmiş ve sorgu yeniden oluşturulmuştur. Yeni sorguda ek
olarak doküman tiplerinden sadece “makale” olanların listelemesi kriteri eklenerek sorgu yeniden çalıştırılmış
ve 293 adet makale listelenmiştir. Makale sayısını biraz daha düşürmek için sorguya 5 yıllık etki faktörü
0,5’in üzerinde olan ve eğitimsel teknoloji dergileri (5 dergi) kriteri eklenmiştir. Bu sorgu çalıştırıldığında
toplam 95 makale listelenmiş ve ilk incelemeler sonucu 20 makale, çalışmanın amacına uymama veya tam
metne erişilememe gibi sebeplerle kapsam dışı tutulmuştur. Toplamda 75 makale incelemeye
alınmıştır.Çalışmaya dâhil edilen makaleler yayınlandıkları dergi, yayın yılı, yayınlandıkları ülke, anahtar
kelimeler, yayını yapan yazarlar, atıf sayıları, çalışma grupları ve uygulamaların yapıldığı alanlara göre
gruplandırılmıştır. Makaleleri değerlendirmek için araştırmacılar tarafından bir “Veri kodlama formu”
geliştirilmiş ve makale bilgileri bu forma kaydedilmiştir. Girilen veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı
kontrol edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar Citespace görselleri, tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Citespace yazılımı,
Drexel Üniversitesi'nden Dr. Chaomei Chen tarafından geliştirilmiştir (Chen, 2006). Bu yazılım, bilimsel
literatürde eğilimleri ve kalıpları analiz etmek için serbestçe kullanılabilir bir Java uygulamasıdır (Citespace,
2016).
Araştırmanın Tutarlılığı
Araştırma kapsamında tutarlılığı sağlayabilmek için literatürde yer alan çalışmalar incelenerek, gerekli
yerlerde destekleyici alıntılar yapılmıştır. Ayrıca farklı zaman ve mekânlarda araştırmacılar tarafından veri
tabanları aynı ölçütlerle tekrar taranmış ve aynı sonuçlar alınmıştır. Kodlama tutarlılığını sağlamak için ise
elde edilen veriler, makale değerlendirme formuna araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmış ve sonrasında
karşılaştırmalar yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular, araştırma sorularına göre sıralı şekilde aşağıda sunulmuştur.
Makale İstatistiklerine İlişkin Bulgular
Mobil teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanımıyla ilgili yapılan bu araştırma kapsamında incelenen çalışmalar,
SSCI kapsamına giren 5 dergi ile sınırlandırılmıştır. İncelenen makalelerin dergilere göre dağılımları Tablo
2’de sunulmuştur.
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3
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Tablo 2: İncelenen Çalışmaların Yayınlandıkları Dergilere Göre Dağılımları
Makalelerin Yayınlandığı Dergiler
Makale Sayısı
Yüzde (%)
Computers & Education
44
58,7
British Journal Of Educational Technology
13
17,3
Interactive Learning Environments
8
10,7
Journal Of Computer Assisted Learning
7
9,3
Educational Technology Research And Development
3
4,0
Toplam
75
100

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya kaynaklık eden çalışmaların %58’inin “Computers and Education”,
%17,3’ünün ise “British Journal of Educational Technology” dergisinde yayımlandığı görülmektedir. Bu iki
dergide yayınlanan makaleler, tüm makalelerin %76’sını oluşturmaktadır. Bu dergilerin dışında mobil
öğrenme konusunda yapılmış çalışmaların yayınlandığı farklı dergiler de bulunmaktadır. Cavuş ve Uzunboylu
(2009), mobil öğrenmenin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışma “Procedia
Social and Behavioral Sciences” dergisinde yayınlanmıştır. Ayrıca bu konuda “Computers in Human
Behavior”, “Internet and Higher Education”, “Educational Research Review”, “The International Journal of
Management Education”, “Learning, Culture and Social Interaction” gibi farklı alanlara hitap eden dergilerde
yayınlanmış başka çalışmalar da bulunmaktadır.Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımıyla ilgili incelenen
çalışmaların yıllara göre dağılımı Şekil 1 de sunulmuştur.

Şekil 1: İncelenen Çalışmaların Yayınlandıkları Yıllara Göre Dağılımları
Şekle bakıldığında son yıllarda mobil öğrenme konusunda yapılan çalışmalarda kayda değer bir artış
olduğu görülmektedir. Bu artış, araştırmacıların mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımı konusu üzerine
yoğunlaştığının bir göstergesidir. Mobil teknolojiler konusunda en fazla çalışma yapan ülkelere ait dağılım
Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3: İncelenen Çalışmaların Yapıldığı Ülkelere Göre Dağılımları

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya kaynaklık eden çalışmaların, en fazla Taiwan’da gerçekleştirildiği
görülmektedir (f=20). Bunu sırasıyla, Amerika, Çin, Singapur, İspanya, Türkiye gibi ülkeler takip etmektedir.
Tablo 4’te ise çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin dağılımına yer verilmektedir. Dağılımlara
bakıldığında, en fazla sırasıyla “mobile learning”, “system, student” ve “education, design” kelimeleri
üzerinde durulduğu görülmektedir. Ayrıca bazı anahtar kelimelerin birbirleriyle ilişkili olduğu tespit edilmiş
olup ilişkili kelimeler Citespace grafiğiyle sunulmuştur.
Tablo 4: Çalışmalarda En Fazla Kullanılan Anahtar Kelimeler Ve Citespace Grafiği
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Araştırmacılara ve Atıf Sayılarına İlişkin Bulgular
Mobil öğrenme konusu üzerinde çalışan araştırmacıları belirlemeye yönelik yapılan incelemelerde, bu
alanda en fazla çalışma yapan 10 araştırmacı Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5: En Fazla Kullanılan Anahtar Kelimeler Ve Citespace Grafiği

Tabloya bakıldığında en fazla çalışmanın Hwang tarafından yapıldığı görülmektedir. Mobil öğrenme alanında
öne çıkan isimlerin daha tutarlı bir şekilde belirlenebilmesi için, bu alanda en fazla atıf yapılan yazarların da
tespitinin yapılması önemli görülmüştür. Bu doğrultuda en fazla atıf yapılan yazarlara ilişkin bulgular,
Citespace grafiğiyle sunulmuştur.
Grafik incelendiğinde, en fazla çalışma yapan yazarlar ile en fazla atıf alan yazarlar arasında birtakım
benzerliklerin olduğu söylenilebilir. Örneğin, Hwang ve Looi en fazla çalışma yapan yazarlar arasında
olmakla birlikte yine bu araştırmacıların mobil öğrenme konulu çalışmalarına yapılan atıflar da yüksek
düzeydedir.Tablo 6’da ise incelenen çalışmalarda en fazla atıf yapılan dergilere ilişkin bulgulara yer
verilmiştir. Şekil incelendiğinde, en fazla atıfın “Computer & Education” dergisine yapıldığı görülmektedir.
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Tablo 6: En Fazla Atıf Yapılan Dergiler Ve Citespace Grafiği

Çalışma Gruplarına İlişkin Bulgular
İncelenen çalışmaların örneklem türüne ve katılımcı sayılarına göre dağılımı Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo
incelendiğinde en fazla çalışmanın öğrencilerle (f=56, %75) gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumu
sırasıyla öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürütülen çalışmalar (f=11, %15) ve sadece öğretmenlerle
gerçekleştirilen çalışmalar (f=5, %7) takip etmektedir. İki çalışma üniversite mezunları ile gerçekleştirilmiştir.
Bir çalışmada ise makale incelemesi yapılmıştır.
Tablo 7: Örneklem Türüne Göre Çalışmaların Dağılımı
Örneklem Türü
Öğretmen
Öğrenci
Öğretmen ve Öğrenci
Makale İnceleme
Diğer
Toplam

Çalışma Sayısı

Yüzde

Kişi Sayısı

Yüzde

5
56
11
1
2
75

7
75
15
1
3
100

1665
17057
3377
1
82
22182

7,5
76,9
15,2
0,0
0,4
100,0

Mobil öğrenme ile ilgili en fazla çalışma öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiş olup bu öğrencilerin eğitim
düzeylerine ve kişi sayılarına göre dağılımları Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Eğitim Düzeylerine Göre Örneklem Dağılımı
Makale
Yüzde
Kişi
Yüzde
Eğitim Düzeyi
Sayısı
(%)
Sayısı
(%)
İlköğretim
32
48
11927
69,9
Lise
7
10
433
2,5
Üniversite
27
40
4691
27,5
Doktora
1
1
6
0,0
Toplam
67
100
17057
100,0

9

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

İncelenen çalışmalarda eğitim düzeylerine göre dağılıma bakıldığında, en fazla çalışmanın ilköğretim
öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir (f=32, %48). Bu durumu sırasıyla üniversite (f=27,
%40), lise (f=7, %10) ve doktora (f=1, %1) öğrencileri takip etmektedir. Kişi sayılarına bakıldığında ise
eğitim düzeyleri ile benzerlik gösterdiği söylenilebilir.
Mobil Öğrenmenin Uygulama Alanlarına İlişkin Bulgular
Mobil öğrenmenin en fazla hangi alanlarda kullanıldığını belirlemeye yönelik yapılan incelemeler, Tablo-9’da
özetlenmiştir.
Tablo 9: Mobil Öğrenmenin Uygulama Alanlarına İlişkin Dağılım
Uygulanan Ders / Alan

Makale Sayısı

Yüzde
(%)

1

Yabancı Dil Eğitimi

15

20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fen
Doğa Bilimi
Bilgisayar Eğitimi
E-Öğrenme
Kültürel Kurslar
Sağlık Eğitimi
Kişisel Eğitim / Gelişim Programları
Sanat
Mimarlık
Diğer
Toplam

10
8
7
3
3
3
3
2
1
20
75

13
11
9
4
4
4
4
3
1
27
100

Tablo-8 incelendiğinde mobil öğrenmeyle ilgili yapılan çalışmaların en fazla yabancı dil eğitiminde
gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışmalar, eğitsel anlamda mobil teknolojilerin sağlık, sosyal
veya fen bilimleri gibi farklı alanlarda kullanılabilir olduğunu göstermektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Yapılan çalışma bir içerik analizi olup 2010-2015 yılları arasında “Mobil Öğrenme” konusunda yayınlanmış
araştırmaların eğilimlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda SSCI kapsamına giren 5
dergide yayımlanmış toplam 75 makale incelenmiştir.Çalışmaların yayınlandıkları dergilere göre dağılımı
incelendiğinde, yaklaşık %59’unun Computers & Education dergisinde yayınlanmış olduğu görülmüştür.
Yapılan çalışma 5 dergi ile sınırlı tutulmuş olmasına karşın mobil öğrenmeyle ilgili farklı alanlarda yapılan
çalışmaların yayınlandığı dergiler de bulunmaktadır. Örneğin Pimmer vd. (2014), hemşirelik eğitiminde
mobil teknolojilerin kullanımı üzerinde yapmış oldukları çalışma “Nurse Education Today” dergisinde
yayımlanmıştır. Bu durum, son zamanlarda araştırmacıların mobil öğrenme konusuna olan ilgilerinin ve
eğilimlerinin arttığının bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Bu düşünceyi incelenen çalışmaların yayın
yıllarına göre dağılımları da desteklemektedir. Örneğin 2015 yılında yapılan çalışma sayısı tüm çalışmaların
%35’ini oluşturmaktadır. Benzer sonuçlar, Solmaz ve Gökçearslan (2016)’ın çalışmalarında da görülmektedir.
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Çalışmaların gerçekleştirildiği ülkelere göre dağılıma bakıldığında ise en fazla çalışmanın Taiwan’da
gerçekleştirildiği görülmektedir (f=20). Bunu sırasıyla, Amerika, Çin, Singapur, İspanya, Türkiye gibi ülkeler
takip etmektedir. Mobil teknolojilerin eğitsel anlamda kullanımıyla ilgili en fazla çalışmanın Taiwan ve
Amerika’da yapılmış olmasının sebepleri arasında bu ülkelerde derslerde teknoloji kullanımının yerleşmiş bir
yapıda olması ve ülke genelinde yürütülen ulusal projeler sayesinde her öğrencinin kendine ait bir mobil
cihazının olması gibi durumlar gösterilebilir.
Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin dağılımına bakıldığında, en fazla sırasıyla “mobile learning”,
“system, student” ve “education, design” kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Anahtar kelimelere
bakılarak, eğitimde mobil teknoloji kullanımı konusunun, literatürde güncellik kazandığını söylemek
mümkündür. Mobil öğrenme konusunda öne çıkan araştırmacıların tespitinde, en fazla çalışma yapan
araştırmacılar ile en fazla atıf yapılan araştırmacılar birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda, eğitimde mobil teknolojilerin kullanımı üzerinde en fazla yoğunlaşan ismin Hwang olduğu
belirlenmiştir.
İncelenen çalışmalarda en fazla atıfın “Computer & Education” dergisine yapıldığı görülmektedir. Bu durum
Cevahir ve Özdemir (2015) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
İncelenen çalışmalarda örneklem grubu olarak daha çok öğretmenler ile ilköğretim ve lisans öğrencilerinin
tercih edildiği görülmüştür. Araştırmacıların bu gruplara göre araştırma problemi hazırlamaları ve bu gruplara
ulaşmanın diğer örneklem gruplarına ulaşmaya göre daha kolay olması bu durumun nedenleri arasında
gösterilebilir. Katılımcı sayılarına bakıldığında ise eğitim düzeyleri ile benzerlik gösterdiği söylenilebilir.
Mobil öğrenmeyle ilgili yapılan çalışmaların en fazla yabancı dil eğitiminde gerçekleştirildiği görülmüştür.
Bu durumun bir sebebi olarak mobil teknolojilerin, dil eğitiminde dört becerinin geliştirilmesinde
kullanılabilir bir yapısının olması gösterilebilir. Saran, Seferoğlu ve Çağıltay (2009)’ın çalışmalarında da
benzer sonuçlara ulaşılmış olup bu çalışmada metin, ses ve resimlerle yapılan bir dil eğitiminin başarıya
olumlu bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar, eğitsel anlamda mobil teknolojilerin sağlık,
sosyal veya fen bilimleri gibi farklı alanlarda kullanılabilir olduğunu da göstermektedir.
ÖNERİLER
Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında şu önerilere yer verilebilir:




Bu araştırma sadece 75 çalışma ile yapılmıştır. Bu nedenle daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek için
mobil öğrenme konusunda yapılmış daha fazla yayını kapsayan bir çalışma yapılabilir.
Yine bu çalışma sadece 6 yıllık bir dönemi kapsayan çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Daha geniş bir
dönemi kapsayan çalışmalarla yeni bir araştırma gerçekleştirilebilir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular mobil öğrenme konusunda yapılacak yeni çalışmalar için
yol gösterici bir kaynak olabilir.
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ABSTRACT: The purpose of the study is to determine trends in post graduation dissertations about the use of
out-of-school settings in science education in Turkey and also to have researchers gain perspectives for the
future studies. Within this context, as a result of literature review carried out with 18 key words in Council
of Higher Education (YOK) National Thesis Centre, total 32 post graduate dissertations (23 MA Thesis and 9
PhD (Doctoral) Dissertations) were reached about this topic between 2001-2015. Considering the analysis
results, it was determined that the theses done focused on science achievement, interest towards science,
attitudes towards science and environment, understanding nature of science, various skills (scientific process
skills, critical thinking skills, problem-solving skills, research skills and etc.), science anxiety and motivation.
Moreover, it was found that the theses mostly preferred secondary school students as the sample size/the
study group and they used most frequently scales (attitude, interest, anxiety, motivation, and etc.) and
questionnaires (Likert type, open-ended questions) as data collection tools. When the theses written were
examined regarding data analysis methods, it was found that parametric analysis methods were most
frequently used.
Key words: Out-of-school settings, science education, content analysis, post graduate dissertations
INTRODUCTION
Science courses in secondary schools are the primary courses in which attitudes towards science and scientific
thinking skills and scientific knowledge infrastructure has been generated. According to the science course
curricula updated for the 3rd- 8th grades in 2013, “… in-class and out-of-school settings are designed
according to the inquiry-based learning strategy so that students can learn the knowledge in science field
meaningfully and permanently. Within this framework, informal learning environments are also used.”
(MEB, 2013) and it refers to the importance of out of school settings with this statement. This situation
clearly reveals that a bridge must be built between science course and out of school settings because science
course is one of the most important lessons in which attitudes towards science, scientific thinking system, and
scientific knowledge infrastructure are created.
When compared to formal education given in schools, out of school settings are more natural, flexible, and
fun and they are rich teaching resources which save education from being based on books and class
atmosphere and promote training given in schools (Demir, 2007; Özgen, 2011; Ramey-Gassert, 1997; Tatar
and Bağrıyanık, 2012; Taylor and Caldarelli, 2004). Out of school settings offer students an opportunity for
learning by doing and permanent learning (Yavuz and Balkan Kıyıcı, 2012). Many studies carried out reveal
that out of school settings have positive effects on students’ cognitive (Anderson and Lucas, 1997; Bozdogan,
2007; Orion and Hofstein, 1994), affective (Bozdogan and Yalcin, 2006; DeWitt and Storksdieck, 2008; Lai,
1999), and psychomotor (Morag and Tal, 2012) learning. At this point, science educators have important
missions. It is so important that science educators should introduce the potential of out of schools settings in
science education and particularly they should carry out scientific studies which will guide science teachers.
From this point of view, the aim of this research study is to determine trends in post graduation dissertations
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about the use of out –of-school settings in science education in Turkey and to have the researchers gain
insights for the future studies.
METHOD
Document analysis method, one of the qualitative research methods and involved in analyzing and
interpreting data generated from the examination of any documents, was used in the study. In document
analysis, the main purpose is to analyze and examine many written materials relevant to particular situations
and phenomena in detail (Yıldırım and Simsek, 2011). Within this context, “descriptive content analysis”, one
of the techniques of document analysis and “ involving examining studies carried out on a specific topic and
identifying trends and evaluating research results in a descriptive dimensions” (Çalık and Sozbilir, 2014) was
utilized in the study.
The Sampling
The theses which established a basis for the examination was obtained from YOK National Thesis Centre. All
of the theses reached were examined one by one and the studies which included out of class/ school settings in
science education were only considered for evaluation. Out of 18 key words, 11 of them were found in the
theses during the scanning. Science centre (7), out of school (7), out of class (5), science museum (3), nature
education (3), science camp (2), botanical garden (1), out of classroom (1), zoo (1), informal (1) and nature
camp (1) key words were used and total 32 dissertations, 23 MA theses and 9 doctoral dissertations, were
reached and included in the research study. No theses were found with the key words like aquarium, natural
monuments, planetarium, and non-formal. Moreover, out of these theses, four post graduate dissertations, two
MA theses done between 2001 and 2015 and two PhD theses done between 2013 and 2015, were closed
access dissertations which were not available. It was determined that the theses which had access were done
in Hacettepe (4), Marmara (4), Abant İzzet Baysal (3), Boğaziçi (3), Gazi (3), Ankara (2), Ege (2), ODTÜ
(2), Akdeniz (1), Artvin Çoruh (1), Balıkesir (1), Çanakkale Onsekiz Mart (1), Dokuz Eylül (1), Mersin (19,
Recep Tayip Erdoğan (1), Sakarya (1) and Yıldız Teknik (1) universities. In addition, considering the
publication dates of the dissertations, variety number of dissertations were reached in 2001 (1), 2007 (2), 2008
(1), 2009 (4), 2010 (3), 2011 (2), 2012 (6), 2013 (5), 2014 (3), 2015 (5).
Data Collection Tools
Classification forms developed for different studies to categorize the articles (Sozbilir, Kutu and Yasar; 2012;
Sozbilir and et. al., 2015) were examined in the study and the thesis classification form was developed by the
researcher. Expert opinions were taken and the thesis classification form was finalised. The thesis
classification form consisted of six parts: thesis’name tag, subject, method, data collection tools, sampling,
and data analysis methods.
Data Analysis
The contents of the theses were examined one by one and the theses that were directly correlated with out of
school/classroom settings in science education were exposed to content analysis. In this process, first of all, 8
theses (5 MA theses and 3 PhD dissertations) randomly chosen among these theses were classified
independently from each other by the two different researches. Considering the reliability of the analyses, a
common framework was drawn about the theses sorted out. Then, all of the theses were exposed to content
analysis within the context of this common framework. Within this scope, the data belonging to the theses
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were recorded to the thesis classification form one by one. After this step, the theses were described
statistically and the findings obtained were visualized frequency tables.
FINDINGS
The data related to theses’ name tags, research subjects, research methods used, samplings generated, data
collection tools and data analysis methods were analysed and presented in the table given below.
Table 1. Distribution of frequencies and percentages considering theses’ research subjects
Research subjects
Effects of out of school settings on cognitive skills (academic achievement, attitude,
interest, bsb, self-efficacy, critical thinking, motivation, problem-solving and etc)
Designing teaching activities for out of school settings and evaluating their effectiveness
Determination of level of using out of school settings
Preparing museum education program/ pack
Teacher training, in-service training

Theses
reached
f
20
5
4
2
1

When Table 1 is examined, it is found that 20 of the theses done were research studies which examined the
effect of out of school settings on cognitive skills like visitors’ achievement, attitude, interest, self-efficacy,
and scientific process skills. Designing teaching activities for out of school settings and evaluating their
effectiveness (5 theses) and determination of level of using out of school settings (4 theses) follow them,
respectively.
Table 2. Distribution of frequencies and percentages considering theses’ sampling/ study group
Sampling/Study Group
Theses
reached
f
1. Pre-school
1
2. Primary school
3
3.Secondary school
18
4. Highs school
1
5. University (Undergraduate)
4
6. University (Graduate )
-7. Teacher
8
8. Director
1
9. Parent
2
When Table 2 is examined, it is revealed that the studies were mainly carried out with primary education
students. Within this context, total 21 theses ( 18 theses with secondary school students and 3 theses with
primary school students) were carried out with basic education students, 8 theses were conducted with science
teachers and 4 theses were carried out with undergraduate (pre-service teachers) students.

16

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Table 3. Distribution of frequencies and percentages considering the research designs/methods used in theses
Theses
reached
Research design/method
f
1. Quantitative 1
20
2. Qualitative 2
9
3. Mixed
3
1
2

Quasi experimental designs (7), weak experimental design (6), scanning (6) and correlational (1)
Action (5), Case (2), review (2)

When Table 3 was examined, it was determined that quantitative research studies were used with 20 theses, 9
theses used qualitative research designs, and three of them used mixed research designs. When the
quantitative research designs used with the theses are examined, two experimental designs, quasiexperimental designs (7) and weak experimental designs (6), are placed on the top. Non-empirical studies,
scanning studies (6) and correlational research studies (1), follow them. When the qualitative studies used in
the theses are examined, action research (5) and case study (2), two examples of interactive designs, are
mainly used and compilation studies (2), one of the non-interactive studies, follow them.
Table 4. Distribution of frequencies and percentages considering the data collection tools used in theses
Theses
reached
Data collection tools
f
1.Questionanires 1
25
2
2.Achievement/Knowledge tests
16
3.Scales3
30
4.Interviews 4
18
5
5.Observation
8
6.Documents6
14
1

Open-ended (12), closed-ended (4), likert (9)
Open-ended (4), Multiple choice (11), True-False (1)
3
Attitude (11), Learning situations (2), interest (2), self-efficacy (2), critical thinking (1), anxiety (1), motivation(1), others (8)
4
Structured (2), semi-structured (15), unstructured (1)
5
Participant observation (8)
6
Written documents (6), diaries (4) portfolio (2), pictures (1), mind maps (1)
2

When Table 4 was examined, total 29 scales which measure behaviours like attitude (11), interest (2), selfefficacy (2), anxiety (1), and motivation (1), total 25 questionnaires involving open-ended (4), closed-ended
(4) and Likert type (9) and total 16 knowledge/achievement tests including multiple choice (11), open-ended
(4) and true-false questions (1) were used in the theses. In addition to this, total 18 interview forms
consisting of structured (2), semi-structured (15) and unstructured forms (1) and total 8 observation forms
and total 14 documents like written sources (6), diaries (4), portfolios (2), pictures (1) and mind maps were
used as data collection tools.
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Table 5. Distribution of frequencies and percentages related to the data analysis methods used in theses
Data Analysis
Theses
reached
f
1. Quantitative
Descriptive 1
23
Parametric2
33
3
Non-parametric
10
2. Qualitative
Content
19
Descriptive
10
Frequency/ percentage(8), Arithmetic mean./Standard devişation. (2), Graphs (13)
t-tests (11), Correlation (2), Anova/Ancova (16), Manova/Mancova (1), Factor Analysis (1), Regression (2)
3
Man-whiney-U (4), K. Wallis (2), Wilcoxon (2), chi-squared (1), Friedman (1)
1
2

When Table 5 was examined, total 33 parametric analysis methods including quantitative analysis methods
like t-test (11), correlation (2), anova/ancova (16), manova/mancova (1), factor analysis (1) and regression
(2), total 23 descriptive analysis methods involving frequency/percentage (8), arithmetic mean/standard
deviation (2) and graphs (13) and total 10 non-parametric analysis methods consisting of Man-Whiney-U
(4), K. Wallis (2), Wilcoxon (2), chi-squared (1), and Friedman (1) were used in the theses done. Moreover,
qualitative analysis methods were used in the theses and they included total 19 content analysis methods and 5
document analysis methods.
DISCUSSION
It has become a need to examine the educational studies carried out in Turkey and in the world between a
definite length of time so that the trends can be determined. Thus, the quality of the studies carried out can be
revealed and they may shed light on the new studies. As a result of the study carried out within this context,
total 32 dissertations, 9 PhD dissertations and 23 MA theses, carried out on out of school settings in science
education in Turkey between 2001 and 2015 were reached. While only one thesis was found between 2001
and 2006, it was determined that this number increased after 2007. Beginning from the mid 2000s, there are
similar findings exhibiting an increase in the number of science education research studies in literature
(Chang et. al., 2010; Lee et. al., 2009; Sozbilir et. al., 2012, 2015). Especially, it can be stated that research
studies in science education in Turkey came into prominence gradually with the restructuring of Education
Faculties in 1990s (Sozbilir et. al., 2015). When the subjects of the theses were examined, nearly two-thirds of
them drew attention because they were studies which explored the effects of out of school settings on visitors’
cognitive skills like attitudes, interests, self-efficacy, and scientific process skills. Considering the research
methods used in the theses done, it was revealed that nearly two-thirds of them used quantitative research
methods, mainly scanning and experimental designs, and qualitative research methods like action research
and case studies followed them. It was also found that the theses used mixed research method least. There are
similar studies which preferred mixed research methods least (Sozbilir et. al., 2015). Within this context,
especially studies which used weak experimental studies, one of the quantitative research methods, were
encountered. It is considered that the reason for this might have resulted from the trips organized with only
single class which formed the experimental group. Action research is the main qualitative research methods
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used in the theses. The reasons why this method was chosen may have resulted from the active role the
researcher played throughout the trip.
Moreover, when the theses done are considered, it is found that nearly two-thirds of them consisted of basic
education students as participants. It was determined that more than one measurement instruments were
frequently used in the theses. Within this context, Likert type scales which measure conditions like attitudes,
interests, self-efficacy, and anxiety were used at the ratio of 90%. Questionnaires (78%) and achievement/
knowledge tests (50%) follow them. Interview forms (56%) and observation forms (25%) are the primary
qualitative data collection tools. Considering the data analysis methods of the theses, frequency and
percentages (72%) is the main one and descriptive analysis methods like arithmetic mean/standard deviation
and graphs follow them. Data analysis methods based on parametric techniques like ANOVA/ANCOVA
(%50) and t-test (%34) follow them, respectively.
Advanced statistical methods like
MANOVA/MANCOVA, factor analysis and regression analysis were rarely used and the reason for this
may mainly result from the fact that the statistical methods are related to the purpose and interest of the study
and also the researchers’ competencies in advanced statistical methods are weak (Sozbilir et. al., 2015). In
addition to this, it was revealed in the dissertations that out of the qualitative research methods, 60% content
analysis method and 15% document analysis method were used.
To sum up, the current trends used in the dissertations done with the intention of using out of school settings
in science education were determined with this study. Thus, which subjects the researchers focused on, which
methods and data collection tools they chose, and with whom they worked were revealed. The findings will
offer new insights into researchers who will carry out studies in this field and also direct their studies.
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı; çoklu ortam kullanımının ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri
dersindeki “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesi kapsamındaki akademik başarılarına etkisini belirlemektir.
Araştırmada yarı deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırmaya Erzurum ilindeki bir ortaokulun 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 70 öğrenci katılmıştır.
Araştırmada, 8. sınıf öğrencilerinin “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesindeki akademik başarılarını ölçmek
amacıyla çoktan seçmeli sorulardan oluşan akademik başarı testi hazırlanmıştır. Yapılan çalışmada kontrol
grubu öğrencileri ile öğretim programının ön gördüğü şekilde dersler işlenirken deney grubu öğrencileri ile
öğretim programındaki işlenişe ek olarak web vitamin başta olmak üzere çeşitli web sitelerindeki
animasyonlar, videolar, resimler, p.point sunumları gibi çoklu ortamlardan yararlanılmıştır. Dört hafta süren
çalışma sonucunda hem deney grubu son test puanlarında hem de kontrol grubu son test puanlarında anlamlı
düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu ortam; Canlı ve Enerji İlişkileri, Fen Bilimleri dersi, Akademik başarı.

GİRİŞ
Geçmişten günümüze doğru gelişip yenilenerek sınıflara giren her türlü öğretim aracı kendine has özellikleri
ile öğretim ortamlarına katkıda bulunmuş ve eğitime yeni bir yol çizmiştir. Günümüzde, var olan öğretim
araçlarının avantajlarından en etkili biçimde yararlanmak amacıyla, sınıf ortamlarında birçok aracın birlikte
kullanılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu gelişmeler çoklu ortam kavramını gündeme getirmiştir
(Altınışık & Orhan, 2002).
Çoklu ortam, dersin içeriğine bağlı olarak öğretim ortamını zenginleştirmek ve öğrenmeyi somutlaştırarak
anlamlı hale getirmek amacıyla ses, müzik, resim, animasyon gibi çeşitli öğretim materyalleri kullanılarak ve
dolayısıyla birden fazla duyu organına hitap edilerek öğretimin gerçekleştirildiği ortamlar olarak
tanımlanabilir. Çoklu ortamda yapılacak öğretim ile öğrencilerin etkin ve etkileşimli olarak konuya katılması
mümkündür. (Altınışık & Orhan, 2002; Kaptan, 1999).
Çoklu ortam araçları, sınıf ortamında öğrencilerin görme, işitme gibi birden fazla duyuyu bir arada ve etkili
şekilde kullanarak daha kısa sürede, daha etkili ve anlamlı öğrenmeye imkân sağlayan araçlardır (Çakmak,
1999). Bunun yanı sıra çoklu ortam araçları öğretmenin yükünü hafiflettiği gibi zamandan tasarruf etmesini
sağlar. Bunun yanı sıra öğrencinin derse karşı dikkatini çekerek daha iyi motive olmasını ve derse katılımını
arttırır (Od, 2013; Yalın, 2010).
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2005 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşım anlayışına göre yeniden oluşturularak uygulamaya konan Fen
Bilimler dersi öğretim programı doğrultusunda teknolojinin imkânları daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.
Fen Bilimleri dersi öğretim programının vizyonu olan fen okuryazarı bireyler yetiştirme noktasında sözü
edilen aktif öğrenmeye yardımcı olduğundan çoklu ortam araçlarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.
Çünkü fen derslerinde karşılaşılan birçok soyut kavramın somutlaştırılarak öğrenilmesinde resim, video, ses,
animasyon gibi çoklu ortam araçlarından yararlanılması son derece önemlidir. Bu araçlar ile öğrencilerin fen
ile ilgili soyut kavramlarını zihinlerinde kolayca anlamlı hale getirebilecekleri ve fen bilimlerine karşı bakış
açılarını olumlu yönde geliştirebileceği düşünülmektedir.
Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı çoklu ortam kullanımının ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri
dersindeki “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesi kapsamındaki akademik başarılarına etkisini belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırmada yarı deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bu
kapsamda kontrol grubunda öğretim programının öngördüğü şekilde dersler işlenirken, deney grubunda
öğretim programıyla beraber çoklu ortam kullanılarak dersler yürütülmüştür.
Çalışma Grubu
Araştırmaya Erzurum ilindeki bir ortaokulun 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 70 öğrenci katılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerden 37’si deney grubunu (18 kız, 29 erkek) ve 33’ü de kontrol grubunu (12 kız,
21 erkek) oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, 8. sınıf öğrencilerinin “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesindeki akademik başarılarını ölçmek
amacıyla çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir soru havuzu oluşturulmuştur. Sorular oluşturulurken öğretim
programına uygun, kazanımları kapsayan sorular olmasına dikkat edilmiştir. Oluşturulan havuzda 8. sınıf
öğrencilerinin cevaplayabilme düzeyine uygun olarak 38 soruluk çoktan seçmeli bir test hazırlanmıştır.
Hazırlanan bu akademik başarı testi, 2 fen eğitimcisi, 2 Fen Bilimleri öğretmeni ve 1 Türkçe dil uzmanına
sunulmuş ve kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmacılar tarafından tekrar kontrol edilerek
gerekli düzeltmeler yapılmış, test için güvenirlik çalışması için uygulanabilir hale getirilmiştir. Akademik
başarı testinin güvenirlik çalışması için pilot uygulama yapılmış ve bu uygulamaya araştırmanın yapıldığı
grubun dışından seçilen 100 dokuzuncu sınıf öğrencisi katılmıştır. Pilot uygulamaya dokuzuncu sınıf
öğrencilerinin katılma sebebi, maddenin yapısı ve özellikleri ünitesini bu öğrencilerin bir önceki yıl öğrenmiş
olmalarıdır.
Madde güçlük indeksleri ve madde ayırıcılık gücü indeksleri hesaplanana ölçme aracından uygun olmayan 10
soru (1., 2., 8., 16., 22., 24., 25., 26. ve 28. sorular) çıkarılmıştır. Asıl çalışmada kullanılacak akademik başarı
testi 27 soru olarak belirlenmiştir. Testteki 27 sorunun madde analizi sonuçları incelendiğinde madde ayırt
ediciliğinin 0,333 ile 0,888 arasında, madde güçlüklerinin ise 0,685 ile 0,407 arasında değiştiği görülmüştür.
Bu başarı testinin güvenilirlik katsayıları ise KR-20: 0,861, KR-21: 0,853 olarak tespit edilmiş ve başarı
testine son hali verilmiştir.
Araştırmanın Uygulama Süreci
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Araştırma süresince kontrol grubunda öğretim programının öngördüğü şekilde, deney grubuna ise çoklu ortam
kullanılarak (MEB vitamin, fenokulu.net görselleri, powerpoint) dersler işlenmiştir. Araştırma öncesi
akademik başarı testi her iki gruba da uygulanmış ve deney ( x =13.70) ve kontrol grubu ( x =13.81) arasında
anlamlı bir fark görülmemiştir [t(1-68)= -0,073, p=.942]. Bu sonuç deney ve kontrol grubu öğrencilerinin
akademik başarı açısından çalışma başlangıcında denk olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlardan sonra birinci
hafta iki ders saati “Canlılar ve Beslenme İlişkileri” ve iki ders saati “Besin Zinciri” konuları işlenmiştir.
İkinci hafta iki ders saati “Fotosentez” iki ders saati de “Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler” konuları
işlenmiştir. Üçüncü hafta iki ders saati “Oksijenli Solunum” iki ders saati “Oksijensiz Solunum” konuları
işlenmiş ve dördüncü hafta iki ders saati “Fotosentez, Oksijenli Solunum Ve Oksijensiz Solunum Olayları”
kıyaslanmış ve iki ders saati de “Enerji Piramidi” konusu işlenmiştir. Konular bittikten sonra her iki grubu da
son testler uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan alt problemlere yönelik toplanan verilerin gerekli
istatistiksel çözümleri için frekans ve aritmetik ortalama; bağımsız değişkenler arasındaki farklılıkların tespiti
için ise t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Sayısal veriler tablolar haline getirilip yorumlanmıştır. Bağımsız
değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı α = .05 düzeyinde test edilmiştir.
BULGULAR
Çoklu ortam kullanılarak derslerin işlendiği deney grubu öğrencileri ile öğretim programının öngördüğü
şekilde derslerin işlendiği kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları ön test ve son test sonuçları analiz
edilmiş ve Tablo 1, 2 ve 3’de verilmiştir.
Tablo 1. Deney grubu öğrencilerinin akademik başarı ön test-son test puanlarına ilişkin t-testi sonuçları
Testler

N

X

S

sd

t

p

Ön test
Son test

37

13.70
18.56

6.863
5.315

36

4.814

.000

Tablo 1 incelendiğinde; deney grubu öğrencilerinin akademik başarı ön test toplam puanlarının aritmetik
ortalaması ( x =13.70), son test toplam puanlarının aritmetik ortalaması ise ( x = 18.56) olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin akademik başarı ön-test toplam puanları ile son test toplam puanları arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmüştür [t (1-36)= 4,814, p<.05]. Bu sonuç deney grubunda yapılan öğretimin öğrencilerin
akademik başarı puanlarını anlamlı düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır.
Tablo 2. Kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı ön test-son test puanlarına ilişkin t-testi sonuçları
Testler

N

X

S

sd

t

p

Ön test
Son test

33

13.81
15.51

6.307
5.178

32

-2.284

.029

Tablo 2 incelendiğinde; kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı ön test toplam puanlarının aritmetik
ortalaması ( x =13.81), son test toplam puanlarının aritmetik ortalaması ise ( x =15.51) olarak belirlenmiştir.
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Öğrencilerin akademik başarı ön-test toplam puanları ile son test toplam puanları arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmüştür [t (1-32)= -2.284, p<.05]. Bu sonuç kontrol grubunda yapılan öğretimin de öğrencilerin
akademik başarı puanlarını anlamlı düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır.
Tablo 3. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı son-test puanlarına ilişkin t-testi sonuçları
Gruplar

N

X

S

sd

t

p

Deney grubu
Kontrol grubu

37
33

18.56
15.51

5.315
5.178

68

2.428

.018

Tablo 3 incelendiğinde; deney grubu öğrencilerinin akademik başarı son test toplam puanlarının aritmetik
ortalaması ( x =18.56), kontrol grubu öğrencilerinin ise ( x = 15.51) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin
akademik başarı son test toplam puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür [t (1-68)= 2,428,
p<.05]. Bu sonuçlar çoklu ortam uygulamaları ile işlenen dersin öğretim programının öngördüğü şekilde
işlenen derse göre öğrenci başarılarını anlamlı düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçları gerek öğretim programının ön gördüğü şekilde işlenen dersin gerekse çoklu ortam
uygulamalarıyla işlenen dersin öğrencilerini başarılarını anlamlı düzeyde arttırdığını ortaya koymuştur (Tablo
1 ve 2). Ancak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test puanları karşılaştırıldığında, deney grubu lehine
öğrencilerin akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha fazla arttığı görülmüştür (Tablo 3). Bu sonuca göre
çoklu ortam uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği söylemek
mümkündür. Konu işlenirken resimler, animasyonlar, simülasyonlar, videolar gibi çoklu ortamlar kullanılarak
dersin görselleştirilmesi soyut kavramların daha somut hale gelmesine katkı sağlamış ve akademik başarıyı
olumlu yönde etkilemiş olabilir. Literatürde çoklu ortam kullanımının öğrenci başarısını arttırdığını ortaya
koyan çalışmalar mevcuttur (Akçay, Aydoğdu, Şensoy & Yıldırım, 2005; Altınışık & Orhan, 2002; Bülbül,
2009; Çepni, Taş & Köse, 2006; Çetin, 2010; Çömek & Bayram, 2006; Derviş, 2009; Ergörün, 2010;
Kahraman, 2007; Liao, 2007; Okur, 2009; Pektaş, Solak & Türkmen, 2006). Bu kapsamda yapılan çalışmanın
sonuçlarının literatürle paralellik gösterdiği görülmektedir.
Sonuç olarak yapılan bu çalışma ışığında, eğitimi destekleyici ve güçlendirici bir seçenek olan çoklu ortam
kullanımına gereken önemin verilmesiyle ve Fen Bilimleri dersinde kullanımının yaygınlaştırılmasıyla
öğrencilerin Fen Bilimleri derslerindeki akademik başarılarına olumlu katkılar sağlanabileceği söylenebilir.
Ancak yapılan çalışma 4 hafta ile sınırlı olduğu için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca çoklu ortam uygulamalarının akademik başarıya etkisinin incelendiği farklı derslerde, farklı konularda
veya farklı gruplarda da çalışmalar yapılması gerekir.
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ABSTRACT: The general purpose of this research is to determine the programming performance of the
students determined via fuzzy logic theory. The population for the research consists of 33 students in the
Computer Education and Instructional Technology department of Çukurova University. The research was
conducted with the quantitative method. Traditional calculation was used to the control group. On the other
hand, fuzzy logic has been applied to experimental group. Cluster analysis was conducted to ensure neutrality.
. The data were collected through sudents’ programming marks and their attendence. A mamdani type-fuzzy
logic algorithm mechanism which has two input and one output was used with the aim of determining
programming performance of students. As a result of independent samples T test, there is a significant
differences between experimental and control group’s results. As for suggestions, by increasing the input
parameters of the fuzzy logic rules, the results can be arised more efficiently. Also, it can be concluded that
this system can be useful to analyze the performance of students with the membership functions.
Keywords: Assessment, Fuzzy logic, Performance, Programming
INTRODUCTION
In almost every area of life, Aristo logic prevails. Another name of “Aristo logic” is called classic
logic. So, everything is studied to zero or one. But, real life is not so simple. Even in everyday life we are
faced with sometimes complex, and can be forced to decide in different situations. The solution of such cases
is done by numerical prediction and analysis. Human can use the abilitiy of thinking on by own. When the
humans’ ability is converted to technologies, fuzzy logic Technologies can be showed up. Also, if humans’
ability combines with the technology, then they can produce a variety of solutions together. Fuzzy logic can
offer us solutions to any problems (Zadeh, 1973). One of the problems faced by teachers is the assessment of
their students’ knowledge. Actually, “our society demands not only to educate, but also to classify the
students according to their qualifications as being suitable or unsuitable for carrying out certain tasks or
holding certain posts” (Voskoglou,2013). According to classical logic, teachers assess students’ according to
scale that they prepared. It can be between 0-100. It can be assessed with a letter from A to F. According to
classical logic, Letter Grade Assignments can be seen in Figure 1.
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Figure 1: Letter Grade Assignments
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According to fuzzy logic, Letter Grade Assignments can be seen in Figure 2.

Figure 2: Grades’ and their percantage equivalent
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So, as it can be seen in Figure 1 and Figure 2., students’ lesson grades can be changed. If teachers think that
classical logic it is not probably the most suitable to determine a student’s performance. Then, the teacher
prefers fuzzy logic assessments. Therefore, it can be said that evaluating student lesson scores is performed
using various methods. “it can be mentioned that there is not any study available on measuring the perceptive
field. “The fuzzy logic theory” can be one of the systems which can eliminate the negative criticisms of the
traditional system” (Semerci, 2004).
In the light of the things that mentioned above, the general purpose of this research is to determine the
students’ computer programming performance which are determined via fuzzy logic.
METHOD
Aim of Research
The aim of the research is to research “the effect of the fuzzy logic on the student’s programming
performance”. For doing so, the following question were answered:
Is there a meaningful statistical difference between the students’ academic performance of a course taken
traditionally and students’ academic performance of a course taken with the fuzzy logic theory?
Research Design
The research design of the study was conducted with the one of the quantitative method called experimental
design. This study was patterned according to the model with “post-test control group”. 336 students in total
were chosen according to the cluster analysis, 150 of them were in the experimental group, and 186 in the
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control group. Academic achievement average marks of the students in the term of the 2015 – 2016 spring
education year and lesson attendence were taken into consideration in establishing the experiment and control
groups. The fuzzy logic was taken as independent variable, and the academic performance of students was
taken as a dependent variable. As for the control group, traditional method was implemented.
Sample And Population
The data was obtained from the sample of 336 students from CEIT (Computer Education & Instructional
Technology) deparment who participated in this study. All of the students had been familiar with the
programming languages. In total there were 162 females and 174 males. They ranged in age from 17 to 27
years old. Demographic characteristics of the participants are presented in Table 1.
Table 1: Demographic Characteristics of Participants (N = 336)
Characteristics
n
Gender
Male
Female
Age
17-19
20-22
23-27
Grade Level
1
2
3
4

%

174
162

51,78
48,21

114
107
15

33,92
31,84
4,46

71
63
69
33

21,13
18,75
20,53
9,82

The demographic characteristics of participants can be seen in the Table 1. According to Table 1., First
grade students constitude 21,13% of the sample. Second grade students constitude 18,75 % of the sample.
Third grade students constitude 20,53 % of the sample and fourth grade students constitude 9,82 % of the
sample.
Data Analysis
A fuzzy logic system (FLS) can be defined as the nonlinear mapping of an input data set to a scalar output
data (Mendel,1995). A FLS consists of four main parts: fuzzifier(fuzzification), rules, inference engine, and
defuzzifier(defuzzification). These components and the general architecture of a FLS is shown in Figure 3.
Figure 3: Fuzzy Logic System (Tamilselvan and Shanmugam, 2014)
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The process of fuzzy logic is that firstly, a crisp set of input data are gathered and converted to a fuzzy set
using fuzzy linguistic variables, fuzzy linguistic terms and membership functions. This step is known as
fuzzification. Afterwards, an inference is made based on a set of rules. Lastly, the resulting fuzzy output is
mapped to a crisp output using the membership functions, in the defuzzification step.
Fuzzification
Fuzzification of programming performance was carried out using input variables and their membership
functions of fuzzy sets. Each student has both lesson mark and attandence,both of which form input variables
of the fuzzy logic system. Each input variable has four gauss membership functions. The output variable,
which is the performance value, is entitled “Programming performance” and also has four gauss membership
functions. For reasons of convenience within the application, a range between 0 and 100 was chosen (Figure
4). Membership function editör is seen Figure 4.
Figure 4: Membership Function Editor
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Membership functions are used in the fuzzification and defuzzification steps of a FLS, to map the non-fuzzy
input values to fuzzy linguistic terms and vice versa. A mamdani membership function is used to quantify a
linguistic term. For instance, in Figure 4, membership functions for the linguistic terms of mark and
attendence ariable are plotted. (very less, less, good, very good)
Rules and Inference
Several authors, including Mamdami, Takagi-Surgeno and Zadeh have developed a range of techniques for
fuzzy decision-making and fuzzy inference. The present study uses the method proposed by Mamdami,
(Semerci, 2004; Zadeh, 1965; Rutkowski, 2004). Also, The rules determine input and output membership
functions that will be used in inference process. These rules are linguistic and also are entitled “If-Then” rules
(Altrock, 1995; Semerci, 2004). In a FLS, a rule base is constructed to control the output variable. A fuzzy
rule is a simple IF-THEN rule with a condition and a conclusion. Fuzzy rules for assessing student
performance in Figure 5 are listed.
Figure 5: Rule editor

When one rule is active, an AND operation is applied between inputs. This method is repeated, so that output
membership functions are determined for each rule. For instance, one rule can be readed as: “If mark is very
good and attendence is veryless then programming performance is very poor”.
Defuzzyfication
After the rules and inference step, the overall result is a fuzzy value. This result should be defuzzified to
obtain a final crisp output. This is the purpose of the defuzzifier component of a FLS. Defuzzification is
performed according to the membership function of the output variable. Example of the one students’ rules
and performance value was shown in Figure 6.
Figure 6: Example of the rules and performance value
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The students’ surface view was also seen in Figure 7.
Figure 7: Surface View
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FINDINGS
The traditional method taken into consideration in the study is as follows: The grade was by taking 60 % of
the students’ exam marks and 40 % of the students’ attendence. The same examination results had an impact
on the success grade in the examination based on the fuzzy logic theory in different rates.
These rates were calculated by the rules which were written by the researchers. The findings related to the
comparisons of the classic logic and fuzzy logic was shown in the Table 2.
Table 2: Comparison of Some of the Students’ Programming Performance Value obtained according to
Classical and Fuzzy Logic Method

Student
No

Students’
Marks

Students’
Attendence

1
2
3
4
5
6
7

91
89
54
91
55
95
41

46
78
44
50
86
93
34

Classic Logic
(Control
Group’s
Performance)
73
84,6
50
74,6
67,4
94,2
38,2

Fuzzy Logic
(Experimental Group’s
Performance)
65,706
77,8019
44,1954
50,1111
54,8001
79,2768
36,6077

When the results are evaluated, a difference in outcomes is seen between the classical method and the fuzzy
logic method. To answer the question called “Is there a meaningful statistical difference between the students’
academic performance of a course taken traditionally and students’ academic performance of a course taken
with the fuzzy logic theory?”, Independent sample T test was applied (Table 3.).
Table 3: Independent sample T test: Comparing control and experimental groups’ results
Groups
N
X
S
p
Control (Traditional)

186

51,7688

21,90632

Experimental (Fuzzy
logic)

150

39,7733

17,00736

0.000

P<0.05
According to the table, it can be said that there is significant difference between control group’s and
experimental group’s programming performance (P<0.05). Also, it can be seen that students of control group
become more successful when compared to the experimental group. In addition to this, while 19,89 % of the
students (37 students) failed in the examination given according to the traditional method, 27,33 % of the
students (41 students) failed in the examination given according to the fuzzy logic theory.
DISCUSSION AND SUGGESTION
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According to the fuzzy logic theory, everything should be consist of degree and the fuzzy sets. These fuzzy
sets are applied in lots of areas. One of them is an education. This paper presents the evaluation of the
integration of a fuzzy logic into the student programming performance. Students were divided into two
groups. One of the group’s grades were calculated traditionally and the other group’s grades were calculated
with the fuzzy logic algorithm and the aim of the research is to compare their grades. In conclusion, a
significance difference was found between the traditional success grades and the success grades based on the
fuzzy logic theory. Some valued the potential flexibility of the fuzzy logic method, but others pointed out
drawbacks in that the calculation of performance values may be difficult to explain to students. As for
suggestions, by increasing the input parameters of the fuzzy logic rules, the results can be arised more
efficiently. At the end it can be concluded that this system can be useful to analyze the performance of
students with the membership functions. The improvement methodology can be applied to those students that
are under the performance category of ‘poor’ or ‘very poor’. It should not be forgetten that this improvement
methodology varies from university to university Also, the positive effects of the fuzzy logic theory are as
follows:the fuzzy logic calculation keep students active at their lessons, with the meaninful calculations, it
provides learning in depth. The fuzzy logic theory can diminishes examination anxiety. If student cannot
focus on traditional exam and the most important one is that the fuzzy logic theory can enables a
homogenous distribution by increasing the average success in classroom.
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ABSTRACT: This study aims to find out whether there are any statistically significant differences in
participants’ achievements on three different types of practice for the irregular past tense verbs of English.
There are three groups in the study; Computer Games group, Traditional activities group and control group.
The sample of the study consists of 83 9th grade learners of English at a state high school in Turkey. The
effectiveness of the type of practice is compared based on the results obtained from the immediate and the
first delayed post-test, which is conducted 21 days later than the immediate post-test. Kruskal Wallis and
Mann-Whitney U test were employed for the data analysis. The results indicated that, practicing the target
verbs via computer games resulted in more gain than the other types of practice. Furthermore, it was found
that remedial teaching was necessary for teaching the irregular verb forms because both computer games and
traditional activities groups outperformed the control group who received no remedial teaching for those
verbs. In terms or durability, computer games were proven to be more effective than the other practice
methods.
Keywords: Computer Assisted Language Learning, Computer Games, Irregular Past Tense Verbs
INTRODUCTION
Language learning, which is regarded as an important activity since it is the way of interaction among people
at any age and for any reason, has been accompanied with some changes in technologies. One of those
changes is the utilization of computers in learning English or, more technically, it is Computer Assisted
Language Learning (CALL). Computer Assisted Language Learning is one of the most important
technologies used to contribute to language learning.
Among the issues focused in language teaching and learning, grammar is one of the basic elements of a
language and it defines a mapping between sounds and meaning, however this is not a single process. It is
done through a set of structures, each of which is governed by a subsystem that computes the form of words.
Inflectional morphology occupies an essential position in language in terms of both form and meaning, and it
marks relations such as person, number, case, gender, possession, tense and aspect, by serving as an important
grammatical glue holding the relationships of constructions together. There are many examples of irregular
inflection such as past form of verbs and plural forms of nouns in English, in which inflectional morphology
is an important element. The single state of inflectional morphology, English past tense inflection was focused
in this study.
In English, the majority of verbs have a simple past tense form that can be accepted as predictable and
computed by a rule resulting the addition of one of three variants of the ‘’-ed’’ (-d, -t, -ed) suffix to the base
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verb stem. On the other hand, a significant minority, especially some common verbs, take a so-called
‘’irregular form’’, which is unpredictable in form.
The acquisition of irregular verb forms in English and their appropriate use takes a long time even for the
native speakers of the language (Shipley, Maddax and Driver, 1991). According to the researchers, during
typical development, acquisition of the most common irregular past tense forms takes place between five and
eleven years of age. When it comes to second language learning (L2) or foreign language learning, the
mastery of verbal inflection becomes more significant as it is a possible indication of morphological, syntactic
and semantic competence.
Turkish learners of English have the same problem because Turkish is an inflectionally rich language in
which grammatical morphemes are totally rule governed. Although irregular verb of English can be revised
several times by the Turkish learners, the learners cannot store them in long term memory, as a result they are
forgotten after a while.
At this point, applying different teaching and learning methods gains importance. Employing CALL facilities
such as computer games may be one of the effective ways in learning the irregular verbs. Therefore the
purpose of the present paper is to report on the findings of the study into the use of computer games in
classroom setting. After a presentation of some major issues permeating the literature, the results of the study
into the effectiveness of practicing English irregular past tense forms by using approaches in the following
instructional scenarios will be presented: (a) traditional grammar exercises, (b) Computer games for practicing
and revising the target structure, and (c) control group conditions in which the participants receive no
remedial teaching specifically designed for the target structure.
Review of Literature
Since the early beginnings of Computer Assisted Language Learning (CALL), the application of computers in
grammar instruction has been of great interest to researchers. Various approaches and techniques have been
proposed, and they range from accuracy-oriented to close-ended grammar drills with corrective feedback
through corpus-based discovery learning to collaborative writing activities with a communicative focus. For
the purposes of the present study, it is especially important to observe a shifting focus of CALL instruction
from teacher centred to student engaging settings, such as language games.
As the use of computers in language teaching increases, it is essential to establish research-based indications
of the appropriate roles of Computer Assisted Language Learning (CALL) in curriculum and instruction. One
of the most important questions focuses on whether technology should attempt to emulate the characteristics
of a communicative classroom, engaging students in real and meaningful communication, or provide the types
of tutorials and drills that tend to be de-emphasized in current teaching practice Nutta (2013). The study
mentioned here compared postsecondary English as a Second Language (ESL) students’ acquisition of
selected English structures based on the method of instruction—computer-based instruction versus teacher
directed instruction. The results showed that for all levels of English proficiency, the computer-based students
scored significantly higher on open-ended tests covering the structures in question than the teacher-directed
students. No significant differences were found between the computer based and teacher-directed students’
scores on multiple choice or fill-in the- blank tests. The results indicate that computer-based instruction can be
an effective method of teaching L2 grammar.
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According to Arıkan (2011) it should be born in mind that language learning is a challenging task requiring
constant effort especially for young learners. Games encourage learners to direct their energy towards
language learning by providing them with meaningful contexts.
Hwa, Weei, and Len (2012) advocate the use of blending computer-based and teacher-driven approaches,
determining the efficiency of the blended learning environment in which instructions are imparted through the
blend of existing instructional methods and an interactive multimedia e-book. AbuSeileek (2009) reports on a
study into a new manner of enhancing grammar learning based on the level of language structure complexity,
and in that report computer-based learning method is found to be functional for more complex and elaborate
structures, and more complicated grammar structures need to be taught by means of the deductive technique.
As the argument of AbuSeileek (2009) continues, none of the inductive and deductive techniques is reported
to be more practical with simple grammar structures such as the simple sentence and compound sentence.
Appreciating student’s competence and promoting learner autonomy in grammar instruction has been at the
forefront of numerous CALL studies. Jing and Bull (2010) report significant benefits of an “independent open
learner model”, which “confronts students with the state of their knowledge in a personalized computer-based
approach designed to prompt awareness of their own language rules” (p. 111). While given appropriate
feedback and stimulation to work, learners develop their grammar inventory by first exploring their own rules
and then comparing their language to target language rules.
Several researchers have been interested in conducting studies that investigate the effects of using computers
as a medium for teaching and learning grammar (AbuSeileek, 2007; Corbeil, 2007; Nabah’, Hussain, AlOmari, & Shdeifat, 2009; Nutta, 1998). Corbeil (2007) examines different learning outcomes of students
learning French past tense verbs through a multimedia package and a text book. The findings reveal that the
participants learning through the multimedia package performed significantly better than the others.
AbuSeileek’s study (2007) focuses on the two experiments that include computer-based grammar and teacherdriven grammar. The researcher analyses the students’ gains from both approaches in teaching verb tenses
through the initial rule-oriented and structure-guessing approaches. According to the post-test results, the
participants favour the computer-based grammar instructional method through the structure-guessing
approach; however, it is stressed that both methods and approaches are effective in teaching English tenses.
Nabah’et al. (2009), in a similar way, discuss the use of instructional software in teaching the passive voice in
four experimental groups. The study uses an instructional software program created with Macromedia Flash
to teach English passive voice and investigates its effect on the students’ achievement. The findings of the
study indicate that there are statistically significant differences between the students’ achievement in the mean
scores. The difference is in favour of the participants in the experimental group that uses the software
program. Therefore, previous research seems to suggest that language teachers should use computer-assisted
language lessons in their instruction, at the same time taking learning out of the walls of the classroom
through some online tools (Terrel, 2011).
Phillips (1993) indicates that children notice English as amusing and rewarding by playing games in the
language classroom. Playing games in the language classroom develops the cooperation and competition
among the students.
Ersöz (2000) states that well-chosen games are significant because they create a break time for learners and
enable them to use the language skills. Moreover, games are stimulating and entertaining tool so they
motivate the learners to use the language (Ersöz, 2000). Ersöz (2000) also emphasizes that games create
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meaningful and useful language in real context and thus increase and encourage cooperation in the target
language.
Lewis and Bedson (2000) support that the game context makes the foreign language immediately useful to the
children. It brings the target language to life. Lewis and Bedson (2000) also highlight that they provide
variation to lesson and increase motivation by providing a plausible incentive use of the target language.
In brief, it can be deduced from the relevant studies in the literature that language games may assist the
students learn the target language in an enjoyable way. They can be used for focusing on particular points
such as vocabulary, pronunciation, grammar structures and for improving speaking, reading, listening and
writing skills of the learners. To attain positive outcomes from language games, games must be chosen in
accordance with the levels and needs of the learners, and games must have an object and prescribed rules.
These object and rules should be explained clearly and be comprehended by the learners so that they can get
beneficial results from plating those games. In conclusion, language games urge the learners to use language
and produce entertainment. They are rule-governed, have some aims to receive outcomes based on
competitive and challenging communication.
METHOD
This study was carried out with the aim of investigating whether or not computer games are effective in
retention of irregular past tense verbs by Turkish EFL learners. Firstly, this study investigated the possible
effects of different types of practice on irregular past tense verbs learning process in English. The study aims
to compare three different groups in order to find out the effectiveness of the computer games practice on
irregular verbs learning, computer games group was compared to traditional group and control group in order
to see whether or not the students who practised by computer based language games were more successful in
retention of the irregular verbs. Besides, the study investigated the durable effects of the computer gamebased practice or traditional practice on irregular past tense verbs learning process in English. In order to
investigate the effect of time factor, two delayed post-tests were applied and all groups were compared
statistically.
This study was conducted at Cumhuriyet Anadolu High School in Gebze in the first term of academic year of
2015-2016 with the participation of three intact 9th grade classes. 83 subjects participated the study, their age
ranged from 14-15. Their English proficiency levels were defined as elementary according to the proficiency
test carried out at the beginning of the year by their teachers. Students‟ exposure to English was limited with
classroom context. These students had been learning English for four years according to the same curriculum
since all of them studied at a state primary school. In order words, educational and sociocultural backgrounds
of the subjects in these classes were similar.
At Anatolian High Schools, 9th grade students have 6 hours of English lesson per week and they use the same
coursebook, prepared for elementary learners by Minister of Turkish National Education. As the study was
conducted in a state school, and because the classes were chosen randomly as participants, it was not possible
to regroup the students. Because of this reason, classes were randomly assigned to groups; one class as
computer games group, one class as traditional group and one class as control group.
A pretest – posttest experimental design was conducted in order to examine and measure both short and long
term effects of the different practising ways and comparing the accuracy of the computer games group,
traditional group and control group.
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Before the treatment sessions, the pretests which focused on the target grammar item of the study was applied
to all students in order to identify the unknown irregular verbs. A pilot test had been conducted to a different
group of students who were at the same school and level and who had conducted the same EFL program as
the subject groups of the study. It comprised from 31 students. They were just like the students chosen as the
subject of the study. The pilot test was applied to evaluate whether or not it was appropriate for the subjects‟
comprehension level and determine the duration for the tests. In order to prevent the positive or negative
effects of different tests, same tests were used as the pretests, posttests and delayed posttests of the study. The
Fill in the Blank test (FBT) was applied as a pretest and posttests to check the correct usage of the selected
grammar item, Fill in the blank test was chosen in order to prevent the students from guessing which can be
done on multiple choices. The test was taken from an ELT website, it told an event. It did not compose
sentences which were not connected each other. FBT includes fifty gaps and each of the items has a blank
part. After each blank, there existed a verb which the subjects had to use the correct form of these irregular
verbs. It contains 31 irregular 2 regular verbs. Two English teacher examined its applicability for the
treatment groups.
In order to prevent test anxiety among the participants, the subjects were informed at the beginning that the
results of the tests would not have any effect on their regular evaluation in the school. Furthermore
explanation in was done in Turkish for the subjects when needed, by doing so possible misunderstandings
resulting from the language used were aimed to be eliminated.
Computer games, as texts of the new technologies are a large part of many students' cultural worlds,
and vivid examples of the ways in which the new technologies are challenging more traditional concepts of
text, narrative and literacy. The most exciting and creative of the new linguistic and cultural forms to arise
within the orbit of the new technologies, computer games challenge and extend current notions of what texts
are, and of what young people's engagement with them, as players or 'readers' might entail (Beavis 1997).
They provide entertaining and pertinent instances of what a conception of literacy that includes visual and
other non-verbal elements might entail - what Kress (1995) and the 'New London Group' (1995) describe as
'design'.
Irregular past tense verbs were chosen as a target grammatical item. In English past tense, the physical shape
of the verb changes according to encoding the relative time of occurrence of the referent event and the speech
act (Pinker:1993). English verbs come in forms: regular and irregular. Regular past tense inflection is
predictable and computed by a rule resulting in addition of the suffix –d to the verb stem. Speakers are
allowed to inflect an unlimited number of new verbs by adding the suffix –d which has three variants (-d, -t, ed). In contrast to regulars, irregular verbs form a closed list about 180 irregular verbs and they are
unpredictable in form for example hit-hit, come-came, and feel-felt. Whereas Turkish has a rule-governed
language system and the past tense marker has a single form – DI. Therefore Turkish students generally have
problem with learning of these irregular verbs. The subjects of this study could not learn many of them
although the irregular past tense verbs have been taught them since 7th grade.
Specific materials were prepared for computer games group and the traditional groups. In the practice stage,
computer based language games were used in the game group. Those computer games were formed by the
researchers and they were designed in accordance with current foreign language level of the students. Group
games were mainly preferred since all of the participants may not be enthusiastic to take part in the game
individually. In order to keep them motivated, each student is expected to act in turn which is generally
observed in cooperative games.
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Secondly, three computer games were created for the pilot study. These games were practised with three
classes of 10th grade students at Cumhuriyet Anatolian High School. The main purpose of the pilot study was
to find out the suitability of each game in terms of instructional process and management. Each game was
tried out once.
After the try-out, the instructional process and management of each game were adjusted as follows. (1) The
game instruction was given in Turkish and then a demo was shown to the students. (2) When the students
were playing the games requiring pair work or group works, the teacher had to make sure that the students did
not make mistake practising irregular verbs, thus the teacher walked among the students control them. (3) The
teacher had to organize the class in a way that facilitated game playing and to plan the instructional process
effectively in order to finish the game in time.
Three different computer games were created by the researchers, the first game was designed by Microsoft
Power Point program. When the students clicks of the start button, the arrow shows them an irregular verb in
its base form, and the student is required to select the irregular past form of the given verb. If the answer is
right the students is directed for another verb, if the answer is wrong, the game provides the learner with the
right answer and leads students to the next verb. The game has 4 modules and each module includes 5
irregular verbs, those 5 verbs are the same with the verbs taught at each session as indicated in the design of
the study.
FINDINGS
The data were obtained from immediate post-test, delayed post-test and second delayed post-test were
analysed to find out the effect of the different treatments in promoting the retention of the irregular verbs.
Table 1: The results of the Kruskal Wallis Test for between Group Analysis
Group
N
Mean Rank
SD
Chi-Square
Traditional
29
48,24
2
25,851
Computer Games
27
54,20
Control
27
23,09

p
.000

As seen in Table 1, the results of Kruskal Wallis indicated a meaningful difference between the amounts of
irregular past tense forms depending on the results of immediate post-test. Employing Mann-Whitney U test
is one of the most reliable methods to reveal the difference. The results of the analysis are presented in the
following sections.
Between-Group Comparisons in terms of the Immediate Post-test
Table 2. The Results of the Mann-Whitney U Test between groups
Group

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Traditional
Computer Games
Immediate Post- Control
Test
Computer Games

29
27
27
27

26,45
30,70
17,50
37,50

767,00
829,00
472,50
1012,50
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Control
Traditional

27
29

19,59
36,79

529
1067,00

,000

As it can be seen in Table 2, the results of the statistical analyses revealed no meaningful difference between
the Computer Games group and the Traditional Group in terms of immediate post-test results. On the other
hand, the results show a statistically meaningful difference between the computer games group and the control
group and between traditional group and control group.
Between-Group Comparisons in terms of First Delayed Post-test
Table 3 The results of the Kruskal Wallis Test for between Group Analysis
Group
N
Mean Rank
SD
Chi-Square
Traditional
29
44,78
2
32,248
Computer Games
27
58,83
Control
27
22,19

p
.000

First, Kruskal Wallis test was conducted to find out any possible significant differences among the scores of
the three subject groups. The analysis of the first delayed post-test score showed that there was a significant
difference among the mean score of the subject groups from the first delayed posttest (p: 0,000)
Table 4. The Results of the Mann-Whitney U Test between groups
Group
Traditional
Computer Games
First Delayed Computer Games
Post-Test Control
Traditional
Control

N

Mean Rank

Sum of Ranks

29
27
27
27
29
27

23,41
33,96
38,87
16,13
36,36
20,06

679,00
917,00
1049,50
435,50
1054,50
541,50

p
0,015
0,000
0,000

Same as in the analysis of the immediate posttest scores, Mann-Whitney U test was administered to the first
delayed posttest scores to see the differences between the groups explicitly. The results of this analysis
revealed that the game group significantly outperformed both traditional (p: 0,015) and control group (p:
0,000) and the traditional group performed better than control group.
Between-Group Comparisons in terms of Second Delayed Post-test
Table 5. The Results of One Way Anova Test between groups
Sum of
df
Squares
Between Groups
208,074
2
Second Delayed
Within Groups
226,817
0
Post-test
Total
434,892
2
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Mean
Square
104,037
2,835

F

p

36,695

,000
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One way Anova test was conducted to find out any possible significant differences among the scores of the
three subject groups. The analysis of the second delayed post-test score showed that there was a significant
difference among the mean score of the subject groups.
Table 6. The Results of the Tamhane Test between groups
Group
Traditional
Computer Games
Control

Computer Games
Control
Traditional
Control
Traditional
Computer Games

N

Mean Difference

Std. Error

p

27
27
29
27
29
27

-1,96552
1,96041
1,96552
3,92593
-1,96041*
-3,92593*

,43768
,49258
,43768
,41319
,49258
,41319

,000
,001
,000
,000
,001
,000

The Tamhane test results indicated that the game group significantly outperformed both traditional (p: 0,000)
and control group (p: 0,000) and the traditional group performed better than control group.Within-Group
Comparison in terms of the Immediate Post-test and Delayed Post-test and Immediate Post-test and
Second Delayed Post-test
Table 7. Within-Group Comparison in terms of the Immediate Post-test, Delayed Post-test
From Immediate to First Delayed N Mean Rank Sum of Ranks
Z
Game

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Control
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Traditional Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Wilcoxon Signed Ranks Test

22
1
4
24
0
3
28
0
1

12,05
11,00
12,50
,00
14,50
,00
-

265,00
11,00
300,00
,00
406,00
,00
-

p

-3,893*

.000

-4,333*

.000

-4,646*

.000

Table 8. Within-Group Comparison in terms of the Immediate Post-test, Second Delayed Post-test
From Immediate to First Delayed N Mean Rank Sum of Ranks
Z
p
Game

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Control
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Traditional Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Wilcoxon Signed Ranks Test

24
2
1
27
0
0
29
0
0

41

14,42
2,5
14,00
15,00
,00
-

346,00
5,00
378,00
435,00
,00
-

-4,345*

.000

-4,561*

.000

-4,716*

.000
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As Table 8 indicates, the subjects in the game group showed significant difference from immediate post-test
to second delayed post-test (p: 0,000). They obtained higher results than the other groups. It can be deduced
that game activities can promote retention of the irregular verbs for a long time.
DISCUSSION
This study focused on the comparison of language games with traditional activities and tried to find out shortterm and long-term effects of them in promoting students‟ retention of irregular verbs. In order to find out the
most effective practice and answer the research questions, the data was obtained from immediate, and delayed
posttests were analyzed in between-group and within group comparisons.
As a result of the pretest, it was determined that past tense form of the target irregular verbs was not known by
all of the subjects. These irregular verbs were revised into four treatment sessions in game and traditional
groups. After these treatments to evaluate the groups‟ achievement, two posttests were administered. It was
found that there was a significant difference among the groups as a result of each posttest. Practicing irregular
verbs with different ways affected the scores of subjects in considerable degree.
When the short-term effects of the game and traditional activities were compared by looking at the immediate
posttest results, it was seen that there was a significant difference among three groups. Game group obtained
higher scores than control group. In Öztürk‟s (2004) study, game group got higher scores than traditional
group as in this study. These results also correspond with the other empirical studies which were applied by
Kaya (2007) and Cimcim (2008). These studies have revealed that EFL learners have benefited more from
language games than traditional activities as this study. On the other hand it was also found that there was a
significant difference between the Traditional and control group (p < 0.000). The subjects of the game group
improved their irregular verb knowledge better than control group. Moreover, the traditional group also
significantly outperformed the control group (p:< 0.000). This result suggests that while dealing with this kind
of problematic grammatical items, it is necessary to apply remedial teaching as in game and traditional group
in order to consolidate their knowledge. In the light of this result, it can be asserted that language games
enable a feeling of realism and relevance into the classroom and make language learning process more
exciting as teachers move away from just using textbook and written materials.
One conflicting result with the relevant literature was revealed with the analysis of scores of Computer games
group and Traditional group. Computer games group had better results than the traditional group but the
difference was not statistically significant. Possible reason for this result might be the type of tests
implemented. The traditional group practiced the target structures with paper-pen gap filling activities while
the computer games group did the same practice through computer games. Right after the practice section, a
paper pen post-test was implemented and this design might have favour the traditional activities group. As
expected, both traditional and computer games groups outperformed the control group, and the difference
among the groups was significant.
As for the analysis of the data in terms of the first delayed post-test, the results indicated that there were
significant differences among the groups; computer games group outperformed the traditional group, and
respectively the traditional group outperformed the control group. All the differences were found statistically
significant. It can be concluded from this finding that, the computer games are more effective than traditional
activities in retention of the grammatical units. Another deduction can be that, at any case remedial teaching
should be organised for the target units, as the results support this view by providing better results from the
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experimental groups than the control group who received no remedial activities apart from their normal run of
lessons.
For the final research question, to test the durability of the retention, further analysis was conducted. The
results revelled that the loss of the Computer games group in terms of irregular past forms was lower than the
other groups. In other words, the participants in the game group remembered more irregular forms that the
others, and the difference among all groups were statistically significant.
On the other hand, an unexpected finding arose from the analysis of data coming from the scores of traditional
and control groups. Although the difference between these two groups was significant in immediate post-test
in favour of the traditional group, in delayed post-test the control group lost fewer words than the traditional
group. But does not mean that the control group learned more than the traditional group, the difference was in
the amount of lose rather than gain.
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ABSTRACT: The use of mobile applications which are developed for smartphones and tablets is increasing.
They use special features of the devices such as integrated cameras, geopositioning, and location and
orientation sensors. The purpose of this study is to examine students’ opinions on using an educational mobile
application which is supported by sensors as a homework tool. In the scope of the study, we have examined
the students’ opinions regarding the usage of sensors in mobile applications, their ideas on the usage of
mobile applications for homework, and mobile applications’ scorekeeping feature. The overall findings
indicated that most of the students preferred to use mobile applications with sensors and the sensor feature
was the first thing they mentioned when they were asked to compare two mobile applications. In addition,
almost all of the students stated that they would like to use mobile games for homework. All of the students
stated that they like the highest score feature and they said that they enjoyed trying to beat their highest
scores. Most students also reported that they liked to look at their friends’ highest scores.
Keywords: Mobile learning, smartphones, sensor, educational mobile game
INTRODUCTION
Commercial digital games began to take place in our lives during the last quarter of the twentieth century.
Nowadays, there are many digital games with a variety of features which can be played not only on computers
but also on different platforms such as notebooks, tablets, handhelds, smartphones, and video game consoles
(All, Nuñez Castellar, & Van Looy, 2016; Boyle, Connolly, Hainey, & Boyle, 2012; Holotescu & Grosseck,
2011; Stewart et al., 2013).
The evolution of digital games has grown rapidly with the development and increase in ownership of personal
computers and consequently these games have become more accessible to many people. As a result of this
growth, digital games are being used for educational purposes and the digital game-based learning (DGBL)
concept has found a place in literature. Digital game-based learning (DGBL) can be defined as the usage of
the entertaining power of digital games for educational purpose (Prensky, 2001). These power games have
can be used in two ways; first, to develop new educational games with an educational purpose, and second, to
use commercial games that have been developed for entertainment purposes for education (All et al., 2016;
Hamari et al., 2016).
Using mobile games in education combines situated and active learning with fun in a potentially excellent
manner. Huizenga, Admiraal, Akkerman, and Dam (2009) developed a mobile city game called Frequency
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1550 which was designed to help pupils who were in their first year of secondary education to playfully
acquire historical knowledge of medieval Amsterdam. Historical knowledge and motivation for history in
general and the topic of the Middle Ages, in particular, were investigated in terms of pupil engagement in the
game. The results showed that the pupils who played the game were more engaged and gained significantly
more knowledge about medieval Amsterdam than the pupils who received regular project-based instruction.
Cavus and Uzunboylu (2009) investigated the effect of mobile learning on critical thinking skills.
They found that after the study students’ creativity improved significantly. Furthermore, researchers found
that outdoor experiences influenced students’ attitudes positively.
Botzer and Yerushalmy (2007) examined how sociocultural and situated learning aspects are
reflected in learning experiences within a novel mobile learning environment, Math4Mobile, a cellular
application for learning mathematics. Their results showed that use of the cellular environment enhanced the
participants’ engagement in the modeling of real life scenarios and contributed to collaboration between
participants.
In another meta-analytic study, Clark, Tanner-Smith, and Killingsworth (2016) examined 69 studies between
the years 2000 to 2012. The studies’ target group was K-16 students. The purpose of the study was to make a
comparison between game and non-game conditions and to compare augmented games to standard game
designs. The results indicated that digital games significantly enhanced student learning relative to non-game
conditions and there were significant learning benefits associated with augmented game designs compared to
standard game designs.
Nowadays, a change from “electronic” to “mobile” services has begun (de-Marcos et al., 2010) and mobile
learning is seen as a new trend. With the help of mobile devices users have the opportunity to learn anywhere
and at any time (Georgieva, Smrikarov, & Georgiev, 2011; Shih, Chuang, & Hwang, 2010) and it can be
assumed that mobile technologies are one of the most widely used information and communication techniques
in today’s world (Gedik, Hanci-Karademirci, Kursun, & Cagiltay, 2012).
Mobile technologies provide numerous opportunities to support learning and can be used both inside and
outside the classroom. With mobile technology, the learning environment accompanies the student
everywhere (Martin & Ertzberger, 2013). Also, mobile technologies eliminate geographic boundaries and
allow an effective form of flexible learning by breaking the limitations of the teaching location and helping
learners by providing collaborative learning environments (Chen & Hsu, 2008; Ozdamli & Cavus, 2011).
In today’s world many people not only own a desktop or laptop, but also a mobile device such as a mobile
phone, smartphone, PDA, MP3/MP4 player, handheld gaming device, ultra-mobile P, mini notebook or
netbook, and these mobile devices have the ability to connect in order to download, upload and/or work
online via wireless networks, mobile phone networks or both (Hashemi, Azizinezhad, Najafi, & Nesari, 2011;
Vinu, Sherimon, & Krishnan, 2011).
According to the ICT Facts and Figures report, 95% of the global population live in an area that is covered by
a mobile-cellular network and 47% of the world’s population uses the internet (International
Telecommunication Union, 2016b). According to International Telecom Union’s statistics in 2015, 98.6% of
the global population had mobile-cellular telephone subscriptions and 44.2% of them had active mobilebroadband subscriptions, and every year these numbers are increasing (International Telecommunication
Union, 2016a).
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Smartphones and tablets are used extremely often and depending on the spread of their usage, it can be said
that the importance of the mobile applications which can be used on these kinds of devices has increased
(Chen & Hsu, 2008). There are different kinds of applications which can be used on smart phones and tablets
and every day many innovations using these devices’ special features such as integrated cameras,
geopositioning, and velocimeters (Kirci & Kahraman, 2015)are presented to users. However, it is also
assumed that students often use mobile phones to kill time. Therefore, if they use mobile phones for learning,
their learning effectiveness may be improved (Lin, Ho, Lai, & Jong, 2014).
Due to built-in sensors that allow the development of mobile applications which contain different features
from classic video games (Chung, Kwon, & Huang, 2013) smartphones and tablets differentiate from oldgeneration computers. Depending on the review of related literature it might be concluded that there is need
for the studies on the effects of the usage of the built-in sensors located in portable devices in educational
mobile applications.
The Purpose of the Study
The purpose of this study is to examine students’ opinions of the on using an educational mobile application
which is supported by sensors as a homework tool. In the scope of the study students’ opinions on the usage
of sensors in mobile applications was examined and it was attempted to determine their ideas about the usage
of mobile applications for homework and on the scorekeeping feature. Three research questions were
examined:
1.
2.
3.

What are students’ opinions on sensor usage in mobile applications?
What are students’ opinions on the scorekeeping feature of the mobile application?
What are students’ perceptions about using mobile applications for homework?

METHOD
The study was conducted within the scope of the subject of multiplication in a mathematics lesson. In the
study it was aimed to compare two different mobile applications; one used the smart phone’s sensors and was
developed by researchers and the other was the “Google Play” platform’s most downloaded multiplication
game application did not use any smart phones sensors. By comparing two mobile applications it was
intended to find out the students’ opinions on the mobile applications’ sensor usage feature and to discover
the possible reasons for the students’ preferences. On the other hand, using the mobile application process was
designed as homework and the aim of the homework was to get the highest score. The study was carried out
within the scope of a case study which can be defined under a qualitative research method. The qualitative
data were collected from the participants through questionnaires and semi-structured interviews.
Participants
The study’s participants comprised 17 third grade primary school students from two different primary schools
and the study was conducted in the second term of the academic year 2015-2016. Convenience sampling was
used to determine the working group because it had to be suitable for the researchers to observe easily and the
participants had to have an appropriate smartphone to install the applications. All of the participants wished to
voluntarily participate in the study.
Materials
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The study was carried out within the subject of multiplication in a mathematics lesson and two different
Android-based mobile applications were used in the process.
The Developed Mobile Application (Sponge Game)
The first application which used the device’s orientation sensor was developed by the researchers on the app
inventor platform (Figure 1). On the first screen (Figure 1-a) there is an introduction and there are three
options to play the game; “Kolay (Easy)”, “Orta (Medium)”, and “Zor (Hard)”. According to the player’s
selection, another screen (Figure 1-b) appears and the game begins. The question is on the top of the screen
and the aim is to clean the germ with the sponge which has the correct answer to the question. The sponge
uses the phone’s location sensor and moves according to the orientation of the phone. If the player finds the
right answer another question appears and the score increases, and if the player selects the wrong answer one
heart will disappear. If all of the hearts disappear or the player shakes the phone the final screen (Figure 1-c)
appears with the score information.

(b)
Figure 1: The Developed Mobile Application (Sponge Game)

(c)

The “Matematik – Çarpım Tablosu” Application (Multiplication Game)
The name of the second application was “Matematik-Çarpım Tablosu” (Figure 2) and it was developed by the
Camerapps Company. The “Matematik-Çarpım Tablosu” game was selected for use in the study because it
was the “Google Play” store’s most downloaded multiplication game application when the application process
was executed. The game has four different parts. The first two parts (Figure 2-a, figure 2-b) ask questions and
the player receives stars or scores if they submit the right answers. The third part (Figure 2-c) is a game which
two players play at the same time on one screen. The last part is the multiplication table.
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(b)
(c)
Figure 2: The Matematik – Çarpım Tablosu” Application (Multiplication Game)
Procedure
In the study, the students were asked to use mobile applications which could store the highest scores for two
days as homework and they were told that they would show their highest scores to their teachers after two
days. At first, the developed application was installed for one school’s students and the other application was
installed for the other school’s students. Two days later the procedure changed and the applications installed
were reversed. After four days an interview was held with the participants and the students were asked to
compare the two mobile applications.
Data Collection Tools
Questionnaire
The questionnaire consisted of five questions which were asked to determine how long the students used the
mobile applications and to learn which electronic devices they had at home. The participants completed the
questionnaires by themselves.
Interviews
Face-to-face semi-structured interviews were conducted at two different schools with 17 participants and 13
questions were asked. Seven of the questions were to examine the students’ opinions on the sensor feature of
the application. Four were to investigate the scorekeeping feature and two were to explore the students’
perception of using mobile applications for homework
Data analysis
The data obtained from the interviews was firstly transformed into a written format and then subjected to
content analysis in order to examine the common codes, and then the data was interpreted according to the
frequency analysis and descriptive analysis results. The data analyses process was independently conducted
by two researchers to establish inter-rater reliability.
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FINDINGS
The overall findings of the three research questions are expressed below:
Q1. What are students’ opinions on sensor usage in mobile applications?
The participants’ answers to the first research question are summarized in Table 1. The findings indicated that
most of the students (n=11, 65%) preferred to use the mobile applications with sensors. Also, the participants
who mentioned the difference between the two mobile applications first stressed the sensor feature when they
were asked to compare the applications and nearly all (n=16, %94) indicated that they liked to collect points
by moving the smartphone. On the other hand, nearly all of the students (n=16, %94) thought the games might
be beneficial for their lessons.
Table 1: Questions and answers to research question 1.
Questions
Is there any difference between the sponge game and the digital
games you played before?
Is there any difference between the sponge game and the
multiplication game?
In your opinion, is the sponge game or the multiplication game
beneficial for your lessons?
Did you like to collect points by moving the sponge?
The multiplication game did not have an orientation function.
What is your opinion on the orientation feature?
If you could choose between the sponge game and the
multiplication game which one would you select?

Yes

%

No

%

13

76%

4

24%

7

44%

9

56%

16

94%

1

6%

16
94%
Orientation is
better
11

65%

Sponge Game
11

65%

1
6%
Orientation is
not better
6

35%

Multiplication
Game
6

35%

Q2. What are students’ opinions on the scorekeeping feature of the mobile application?
Table 2 notes the key findings of the second research question. All of the students (n=16, %94) indicated that
they liked the mobile games’ scorekeeping feature and all of them said that they tried to beat their own high
scores. More than half of the participants (n=11, %65) tried to find out their friend’s scores and most (n=10,
%59) knew who had the highest score.
Table 2: Questions and answers to research question 2.
Questions
Did you like the scorekeeping feature?
Did you try to beat your own high score?
Did you look at your friends’ highest scores?
Do you know who has the highest score?

Yes
17
17
11
10

Q3. What are students’ perceptions of using mobile applications for homework?

50

%
100%
100%
65%
59%

No
0
0
6
7

%
0%
0%
35%
41%
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The findings from research question 3 are tabulated in Table 3. Almost all of the participants (n=15, %94)
said that they like getting homework as a digital game and most of them preferred digital game homework to
traditional homework.
Table 3: Questions and answers to research question 3.
Questions
Did you like getting homework as a digital game?
If you could choose between traditional homework and digital
game homework which would you choose?

Yes
15

%
94%

No
1

%
6%

Digital Game

Traditional

10

6

63%

38%

DISCUSSION
In our study, we tried to examine students’ opinions on using mobile applications supported by sensors for
different perspectives. Although nine of the participants did not see any difference between the two games,
the findings indicated that almost all of the participants commended the orientation feature of the game when
they were asked if they liked to collect points by moving the sponge or not. This finding verifies the results of
studies which assume that moving the device is more engaging (Bucolo, Billinghurst, & Sickinger, 2005;
Marzo, Bossavie, & Hachee, 2014; Wang, Zhai, & Canny, 2006). By using the orientation sensor our game
differentiates from traditional mobile games. The user has to move the phone to play the game and this may
be attractive to them because they not only look at the screen and give the answers to the questions but also
have to move the phone, and these kinesthetic moves may be the reason for the attraction. In addition, the
orientation sensor means our game may be more similar to the games that the students play regularly and this
may create excitement
.
Another of the study’s findings is regarding the scorekeeping feature. Previous research (Burguillo, 2010;
Cagiltay, Ozcelik, & Ozcelik, 2015; Ozdener & Celen, 2009) comment on the positive effect of competition
in education. Our study is consistent with these studies and showed that primary school children like the
scorekeeping feature and all of them tried to beat their high scores. Most of the children also checked their
friend’s scores and knew who had the highest score. The scorekeeping feature may evoke the users’
competitive side so they try to beat not only their high scores but also their friend’s highest scores. Last, we
examined the mobile games as a homework experience. Coller and Shernoff (2009) stressed the engaging side
of playing video games as homework in a similar study to ours. But despite nearly all students liking getting
homework as a mobile game some of them still wanted traditional homework. The participants who preferred
traditional homework argued that playing video games may be harmful to their health.
The sample size may be a limitation of our study so the results should be validated in a larger group.
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Özet: Eğitim ortamlarından toplanan verilerin, eğitimi geliştirmek için kullanılmasını sağlayan “eğitsel veri
madenciliği” alanının eğitim paydaşlarına ve öğrenme süreçlerine büyük katkısı olacağı belirtilmektedir.
Eğitsel veri madenciliği (EVM) sayesinde öğrenci davranışları modellenebilir, benzer öğrenci desenleri
oluşturulabilir ve eğitim bireyselleştirilebilir. Son dönemde EVM ile ilgili uluslararası çalışmaların sayısı
artmakta ve alanın yetersiz olan noktalarının giderilmesine yönelik öneriler geliştirilmektedir. Bununla
birlikte EVM alanında yerli çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada veri madenciliği (VM), EVM ve
öğrenme analitikleri (ÖA) ile ilgili bilgiler verilerek özellikle EVM’nin uygulanması sürecindeki temel
yaklaşımlar ve araçlar incelenmiştir. Çalışmada EVM için uygun bir genel çerçeve oluşturulması hedeflenmiş
ve EVM’de kullanılan açık kaynak kodlu araçlar incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak henüz genç bir alan
olan EVM’de standartlaşmış bir genel çerçevenin olmadığı görülmüştür. Alandaki farklı çalışmalar
incelenerek EVM’nin diğer bileşenleri; kullanıcılar, veriler, ortam ve araçlar işe koşularak bir genel çerçeve
çizilmiştir. EVM alanı için yapılan genel çerçevenin ve uzmanlar/uzman olmayanlar tarafından kullanılacak
şekilde pedagojik temelli yeni araçların geliştirilmesi gibi öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Eğitsel veri madenciliği, Öğrenme analitiği, Açık kaynak kodlu veri madenciliği araçları
GİRİŞ
Teknoloji ve bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler verilerin uzun süre depolanmasını, büyük miktarda veri
yığınlarını, geniş veritabanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu büyük veriyi çözümlemek ve anlamlı bilgileri
ortaya çıkarmada istatistiki yöntemler her zaman kullanışlı olmayabilmektedir (Şengür ve Tekin, 2013). Bu
verilerden anlamlı, kullanılabilir, işe yarar, ilginç, sıra dışı bilgi elde etmek yeni disiplinlerin varlığını gerekli
kılmıştır. Bu disiplinlerden biri de veri madenciliğidir. Veri madenciliği (VM), veritabanında bilgi keşfi
(KDD) olarak da bilinir; büyük veriler arasında bulunan, daha önce anlamı bilinmeyen potansiyel olarak
faydalı bilgilerin çıkarıldığı veritabanı yönetim sistemleri, makine öğrenme, yapay zekâ gibi işlemlerin olduğu
veri analiz tekniklerine denilmektedir. Han, Kamber ve Pei’e (2006) göre VM, veri tabanları, veri ambarları
ve diğer veri kaynaklarında saklanan büyük veri yığınlarından ilginç ve beklenmedik bilgilerin çıkarılmasıdır.
VM farklı disiplinlerin birlikteliği ile büyük verilerin içindeki değişkenler arasında anlamlı bir ilişki
aramaktadır. VM; pazarlama, sigortacılık, telekomünikasyon, sağlık, biyoloji, endüstri, mühendislik ve eğitim
gibi birçok alanda uygulanmaktadır. Eğitim kurumları için eğitimin kalitesini artırmak, öğrenciler için en
uygun eğitimi sağlamak için analizlerin yapılması önemlidir. Bu yüzden öğrenci ihtiyaçları en iyi şekilde
analiz edip, onlar için uygun süreci tasarlamak ve bunu başarmak için ileriye dönük tahminler yapmak
gerekir. Eğitim sürecindeki bütün katılımcıların faydalanacağı, eğitim kurumlarından elde edilen verilere
uygulanacak VM süreci aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. VM’nin eğitimde kullanılmasını gösteren çember (Romero ve Ventura, 2007’den uyarlanmıştır).
Eğitim sürecinde yer alan katılımcıların hepsinin özel ihtiyaçlarına doğrudan destek verecek VM
uygulamaları eğitim sistemlerinde kullanılmalıdır. Öğrenciler, akademik performanslarını artırmak için
öğrenme süreçlerine, kaynaklara ve çalışma desenlerine yönelik değişikliklere ihtiyaç duyarlar. Öğrencilerin
kullanım durumları, ders bilgileri, akademik bilgiler, etkileşim gibi bilgiler ile VM teknikleri ile elde edilen
anlamlı bilgi eğitimci ve yöneticilere eğitim sistemini planlama, tasarlama gibi imkânlar sağlar. Böylece
bütün bir eğitim bileşenleriyle birlikte gelişir. Yükseltürk, Özekeş ve Türel (2014)’in belirttiği gibi VM
tekniklerinin eğitimde kullanımı eğitimciler ve araştırmacılar için büyük veri setleri arasındaki değişkenler
arasında ilişkilere dair ilginç ve yararlı bilgileri elde etmek için fırsatlar sunmaktadır.
Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim geleneksel sınıf dışında uzaktan öğrenme, mobil öğrenme,
kitlesel açık öğrenme gibi farklı şekillerde yaygınlaşmaktadır. Bu yeni eğitim şekilleri beraberinde
öğrenenlere ait büyük miktarda verinin bu sistemlerin veritabanlarında birikmesini sağlamıştır. Geleneksel
sınıf ortamları ile karşılaştırıldığında çevrimiçi öğrenme ortamları öğrencilerin öğrenme aktiviteleri ile ilgili
önemli miktarda veriyi veri tabanlarında kayıt edebilmektedir (Greller ve Drachsler, 2012). Bu verilerden
değerli bilgiyi keşfetmek, gelecekle ilgili varsayımlar yapmak, öğrenenlere ilişkin örüntüler oluşturmak,
eğitimci, yönetici ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek için VM’nin katkıları önemli hale gelmektedir. Bu
amaçlar doğrultusunda farklı alanlarda uzun yıllardır kullanılmakta olan VM uygulamaları son dönemde
araştırmacılar tarafından eğitimde de kullanılmaktadır (Sachin & Vijay, 2012). Aydın (2007), VM’nin eöğrenme sistemine, öğrenciye önerilerde bulunma, motivasyonun artırılmasında, farklı öğrenme stratejilerine,
öğrenciler ve öğrenmeye ilişkin ayrıntılı bilgilerin elde edilmesine katkısı olacağını belirtmektedir. Çevrimiçi
eğitim kaynakların artışı birlikte beklenmedik oranda öğrenenlerin etkileşimlerine ait verileri mümkün hale
getirmiştir. Bu daha çok uzaktan eğitim ile yapılan ve bir şekilde bilgisayar ile öğrenenlerin etkileşimleri
sonucu kayıt edilen verilerdir. Örneğin içeriklerin ne kadar süre ile okunduğuna ilişkin veriler LMS/CMS ile
kolayca kayıt edilebilmektedir. Yine öğrenenlerin ne zaman tartışma forumlarına girdikleri, kiminle
etkileşime girdikleri ve içerde kaldıkları süre içinde nelere odaklandıkları kayıt edilebilmektedir. Fare ve
klavye hareketleri seviyesine kadar inebilen bu verilerin EVM ve Öğrenme Analitiği (ÖA) gibi yeni
yaklaşımlarla analiz edilmesi sayesinde eğitim araştırmacılarının üzerinde çalıştığı karmaşık problemlerin
çözülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilerin davranışlarının, tecrübelerinin, bilgi düzeylerinin
modellenmesi, benzer öğrenci örüntülerinin oluşturulması, uyarlanabilir ve kişiselleştirilebilir ortamlarda
kullanılabilecek bilgilerin üretilmesi mümkün olabilecektir (Bienkowski, Feng, & Means, 2012).
EVM alanı genç bir araştırma alanı olarak eğitim paydaşlarına ve öğrenme süreçlerine büyük katkısı olacağı
belirtilmektedir. EVM ile ilgili uluslararası çalışmaların sayısı her gün artmakta ve alanın eksik olan
noktalarının giderilmesine yönelik öneriler geliştirilmektedir. Bununla birlikte EVM alanında yerli çalışma
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sayısı oldukça azdır. Bu çalışma VM, ÖA ile ilgili bilgiler vererek özellikle EVM uygulanması sürecindeki
temel noktalar olan yöntemler ve kullanılan araçlar açıklanarak konudaki eksikliğin giderilmesine katkı
sunmayı hedeflemiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. EVM’de yaklaşımların gelişim süreci nasıl olmuştur?
2. EVM için uygun bir çerçeve nasıl olabilir?
3. Özellikle EVM için yapılmış araçlar nelerdir?
Araştırma mevcut durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçladığından betimsel tarama modeli
kullanılmıştır. Karasar (2006)’a göre, olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların
“ne” olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan çalışmalar betimsel çalışmalardır. Bu doğrultuda, EVM ve
ÖA, EVM ve ÖA arasındaki benzerlikler ve farklar, EVM alanında yapılan çalışmaların incelenmesi gibi alt
başlıklar altında kapsamlı bir inceleme yapılmıştır.
EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENME ANALİTİĞİ
EVM, VM alanındaki farklı araç ve tekniklerin eğitim alanında kullanılmasını sağlayan yeni bir disiplindir.
Eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve öğrencilerin öğrenmelerini daha iyi anlamak içi karar alıcılara imkânlar
sağlar. EVM ile ilgili yapılan pek çok tanımlama bulunmaktadır. Siemens ve d. Baker (2012), tarafından
EVM, öğrenme ortamlarından elde edilen verilerin ortaya çıkartılması için yöntemler geliştirilmesi ve bu
yöntemlerin öğrencilerin ve öğrenme ortamlarının daha iyi anlaşılmasında kullanılması ile ilgilenen bir
disiplin olarak tanımlanmaktadır. Narli, Aksoy ve Ercire (2014)’ye göre ise EVM, eğitimsel veri
tabanlarından elde edilen veriye, eğitimsel amaçlar doğrultusunda VM yöntemlerinin uygulanmasıyla ortaya
çıkan bir araştırma alanıdır. Bir diğer tanımlama “International Educational Data Mining Society” tarafından,
eğitimsel bağlamdan gelen özgün tipte veriyi keşfetmek için metotlar geliştirmekle ilgilenen ve bu metotları
öğrencileri daha iyi anlamak için kullanan, gelişmekte olan bir disiplin olarak tanımlanmıştır (IEDMS, 2016).
EVM ve ÖA eğitim ortamlarından toplanan verilerin, eğitimi geliştirmek için kullanılmasını sağlayan
alanlardır (Siemens, d Baker, 2012). EVM psikometri, yapay zekâ, makine öğrenme, ÖA, istatistik, psikoloji
gibi farklı disiplinleri de kullanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. EVM, eğitim ortamından elde edilen
verilerin daha önceden bilinmeyen ya da oluşturulmamış yapısını keşfetmek için yöntem geliştirme ve
geliştirilen yöntemlerin öğrencileri daha iyi tanımada kullanan gelişmekte olan bir disiplin alanı olarak
tanımlamak mümkündür (Bilen, Hotaman, Aşkın ve Büyüklü, 2014). VM alanındaki bilgi birikimi
kullanılarak eğitim ortamlarındaki verilerin analiz edilmesi, eğitim alanında ihtiyaç duyulan tahminlerin
yapılmasına, öngörülemeyen desenlerin keşfedilmesine, beklenmedik soruların, sorunların ve çözümlerin
tanımlanmasına yardımcı olabilecektir (Gülen ve Özdemir, 2013).
Öğrenme Analitiği
ÖA için birçok farklı tanımlar yapılmıştır. Bahçeci (2015), 2011 yılında düzenlenen I. Uluslararası Öğrenme
Analitikleri ve Bilgi Konferansı’nda ÖA’nın “öğrenmenin gerçekleştiği ortamı ve öğrenmeyi optimize etmek
ve anlamak amacıyla öğrenenlerin verileri ve kendi bağlamında analizi, toplanması, ölçülmesi ve
raporlanması” şeklinde tanımlandığını ifade etmiştir. Elias (2011)’a göre eğitim ve öğrenmeyi geliştirmek için
kullanılan gelişmiş analitik araçların kullanıldığı alandır. Siemens (2010) ise öğrenmeyi tahmin etmek, sosyal
bağları ve bilgiyi keşfetme için öğrenen verilerini ve zeki verilerin kullanımı için analiz modelleridir.
Johnson, Levine, Smith ve Stone (2011) ise ÖA’yı öğrenciler tarafından üretilen ve toplanan geniş verilerin
akademik sürecin değerlendirilmesi, ileriye dönük performansın tahmini ve potansiyel sorunlara odaklanması
olarak görür. ÖA ile öğrencilerin birbirinden farklı ortamlardaki faaliyetleri incelenerek, öğrencilerin
performanslarının artırılması sağlanabilmektedir. Öğrenme analitikleri ile öğrenciler hakkında ileriye yönelik
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tahminler yapılabilmektedir. Başarısız olma veya dersi bırakma eğilimi olan öğrencilere zamanında müdahale
edilmektedir. Bir sonraki bölümde EVM ile ÖA arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirtilmeye çalışılmıştır.
EVM VE ÖA ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR
EVM ve ÖA ikisi de verilere eğitsel açıdan yaklaşan alanlardır. EVM ve ÖA eğitimdeki sorunların nasıl
anlaşıldıkları, nasıl müdahale edildiklerini değerlendirmeyi geliştirerek, eğitimi geliştirmeyi
amaçlamaktadırlar. Öğrenci, eğitici ve yöneticiler tarafından eğitim ortamlarında artan şekilde bırakılan
verilerin, eğitim amaçlı araştırma ve uygulamalar gerektirmektedir. EVM ve ÖA’nın eğitsel büyük verilerle
olan ilişkileri, Şekil 2 de göstermiştir.

Şekil 2. EVM ve ÖA’nın büyük verilerle ilişkisi (Strecht, Moreira ve Soares, 2014’den uyarlanmıştır)
Her iki kardeş alan da bunu hedeflemektedir. EVM ve ÖA alanları arasında çok benzer noktalar
bulunmaktadır; çünkü her ikisi de aynı eğitsel veri ve benzer araştırmacı yeteneğine sahiptirler. Bununla
birlikte her iki alan temelden bazı önemli farklılıklar taşımaktadırlar. Siemens ve d Baker (2012)’a göre
aralarında beş temel farkı vardır. Bunlar; keşif, azaltma ve bütünlük, kökenler, adaptasyon ve kişiselleştirme
ile teknik ve yöntemlerdir. Örneğin, teknik ve yöntem farkı ile ilgili olarak, EVM; daha çok teknikler ve
sınıflandırma, kümeleme, Bayes modelleme, ilişki madencilik, modeller ile keşif ve görselleştirme yöntemleri
kullanırken, ÖA; sosyal ağ analizi, duyarlılık analizi, etki analizi, söylem analizi, öğrenen başarı tahmini,
konsept analizi ve duyu alma modelleri üzerinde durmaktadır. Bienkowski, Feng ve Means (2012)’e göre
ÖA, EVM den daha çok disiplini kapsamaktadır. Baker & Inventado (2014), ise topluluklar arasındaki
benzerlikler ve farklar derin bir felsefi bölünmüşlükten ziyade bazı araştırmacıların çıkarları ve ilgilerinden
kaynaklı büyük ölçüde organiktir diye belirtmektedir. Genel yaklaşım açısından EVM daha çok teknik ve
yöntemlere odaklanırken, ÖA ise daha çok uygulamalara odaklanmaktadır. Bununla birlikte bu farklar alanlar
zaman içinde değiştikçe azalmaktadır (Liñán ve Pérez, 2015). EVM’nin, farklı eğitim sistemleri ve
kurumlarından toplanan ham verinin, eğitim alanında araştırma yapmak için bunların dönüştürülerek
kullanılmasını sağlamak ya da VM teknikleri ile geleneksel sınıf eğitiminde zayıf kalan öğretmen ve
öğrencilere ilişkin yönlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesini sağlamak gibi hedefleri bulunmaktadır. Kaur ve
Kaur (2015)’e göre EVM teknikleri, karar alma süreçleri için bize bilinen değişkenlerden bilinmeyen
değişkenleri tahmin etmeye yardımcı olur. Eğitim kurumlarının sahip olduğu büyük verilerin EVM ile analiz
edilmesi, öğrencilerin performansını artırmak için öğretmen ve yöneticilere yardımcı olmak amacıyla
kullanılabilir. Baker (2010) ise EVM’nin öğrenme yazılımları ile pedagojiye destek sağlanmak, öğrenme ve
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öğrenenle ilgili bilimsel keşifleri yapmak gibi amaçlarla kullanıldığını ifade edilmiştir. EVM öğrenci
davranışlarını, başarılarını tahmin etme, değerlendirme, eğitim işlemlerini ve uygulamalarını örüntüleri ortaya
çıkarmayı amaçlamaktadır (Luan, 2002).
EVM ALANINDA DAHA ÖNCE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Günümüzde eğitimle ilişkili çok fazla veri farklı formatlarda bulunmaktadır. Yazı, video, ses, resim ve
benzeri veriler. EVM bu farklı veri formatlarında oluşan büyük verilerden öğrenmeyi geliştirmek için, eğitim
ortamlarının daha yararlı hale getirmek için ve öğrenme deneyimini iyi hale getirmek için yöntemlerin,
tekniklerin kullanılmasıdır. EVM klasik VM’nin uygulamalarını kullansa da farklı yöntem ve tekniklerin
direkt eğitsel verilere uygulanmasıdır. EVM alanında farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları
uygulama ve model geliştirme üzerine yapılmıştır. Örneğin, Romero, Ventura ve Garcia (2008)
çalışmalarında VM tekniklerini eğitim alanında tahmini geliştirmek için kullanmışlardır. Nguyen, Paul ve
Peter (2007) ise karar ağaçları ve Bayes ağları algoritmaları kullanarak öğrenci performanslarını tahmin etme
yönüyle karşılaştırmıştır. Cesar ve arkadaşları (2009) öğrencilere akademik karar alma süreçleri için VM
teknikleri ile model geliştirmiştir. Bir diğer araştırma da ise performans tahmini için regresyon modeli
kullanılmıştır (Fu, Chang, Huang ve Chao, 2012).
Bazı çalışmalar ise EVM alanın doğuşu ve gelişim dönemini ortaya koyan taramalar da olarak yapılmıştır.
Bunları zamansal olarak ilk yapılandan son yapılana doğru sıraladığımızda ilk göze çarpan çalışma, Romero
ve Ventura (2007) tarafından 1995 – 2005 yılları arasında yayınlanan 81 çalışmanın incelendiği makaledir. Bu
çalışmada EVM alanında yapılan uygulamalar, kullanılan VM yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. Buna
göre, önce çalışmaları istatistik-görselleştirme ve web madenciliği olarak iki gruba ayırmışlardır. Daha sonra
web madenciliğini de kendi içinde (1) kümeleme, sınıflama ve aykırı değer analizi; (2) birliktelik kuralları ve
sıralı örüntü keşfi; (3) metin madenciliği şeklinde alt kategorilere ayırmışlardır.
Baker ve Yacef (2009), 45 araştırma ile yaptıkları çalışmada ise EVM araştırmalarını kullanım amaçlarına
göre incelemişlerdir. Buna göre, çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan öğrenci modellerinin
iyileştirilmesi, alan modellerinin iyileştirilmesi, öğrencilere pedagojik destek sağlanması ve öğrenme ile ilgili
deneysel çalışmalar olmak üzere gruplandırmışlardır.
Peña-Ayala, Domíngue ve Medel (2009) ise çalışmalarında, VM, EVM ve Bilgisayar tabanlı eğitim sistemi
(BTES) olarak üç katagoride çalışma yapmışlardır. Bilgisayar destekli öğretim, zeki öğretim sistemleri,
öğrenme yönetim sistemleri ve web-tabanlı eğitim sistemi BTES olarak düşünülmüştür. VM olarakta
modeller, görevler, teknikler olarak analiz amaçlı teknikler düşünülmüştür. EVM olarak ise öğrenci
modelleme, eğitici, içerik ve değerlendirme olarak belirlenmiştir.
C. Romero ve Ventura (2010), 2007 yılında yaptıkları tarama çalışmasına 2010 yılına kadar yapılan 225
çalışmayı daha katarak yeni bir analiz yapmışlardır. Bu çalışmada ise EVM uygulamalarını araştırmalarda
seçilen görevlere göre 11 kategoriye ayırmışlardır. Bunlar: (1) verinin analizi ve görselleştirilmesi; (2) geri
bildirim sağlama; (3) öneri sistemleri; (4) öğrenci performansını tahmin etme; (5) öğrenci modellemesi; (6)
istenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi; (7) öğrencileri gruplama; (8) sosyal ağ analizi; (9) kavram
haritası geliştirme; (10) kurs içeriğinin yapılandırılması; (11) planlama ve zamanlamadır.
En son yapılan kapsamlı tarama çalışması ise Peña-Ayala (2014) tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışmada
EVM konusunda 2010 ve 2013 yılları arasında yayınlanan dergi makaleleri, kitaplar ve konferans
bildirilerinden oluşan toplam 240 çalışma kullanılan yöntem, teknik, görev, ortam, araç vb. açılardan
incelemiştir. Araştırmacı EVM çalışmalarının uygulama alanlarına göre: (1) öğrenci modelleme, (2) öğrenci
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davranışlarını modelleme, (3) öğrenci performansını modelleme, (4) değerlendirme, (5) destek ve geri
bildirim sağlama ve (6) öğretmene yardımcı olma olarak sıralamıştır.
EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMLARI
EVM literetürü incelendiğinde farklı yönlerden yöntemlere ayrılma çalışmaları olduğu görülmektedir. Bunlar
VM, makine öğrenme, istatistik, bilgi görselleştirme, sayısal modelleme bakımından farklı şekilde çeşitlenir.
Bu çalışmada daha önce yapılan çalışmalarda izlenen yol/yöntemler, çizilen çerçevelerden bahsedilmiş daha
sonra alan için genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
Romero and Ventura (2007) tarafından yapılan çalışmada EVM’yi aşağıdaki gibi kategorilendirmişlerdir.
1.İstatistik ve Görselleştirme
2.Web -Madenciliği
 Kümeleme, Sınıflama ve Aykırı değer bulma
 Birliktelik kuralı, Sıralı örüntü madenciliği
 Text madenciliği
Yapılan kategoriye bakıldığında araştırma alanının daha çok bilgisayar etkileşimlerine göre yapıldığı
görülmektedir. Web- madenciliği altında yaptığı gruplandırma daha sonra yapılan kategorileştirmelerde
genelde yer almış ve farklı kategoriler olarak değerlendirilmiştir.
Örneğin bir çalışmada (Baker & Yacef, 2009) EVM dört kategoriye ayrılmıştır: (1) Öğrenci modelleme, (2)
Bilgi alanı, (3) Öğrenme yazılımlarının pedagoji ile desteklenmesi, (4)Öğrenme ve öğrenenle ilgili bilimsel
araştırma olarak sıralamıştır.
EVM’de bir diğer sınıflandırma çalışması ise Baker (2010) tarafından yapılmıştır. Buna göre:
1.Tahmin
 Sınıflama
 Regresyon
 Yoğunluk Hesaplama
2.Kümeleme
3.İlişki Madenciliği
 Birliktelik kuralı madenciliği
 Korelasyon madenciliği
 Sıralı örüntü madenciliği Nedensel veri madenciliği
4.İnsan yargısı için veri damıtma
5. Modeller ile keşif
Bu çalışmada üzerinde durulması gereken nokta dah önceki çalışmalarda olmayan kategorilerin eklenmiş
olmasıdır. Dördüncü (modellerle keşif) ve beşinci (insan yargısı için veri damıtma) kategoriler bu çalışmada
aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Baker, 2010):
Modellerle keşif: Tahmin, kümeleme, bilgi mühendisliği gibi alanlarla modeller geliştirip ileri tahmin ve ilişki
madenciliğinde kullanmak, öğrenci davranışı ve karakterleri arasındaki ilişkiyi bulmak, geniş içerik
çeşitlerine uygun araştırma sorularını analiz etmek.
İnsan yargısı için veri damıtma: Verilerin insanların hızlı bir şekilde veriyi tanımlamaları ve sınıflandırmaları
için uygun hale getirmek, öğrenci öğrenmeleri, davranışları, işbirliği ile örüntüleri tanımlamak, gelecekte
tahmin modelinde kullanılmak için veriyi etiketlemek. Yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler ilk üç
kategori VM türleri olarak bilinen kategori oldukları diğer ikisi ise özellikle EVM ile kullanılmak üzere
yapılmış kategoriler olmuştur. Özellikle modeller ile keşif olan beşinci kategori alanda oldukça popüler hale
gelmiş ve genel kabul gören yöntemlere temel teşkil etmiştir.
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Peña-Ayala (2014) EVM çalışmalarında uygulanan yaklaşımların altı gruba ayrıldığını belirtir. Bunlar: (1)
Öğrenci davranışı modelleme, (2) Öğrenci performans modelleme, (3) Değerlendirme, (4) Öğrenci
modelleme, (5) Öğrenci geribildirim ve destek, (6) Müfredat, alan bilgisi ve öğretmen desteğidir. Bu
yaklaşımların daha önce yapılan sınıflandırmalardan temel farkı VM yöntemlerinden bağımsız daha üst bir
bakış açısı yansıttığı görülmektedir. Ayrıca bu yaklaşımların genel olarak EVM hedeflerini de yansıttığı
görülmektedir. Tiwari ve Sharma (2015) ise kapsamlı bir sınıflandırma çalışması yapmış, temel kategorileri
şöyle sıralamışlardır: (1) Sınıflama, (2) Tahmin, (3) Kümeleme, (4) Regresyon, (5) Birliktelik kuralları, (6)
Text madenciliği, (7) Sosyal-ağ analizi. Yapılan sınıflandırmalar incelendiğinde VM yöntemlerinin ağırlığı
fark edilmektedir. EVM’yi çağrıştıracak pedagojik bakış açısıyla hazırlanmış bir sınıflandırma
görünmemektedir.
Bütün bilimsel araştırma alanlarında bütünlüklü bir yol, izlence olması önemlidir. Bu şekilde hem alanda
yapılmak istenen çalışmalar için alanın hangi noktasında eksikler olduğu net görülebilir hem de bu çalışmaları
uygulamak isteyen eğitimciler, eğitim kurumları için izlenilecek aşamalar belirlenmiş olur. Böylelikle nereden
başlanacak sorusuna da cevap bulma fırsatı ortaya çıkar. Daha önceki kısımda bahsedilen çalışmalar ve genel
literatür incelemeleri sonucunda EVM için genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmış ve açıklanmıştır

Şekil 3.EVM için genel çerçeve.
Daha önce gösterildiği üzere eğitsel veri alanında farklı sınıflandırmalar mevcuttur. Bunların bazıları VM
kökenli yöntemler üzerine yapılmış bazıları ise özellikle EVM için yapılmıştır. Bu çalışma da EVM
modelleri, yöntemleri, uygulamaları, teknikleri, algoritmları incelerken göz önünde bulundurduğumuz genel
çerçeve için Peña-Ayala (2014) çalışmasında bulunan sonuçtan yararlanılmıştır. Bu bağlamda, EVM’nin
yapısını ortaya koymaya çalıştığımız bu çalışmada başlangıç noktası olarak aşağıdaki uygulama alanları
sıralanabilir:
1. Öğrenci davranışı modelleme,
2. Öğrenci performans modelleme,
3. Değerlendirme
4. Öğrenci modelleme
5. Öğrenci geribildirim ve destek
6. Müfredat, alan bilgisi ve öğretmen desteği
Bu yaklaşımlarla birlikte eğitim sistemini kullanan kullanıcı/paydaşlar, eğitsel ortam, eğitsel veriler işin içine
katılarak bütünlüklü bir çerçeve oluşturulabilir. Buna göre; EVM alanında (1) Kullanıcılar/Paydaşlar, (2)
Eğitsel Ortamlar, (3) Eğitsel Verileri, (4) Yaklaşımlar, (5) Model, (6) İşlev/Görev, (7) Yöntem, (8) Teknik,
(9) Algoritma, (10) Denklemler, (11) Araçlar olarak birlikte belirtilir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan bu çalışmada bulunan sonuçlar iki kısımda açıklanmıştır. İlk bölümde EVM’nin yaklaşımları ile ilgili
değerlendirmey ikinci bölümde de EVM araçlarına ilişkin değerlendirme de bulunulmuştur. Son olarak genel
öneriler sunulmuştur.
Eğitsel veriler her gün artmaktadır. EVM gelişmekte olan bir alandır. Pek çok potansiyel barındırmaktadır.
Sadece öğrencilerin performansını artırmak imkânı sağlamamakta ayrıca eğitim sisteminde hızlı karar alma ve
eğitimi tetikleme imkânı bulunmaktadır. EVM’de kullanılan yaklaşımların gelişim seyrini ve özellikle EVM
için hazırlanmış araçlar bu çalışmada incelenmiştir. EVM’de araştırmacıların bazıları yöntem bazıları
uygulamalar adı altında farklı gruplandırmalar yapmışlardır. Yapılan çalışmalarda farklı şekillerde
gruplandırmalarla birlikte yöntem, uygulama, teknik, modül, görev, işlev, fonksiyon gibi kavramlar her
çalışmada farklı EVM bileşenlerine karşılık kullanılmıştır. Alanda standartlaşmış bir genel EVM yapı iskeleti
ve çerçeve henüz görülmemektedir. Bu da alanda hem yeni çalışmaya başlayan araştırmacılara zorluk
çıkardığı gibi hem de alanın sağlam temeller üzerine oturtulmasına engel olmaktadır. VM teknikleri ve
araçları farklı sektörlerde kullanılmak amacıyla yapılmaktadır. Eğitim sektörlerinde kullanılmak için özellikle
yapılan VM teknikleri yok olmasına karşın incelen yaklaşımlarda izlenen yöntemin VM tekniklerinin temel
alındığı görülmüştür. Buna neden olarak EVM alanında yapılan çalışmaların VM tekniklerinin uygulanmasına
yönelik çalışmalar olmasıdır. Aynı durum kullanılan araçlar içinde sözkonusudur. Eğitim amaçlı pedogojik
kaynaklı yaklaşımların ve araçların ihtiyaç olduğu görülmektedir. EVM’nin amacına en uygun yaklaşım,
Peña-Ayala’nın (2014) çalışmasında belirtilmiştir. Bu sonuçları temel alarak EVM’nin diğer bileşenleri;
kullanıcılar, veriler, ortam ve araçlar işe koşularak bir genel çerçeve çizilmiştir.
Araçlara ilişkin bulunan sonuçlara gelince pek çok aracın EVM için kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Örneğin SPSS Clementine, WEKA, RapidMiner, Orange, Knime, KEEL, SAS Miner vb. birlikte bu araçların
nadiren eğitsel problemlerin çözümü için kullanıldığı ifade edilmektedir (Ranjan ve Malik, 2007). Bu
araçların hiçbiri özellikle eğitsel amaçlı tasarlanmamıştır. O yüzden eğitimciler için yeterince kullanışlı
olmadıkları söylenebilir. Çünkü oldukça güçlü olarak tasarlanmış araçlardır ve basit kullanım için uygun
değillerdir (Romero ve Ventura, 2010). Özellikle EVM için bu alanın araştırmacıları tarafından yapılan bazı
araçlarda vardır. ExtractAndMap, Java desktop tool for mining Moodle veri, InVis gibi araçlar bunlardan
bazılarıdır. Ancak bu araçların daha sonra geliştirilmediği ve alanda çok kullanılmadıkları görülmektedir.
Yeni eğitim sistemlerini şekillendirme potansiyeline sahip EVM uygulamalarına rağmen bu araçların
karmaşık yapıda oldukları ve sıradan kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veremedikleri belirtilmektedir
(Romero ve Ventura, 2013).
Bu yüzden EVM araçlarının hazırlanması ve kullanımı için kullanıcılar tarafından EVM teknolojinin
uyumunun bilinmesi ve bunun dikkate alınması gerektiği önem arzetmektedir (Wook, Yusof ve Nazri, 2015).
Bahçeci (2015) [59], LMS sistemlerinde kullanılan öğrenme analitikleri araçlarını incelediği çalışmasında
özellikle bundan sonra yapılacak çalışmalar için tasarlanacak araçların her işletim sistemi ve öğrenme
ortamını desteklemesi, sadece analiz ve öneri değil değerlendirme yaklaşımını da bünyesinde barındırması
gibi özelliklerin olması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak bu araçlar özellikle eğitim amaçlı
tasarlanmamışlardır. VM kullanım konusunda yeterli bilgisi olmayan eğitimcilerin kullanması bazı sorunlara
sebep olabilir. Bu problemi çözmek için EVM, istatistik, görselleştirme araçlarının geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu şekilde eğitimciler kullanabilir ve öğrenme süreçlerinin farklı yönlerinin analizi yapılabilir.
Bu çalışma sonucunda ileriye dönük bazı öneriler sunulmuştur. Bunlar:
 EVM alanı yapılan genel çerçeve geliştirilebilir.
 Veri ve modellerin standart hale getirilme çalışması yapılabilir.
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 Eğitsel verileri için yeni araçlar geliştirilebilir.
 Zeki sistemler geliştirilerek EVM için kullanılabilir.
 Daha genelleştirilebilir araçların uzman ve uzman olmayan tarafından kullanılacak şekilde
geliştirilebilir.
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8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Karşı
Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı 8.sınıf öğrencilerinin sosyal medyanın eğitimde kullanımına karşı tutumlarının
çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Sakarya ilinde bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte
olan 83 öğrencinin katılımıyla yapılan bu çalışma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri
toplama aracı olarak Sosyal medya tutum ölçeğinin eğitimde kullanımıyla ilgili alt boyutları ve kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, t testi ve ANOVA uygulanarak analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda 8.sınıf öğrencilerinin sosyal medyanın eğitim süreçlerinde kullanımına karşı olumlu
tutum içerisinde oldukları ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre eğitim süreçlerinde sosyal medya
kullanımını daha önemli gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca sosyal medyayı eğitim amaçlı kullandığını belirten
öğrencilerin de sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımını diğerlerine nazaran daha önemli gördükleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, 8.sınıf, eğitim

Investigation 8th Grade Students' Attitudes Towards the Use of Social Media in Education
According to Various Variables
ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the 8th grade students’ attitude towards social media
use in educational course. The study was conducted on 83 eight grade students who are enrolled in secondary
school in the city of Sakarya. In order to collect data, sub-dimensions of an social media attitude scale and
personal information form have been used. Research data were analysed with descriptive statistics, t test and
Anova test. The study indicates that students have an positive attitude towards the use of social media in
educational course and male students have stronger beliefs about the importance of social media use in
education. Also students who are using social media for educational purposes sees social media use in
education process more important compared to those who are not.
Keywords: social media, 8th grade, education
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Sosyal medya, bireylerin birbiriyle iletişim kurması ve etkileşmesine olanak sağlayan ve teknolojiyi içinde
barındıran bir terimdir. Aynı zamanda kullanıcılarına internet üzerinden etkileşim olanağı sağlayan Facebook,
Twitter ve Youtube gibi bilgi paylaşım platformlarını içeren sosyal ağ sitelerini de kapsamaktadır. Bu siteler
sosyal, politik ve eğitim alanlarında olmak üzere farklı yollardan iletişim sağlama ve işbirliği yapma
olanakları sunmaktadır (Corbeil ve Corbeil, 2011). Sosyal medya teknolojisi, web tabanlı ve mobil
uygulamalarla bireylere ve organizasyonlara çoklu iletişim vasıtasıyla, dijital ortamlarda var olan ya da yeni
kullanıcı kaynaklı içeriklerle yaratma, etkileşme ve paylaşma imkânı sağlayan platformlardır. Bu platformlar
aracılığıyla, bireyler ve organizasyonlar çeşitli aktiviteler ve ilgi alanlarında profil oluşturabilir, paylaşımda
bulunabilir ve bilgi alışverişinde bulunabilir. Sosyal medyanın ilgi çekici bir yönü de masaüstü ya da laptop
bilgisayarlarla sınırlı kalmayıp mobil uygulamalardan ve akıllı telefonlardan kullanım imkanı olduğu için
oldukça ulaşılabilir ve kullanımı kolay olmasıdır (Davis ve diğ., 2012).
İnternet ve sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Chaffey (2016)’e göre dünya nüfusunun 7.3
milyarı aştığı, bunlardan 3.4 milyar insanın internet kullanıcısı, 2.3 milyar insanın aktif olarak sosyal medya
kullanıcısı, 3.7 milyar insanın bireysel mobil telefon kullanıcısı ve 1.9 milyarının da mobil telefonundan aktif
olarak sosyal medya kullanıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu rakamları 2015 yılıyla kıyasladığımızda
internet kullanıcı sayısının %10, aktif sosyal medya kullanıcı sayısının %10, mobil telefon kullanıcı sayısının
%4 ve mobil telefonundan aktif olarak sosyal medya kullananların sayılarının bir önceki yıla göre %17 artış
gösterdiği tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi oransal olarak en yüksek artış sosyal medya kullanımında
gerçekleşmiştir. Kullanılan sosyal medya platformları incelendiğinde, kullanıcı hesabı olma ve aktif kullanım
düzeyleri baz alınarak yapılan araştırmada en çok kullanılan sosyal medya platformlarının Facebook,
Youtube, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin, Pinterest, Tumblr şeklinde sıralandığı belirlenmiştir.
Grafikte görüldüğü gibi Facebook aktif kullanım ve kullanıcı hesabı sayısına göre dünya çapında en popüler
sosyal medya platformudur (Chaffey, 2016).
Resim 1: En Popüler Sosyal Medya Platformları

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanmak genç yaş nüfusnun önemli bir parçası haline
gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre Amerikan gençlerinin %90’ ı sosyal medya kullanıcısıyken %75’ i
sosyal ağları kullanmakta ve her üç gençten biri sosyal ağ profillerini hergün birçok kez kontrol etmektedir.
13-17 yaş arası Amerikan gençleri arasında yapılan araştırmada her 10 öğrenciden 9’unun herhangi bir sosyal
medya platformunu kullandığı; her 4 öğrenciden 3’ünde aktif olarak kullandıkları bir sosyal medya
profillerinin olduğu ve her 5 öğrenciden 1’inin aktif Twitter hesabı olduğu belirlenmiştir. Gençler arasında
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%68 kullanım oranıyla Facebook, sosyal medya platformları arasında en fazla kullanılan ortam olmuştur
(Rideout, 2012).
Sosyal medyanın başta öğrenciler olmak üzere insan hayatında yoğun kullanımı sosyal medyanın eğitim
amaçlı kullanılması tartışmasını ve beklentisini ortaya çıkarmaktadır ( Baird ve Fisher, 2005; Selwyn, 2009).
Gençler arasında görülen bu yoğun kullanım, eğitimcileri bu platformların öğrencilere ulaşmak için nasıl
kullanılabileceğini araştırmaya yöneltmiştir (Davis, 2011). Yöneticiler ve öğretmenler, interaktif ve
multimedya özellikleri sayesinde geniş ve kolay ulaşım avantajına sahip olan sosyal medyaya eğilim
göstermeye başlamışlardır ( Schachter, 2011).
Psikoloji ve dil bilimi alanlarında yapılan araştırmalar insan beyninin bilgiyi ya da yeni öğrenilen kelimeleri
saklama sürecinde bireyin psikolojik durumunun önemli olduğunu kanıtlamıştır. Bireylerin ilgi durumlarının
yeni bir bilgiye kilitlenme ve onu özümseme hususunda önemli olduğu belirtilmiştir (Krapp ve ark., 1992).
Hidi ve Renninger (2006)’ a göre ilginin gelişebilmesi için gerekli olan 3 faktörden bir tanesi pozitif
duygulanımdır. Benzer şekilde Yunan filozof Aristotales de ortaya koyduğu bilgi teorisinde öğrenme
süreçlerinde eğlencenin de mutlaka yer alması gerektiğini belirtmiştir. Bu açıdan sosyal ağ platformları,
öğrencilerin bilgiyi alma süreçlerinde gerekli durumlarını kontrol edebilmek için önemli birer araç olarak
kullanabilmektedir. Sosyal ağ siteleri ortak ilgi alanları ve aktiviteleri olan insanları bir araya getirme
konusunda etkili olduğundan eğitim konusunda eğlenceli birer araç olarak da kullanabilmektedir. Ayrıca eöğrenme süreçlerinde öğretmenlerin seslendirdiği, öğretimin insani yönünün ve ruhun yetersiz kalması
hususunda sosyal medya platformları interaktivite ve etkileşim sağlama imkanlarıyla bu problemlere çözüm
getirebilmektedir (Zaidieh, 2012).
Literatür incelendiğinde yurtdışında ve yurtiçinde sosyal medya ve sosyal medyanın eğitim süreçlerinde yer
alması konularında çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir. NSSA (National Survey of Student
Engagement) tarafından 2012 yılında yapılan araştırmada, öğrencilerin sosyal medya kullanımı ile öğrenci
katılımı arasında pozitif bir bağlantı olduğu tespit edilmiştir. 19000 üniversite öğrencisiyle yapılan bu
çalışmada sosyal medya kullanan öğrencilerin kullanmayanlara göre işbirlikçi öğrenme ve fakülte
etkileşiminin daha yüksek olduğu görülmüştür. Junco, Heibergert ve Loken (2010)’ in 125 üniversite
öğrencisiyle yürüttüğü deneysel çalışmada, Twitter’ ın öğrenci notlarını ve öğrenciler arası katılımını pozitif
yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Yine Amerika’da 6, 7 ve 8. sınıflarla yapılmış olan bir diğer
çalışmada, öğrencilerin sosyal medyayı ve teknolojik araçları büyük oranda sosyalleşmek için kullandıkları,
sosyal medyayı gönüllü ve bağımsız olarak eğitim amaçlı kullanmadıkları ve 8.sınıfların 6 ve 7.sınıflara
nazaran daha sofistike olarak ve eğitim amaçlı sosyal medya ve teknoloji kullanımı gösterdikleri sonucuna
ulaşılmıştır (Li, Snow ve White, 2015). Zakarian (2013), Facebook, Twitter ve Youtube’ un eğitim amaçlı
kullanımını incelediği tez çalışması sonucunda eğitimcilerin Youtube’ u diğerlerine nazaran daha fazla
kullandıklarını ve 9-12 sınıflarda diğer sınıf seviyelerine göre sosyal medya teknolojilerinin sınıf ortamlarında
daha fazla yer aldığını ve bunun öğrenci katılımına katkısı olduğunu belirtmiştir.
Yurtiçinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, Karakoç ve Bozkurt Avcı 2015 yılında Elazığ ilinde 400
öğrenciyle yürüttüğü araştırma sonucunda öğrencilerin büyük kısmının sosyal medyayı kullandığı ve bu
durumun cinsiyete göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Özbay (2015) ise 40 üniversite öğrencisi
ile yürüttüğü çalışma sonucunda sosyal medya kullanımının yaygın olduğunu fakat eğitim amaçlı kullanımın
yoğun olmadığını belirtmiştir. Sarsar, Başbay ve Başbay 2015 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
14 hafta süreyle gerçekleştirdiği çalışmasında ders etkinliklerinde Facebook kullanımının öğrenciler
tarafından olumlu bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Yine benzer bir çalışmada İşman ve Albayrak (2014),
üniversite öğrencileriyle 8 hafta devam eden eğitim süreçlerinde Facebook kullanımı yapmış ve sonucunda
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öğrencilerin kullanışlılık, grup çalışması, etkileşim ve iletişime katkı vb yönlerden Facebook’u faydalı
buldukları tespit edilmiştir. Benzer bir çalışmada Sidekli ve Avaroğulları (2013), 15 deney ve 17 kontrol
olmak üzere toplam 32 öğrenciyle Facebook yardımıyla yapılan sosyal bilgiler dersi sonucunda deney grubu
öğrencilerin kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde örneklem olarak lise ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin
çoğunlukta olduğu ve ilköğretim öğrencileriyle yapılan çalışma sayısının nispeten az olduğu görülmüştür. Bu
nedenle 8.sınıf öğrencilerinin sosyal medyaya karşı tutumlarını incelemek amacıyla bu çalışmanın yapılması
literatüre sağlayacağı katkı açısından faydalı ve gerekli görülmüştür. Araştırmanın problem cümlesi “ 8. Sınıf
öğrencilerinin sosyal medyanın eğitimde kullanımına karşı tutumları çeşitli değişkenlere göre farklılık
göstermekte midir?” olmuştur. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Öğrenciler sosyal medya platformlarını hangi amaçlarla kullanmaktadır?
Öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanımına karşı tutumları ne düzeydedir?
Öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanımına karşı tutumları cinsiyetlerine, cep telefonundan internete
bağlanıp bağlanmamalarına, sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanıp kullanmamalarına ve günlük internet
kullanım sürelerine göre farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Desen
Bu araştırma 8.sınıf öğrencilerinin sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına karşı tutumlarını inceleyen
tarama modelinde bir çalışmadır. Karasar (2015), tarama modellerini, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak tanımlamıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evreni ilköğretim 8.sınıf öğrencileridir. Bu araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim
öğretim yılında Sakarya ilinde bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenimine devam etmekte olan 83 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Cinsiyet
Cep Telefonumdan
İnternete
Günlük İnternet
Kullanım Süresi
Sosyal Medyayı
Eğitim Amaçlı

N
43
40
61
19
42
26
14
71
11

Kız
Erkek
Bağlanıyorum
Bağlanmıyorum
2 Saat ve Daha Az
2-4 Saat Arası
4 Saat ve Daha Fazla
Kullanırım
Kullanmam

%
51.8
48.2
76.3
23.7
51.2
31.7
17.1
86.6
13.4

Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların %51.8’i ni kız, %48.2’sini erkek öğrenciler oluşturmuştur.
Öğrencilerin %76.3’ü cep telefonundan internete bağlanırken, %23.7’si bağlanmamaktadır. Günlük 2 saat ve
daha az internet kullananların oranı %51.2 iken 2-4 saat arası %31.7, 4 saat ve daha fazla kullananların oranı
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da %17.1’dir. Katılımcıların %86.6’sı sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanırım derken, %13.4’ü
kullanmadığını belirtmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri, Toğay ve ark. (2013)’nın hazırladığı anketin “Sosyal Medyanın Eğitimdeki Önemi”,
“Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımını Etkileyen Faktörler”, “Sosyal Medyayı Eğitimde Kullanmaya
Yönelik Eğilim” ve “Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları” başlıklı boyutları kullanılarak toplanmıştır.
Anketin genel güvenirlik katsayısı .88 iken; sosyal medyanın eğitimdeki önemi boyutu .84; sosyal medyanın
eğitimde kullanımını etkileyen faktörler boyutu .74 ve sosyal medyayı eğitimde kullanmaya yönelik eğilim
boyutu ise .78 olarak bulunmuştur. Ayrıca “Cinsiyet”, “Cep Telefonun İnternete Bağlanma”, “Günlük
İnternet Kullanımı Süresi” ve “Sosyal Medyayı Eğitim Amaçlı Kullanma” sorularından oluşan bir kişisel bilgi
formu kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Çalışmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları, daha sonra ankete
verilen cevapların yüzde ve frekans dağılımı verilmiştir. Çalışmada öğrencilerin sosyal medyaya karşı
tutumlarıyla cinsiyetleri, cep telefonlarından internete bağlanıp bağlanmamaları ve sosyal medyayı eğitim
amaçlı kullanıp kullanmamaları arasında anlamlı farklılık olup olmadığına t testiyle; günlük internet kullanım
süreleriyle anlamlı farklılık olup olmadığına ise Anova testiyle bakılmıştır. Demografik özelliklere göre
farklılığa bakmadan önce yapılan normallik testi sonucunda çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1.5 +1.5
aralığında çıkmasından dolayı verilerin normal dağıldığı kabul edilmiş ve parametrik testler uygulanmıştır
(Tabachnick and Fidell, 2013).Verileri analiz etmek için Spss 20 programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde öncelikle öğrencilerin sosyal medyayı ne amaçlarla kullandığı incelenmiş daha sonra öğrencilerin
sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına karşı tutum anketine verdiği cevapların frekans ve yüzde değerleri
yorumlanmış ve son olarak da öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına karşı tutumlarının
demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Öğrencilerin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarına Yönelik Sorulara Verdiği Cevapların Yüzde ve
Frekans Dağılımı
8. Sınıf öğrencilerinin sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandığına ilişkin araştırma sonuçları Tablo 2.’de
verilmiştir.
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Tablo 2: Öğrencilerin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları
N
79
15
47
44
27
50
54
72
60
43

Arkadaşlarımla Bağlantı Kurmak İçin
Hiç Tanışmadığım Kişilerle Yeni Arkadaşlıklar Kurmak İçin
İnsanlar Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin
Bir Forum Ortamında Fikirlerimi ve Görüşlerimi Paylaşmak İçin
Herhangi Birisiyle Randevulaşıp Buluşmak İçin
Etkinlikleri Planlamak ya da Arkadaşlarımı Davet Etmek İçin
Ders Konularıyla İlgili Olarak Öğretmenlerimle İletişim Kurmak İçin
Ders Konularıyla İlgili Olarak Sınıf Arkadaşlarımla İletişim Kurmak İçin
Fotoğraf, Müzik, Video ya da Diğer Çalışmaları Paylaşmak İçin
Özel İlgi, Hobi Gruplarına Katılmak İçin

%
95.2
18.1
56.6
53
32.5
60.2
65.1
86.7
72.3
51.8

Tablo 2.’ye göre öğrencilerin %95.2’si sosyal medyayı arkadaşlarıyla bağlantı kurma amacıyla kullanırken;
%18.1’i hiç tanışmadığı kişilerle yeni arkadaşlıklar kurmak; %56.6’sı insanlar hakkında daha fazla bilgi
edinmek; %53’ü bir forum ortamında fikirlerini ve görüşlerini paylaşmak; %32.5’i herhangi birisiyle
randevulaşıp buluşmak; %60.2’si etkinlikleri planlamak ya da arkadaşlarını davet etmek; %65.1’i ders
konularıyla ilgili olarak öğretmenleriyle iletişim kurmak; %86.8’si ders konularıyla ilgili olarak sınıf
arkadaşlarıyla iletişim kurmak; %72.3’ü fotoğraf, müzik, video ya da diğer çalışmaları paylaşmak; %51.8’i de
özel ilgi, hobi gruplarına katılmak için kullanmaktadır.
Öğrencilerin Anket Sorularına Verdiği Cevapların Yüzdesel Dağılımı
Öğrencilerin sosyal medyanın eğitimdeki önemi sorularına verdiği cevapları gösteren sonuçlar Tablo 3.’de
verilmiştir.
Tablo 3: Sosyal Medyanın Eğitimdeki Önemi Konusunda Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı
1.Kesinlikle Katılmıyorum / 2.Katılmıyorum /3.Kararsızım/ 4.Katılıyorum /5.Kesinlikle Katılıyorum
%
%
%
%
%
Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımını faydalı buluyorum.

3.6

8.4

8.4

44.6

34.9

6

16.9

37.3

22.9

16.9

Eğitimimde sosyal medyayı kullanmam, ödevlerimi daha çabuk
bitirmemi sağlıyor.

18.1

15.7

20.5

15.7

30.1

Eğitimde sosyal medya kullanmak verimliliğimi arttırıyor.

7.2

16.9

32.5

33.7

9.6

Sosyal medya kullanımını kolay buluyorum.

3.6

6

10.8

42.1

37.3

Sosyal medyada deneyimli bir kullanıcı haline gelmek benim için çok
kolay oldu.

4.8

14.5

27.7

30.1

22.9

6

4.8

14.5

47

27.7

4.8

9.6

20.5

36.1

28.9

6

12

14.5

47

20.5

Eğitimimde sosyal medyayı kullanmam, daha iyi notlar almamı sağlıyor.

Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımını öğrenmeyi kolay buluyorum.
Sosyal medya uygulamalarını basit ve anlaşılır buluyorum.
Eğitimim sırasında ulaştığım internet erişim imkânları, sosyal medyayı
kullanmamı kolaylaştırıyor.
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Tablo 3.’e göre, 8.sınıf öğrencilerinin sosyal medyanın eğitimdeki önemi konusunda çoğunlukla olumlu bir
tutum içerisinde olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanımını etkileyen faktörler sorularına verdiği cevapları gösteren
sonuçlar Tablo 4.’de verilmiştir.

Tablo 4: Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımını Etkileyen Faktörlerle İlgili Verilen Cevapların Yüzde
Dağılımı
1.Kesinlikle Katılmıyorum / 2.Katılmıyorum /3.Kararsızım/ 4.Katılıyorum /5.Kesinlikle Katılıyorum
%
%
%
%
%
Derslerimize giren öğretmenlerimiz ve okulumuzun yöneticileri eğitim
süreçlerinde sosyal medya araçlarının kullanımı konusunda beni teşvik
26.5 25.3 25.3 13.3 9.6
ediyorlar.
Ailem ve akrabalarım eğitim sürecimde sosyal medyayı kullanmamın
21.7 28.9 24.1 14.5 10.8
gerekli olduğunu düşünüyorlar.
Arkadaşlarım eğitim sürecimde sosyal medyayı kullanmamın gerekli
15.7 18.1 25.3 25.3 15.7
olduğunu düşünüyorlar.
Bir sosyal ağın üyesi ve kullanıcısı olmak, bende bir topluluğun parçası
9.6 24.1 22.9 22.9 20.5
olduğum hissi uyandırıyor.
Bir sosyal medya topluluğuna bağlı olduğumu hissediyorum.
Eğer bir ders çalışma konusuyla ilgili olarak bir cevap almaya ihtiyaç
duyarsam, üye olduğum sosyal medya grubuna çözüm ile ilgili cevap
almak için mesaj atabiliyorum.
Benim sosyal ağ topluluğumla aramdaki arkadaşlık ilişkileri ve
birliktelik benim için çok şey ifade ediyor.

12.

13.3

30.1

22.9

21.7

9.6

14.5

12

38.5

25.3

18.1

14.5

22.9

24.1

20.5

Tablo 4.’e göre, 8.sınıf öğrencilerini sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanmaya iten en önemli faktörün dersle
ilgili olarak sosyal medya üzerinden arkadaşlarına soru sorabilme imkanının olduğu görülmektedir. En az
etkili faktör ise derse giren öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin eğitim süreçlerinde sosyal medya araçlarını
kullanmaları konusunda teşvik etmeleridir.
Öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik tutumları sorularına verdiği cevapları gösteren
sonuçlar Tablo 5.’de verilmiştir.
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Tablo 5: Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Yönelik Eğilim İle İlgili Verilen Cevapların Yüzde
Dağılımı
1.Kesinlikle Katılmıyorum / 2.Katılmıyorum /3.Kararsızım/ 4.Katılıyorum /5.Kesinlikle Katılıyorum
%
%
%
%
%
Bana göre, geleneksel eğitim yöntemlerine ilave olarak sosyal medyanın
öğretim etkinliklerinde kullanımın daha çok çekici olduğunu
13.3 10.8 30.1 32.5 13.3
düşünüyorum.
Geleneksel eğitim yöntemlerine ilave olarak sosyal medyanın öğretim
9.6 15.7 25.3 38.6 10.8
etkinliklerinde kullanımın çok daha iyidir.
Eğitim etkinliklerinde sosyal medyayı kullanmaktan hoşlanıyorum.

6

9.6

19.3

36.1

28.9

Eğitim etkinlerinde sosyal medyayı kullanmak öğrenmeme yardımcı
oluyor.

10.8

12

24.1

28.9

24.1

Tablo 5.’e göre öğrenciler genel olarak sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına eğilim göstermektedir.
Özellikle eğitim etkinliklerinde sosyal medyayı kullanmaktan hoşlandıkları ve öğrenmelerine katkı sağladığı
görülmektedir.
Öğrencilerin Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Karşı Tutumlarının Demografik Özelliklerine
Göre Değişimi
Öğrencilerin sosyal medya kullanıma karşı tutumlarının cinsiyete göre değişip değişmediğini gösteren t testi
analiz sonuçları Tablo 6.’da verilmiştir.

Tablo 6: Öğrencilerin Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Karşı Tutumlarının Cinsiyete Göre Değişimi
Ölçek
Cinsiyet
N
Ort.
s. s.
t
p
Kız
43
3.42
.79
SMEÖ
2.52
.01*
Erkek
40
3.82
.65
Kız
43
3.00
.87
SMEKEF
.72
.47
Erkek
40
3.13
.76
Kız
43
3.34
.90
SMEKYE
.70
.49
Erkek
40
3.48
.97
Tablo 6.’ya göre, sosyal medyanın eğitimdeki önemi cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Buna göre, erkek öğrenciler kız öğrencilere göre sosyal medyanın eğitimde kullanımının
önemli olduğunu daha fazla düşünmektedirler. Sosyal medyanın eğitimde kullanılmasını etkileyen faktörler
ve sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik eğilim boyutları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
Öğrencilerin cep telefonundan internete bağlanmasına göre sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik
tutumlarındaki farklılığa ilişkin t testi analiz sonuçları Tablo 7.’de verilmiştir.
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Tablo 7: Öğrencilerin Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Karşı Tutumlarının Cep Telefonundan
İnternete Bağlanmalarına Göre Değişimi
Ölçek
Durum
N
Ort.
s. s.
t
p
Bağlanıyorum
61
3.66
.79
SMEÖ
1.14
.26
Bağlanmıyorum
19
3.43
.66
Bağlanıyorum
61
3.11
.76
SMEKEF
1.58
.18
Bağlanmıyorum
19
2.78
.90
Bağlanıyorum
61
3.41
.97
SMEKYE
.15
.88
Bağlanmıyorum
19
3.37
.85
Tablo 7.’ye göre, sosyal medyanın eğitimdeki önemi, sosyal medyanın eğitimde kullanılmasını etkileyen
faktörler ve sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik eğilim boyutları öğrencilerin cep telefonundan
internete bağlanıp bağlanmamasına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Öğrencilerin sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanıp kullanmamasına göre sosyal medyanın eğitimde
kullanımına yönelik tutumlarındaki farklılığa ilişkin t testi analiz sonuçları Tablo 8.’de verilmiştir.
Tablo 8: Öğrencilerin Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Karşı Tutumlarının Sosyal Medyayı
Amaçlı Kullanmalarına Göre Değişimi
Ölçek
Durum
N
Ort.
s. s.
t
Kullanırım
71
3.73
.68
SMEÖ
3.78
Kullanmam
11
2.87
.80
Kullanırım
71
3.11
.79
SMEKEF
1.15
Kullanmam
11
2.80
.99
Kullanırım
71
3.50
.86
SMEKYE
.05
Kullanmam
11
2.89
1.27

Eğitim
p
.00*
.25
.15

Tablo 8.’e göre, sosyal medyanın eğitimdeki önemi sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılıp
kullanılmamasına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre, sosyal medyayı
eğitim amaçlı kullandığını belirten öğrenciler kullanmadığını belirten öğrencilere göre sosyal medyanın
eğitimde kullanımının önemli olduğunu daha fazla düşünmektedirler. Sosyal medyanın eğitimde
kullanılmasını etkileyen faktörler ve sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik eğilim boyutları sosyal
medyayı eğitim amaçlı kullanıp kullanmamaya göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Öğrencilerin günlük internet kullanım sürelerine göre sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik
tutumlarındaki farklılığa ilişkin Anova analizi sonuçları Tablo 9.’da verilmiştir.
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Tablo 9: Öğrencilerin Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımına Karşı Tutumlarının Günlük İnternete
Bağlanma Sürelerine Göre Değişimi

Ölçek

SMEÖ

SMEKEF

SMEKYE

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

s.d.

Kareler
Ortalaması

F

p.

Gruplararası

3.18

2

1.59

2.94

.06

Grupiçi

42.80

79

.54

Toplam

45.99

81

Gruplararası

.66

2

.33

.49

.61

Grupiçi

53.43

79

.68

Toplam

54.10

81

Gruplararası

2.27

2

1.13

1.30

.28

Grupiçi

69.07

79

.87

Toplam

71.34

81

Tablo 9.’a göre, sosyal medyanın eğitimdeki önemi, sosyal medyanın eğitimde kullanılmasını etkileyen
faktörler ve sosyal medyanın eğitimde kullanımına yönelik eğilim boyutları öğrencilerin günlük internete
bağlı kalma sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada öğrencilerin ankete verdikleri cevapların frekans değerleri ve sosyal medyanın eğitimde
kullanımına karşı tutumlarının cinsiyete, cep telefonundan internete bağlanmaya, günlük internet kullanım
sürelerine ve sosyal medyayı eğitim amacıyla kullanıp kullanmamalarına göre anlamlı farklılık olup olmadığı
incelenmiştir.
Yapılan bu çalışma sonucunda öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanımını çoğunlukla önemli
gördükleri belirlenmiştir. Sosyal medyanın eğitimde kullanımını etkileyen faktörlere bakıldığında,
öğrencilerin özellikle arkadaşlarından dersle ilgili olarak bilgi almak için sosyal medyayı kullandığı
görülmüştür. Öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencileri sosyal medya kullanımına teşvik etmeleri ise en
etkisiz faktör olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin genel olarak sosyal medyayı eğitim amacıyla
kullanmaya eğilim gösterdiği, özellikle etkinlik ve aktivite yapma amacıyla sosyal medyayı kullanmaktan
hoşlandıkları ve öğrenmelerine katkı sağladığı görülmüştür.
Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere ve sosyal medyayı eğitim amaçlı
kullanırım diyenlerin kullanmam diyenlere nazaran sosyal medyanın eğitimde yer almasını daha önemli
gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Cep telefonundan internete bağlanma ve günlük internet kullanım
sürelerinin öğrencilerin sosyal medyanın eğitimde kullanımına karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık
oluşturmadığı belirlenmiştir.
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Bu çalışma sonucunda öğrencilerin sosyal medyayı eğitimde kullanmak istemeleri de göz önünde
bulundurularak 8.sınıflarda eğitim ve öğretim ortamlarını daha aktif hale getirmek, öğrenme sürecini daha
eğlenceli ve verimli şekilde gerçekleştirmek amacıyla sosyal medyanın eğitim süreçlerine daha fazla dahil
edilmesi önerilebilir.
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ÖZET: Sosyal ağ sistemleri, öğrencilerin okul dışında arkadaşlarıyla iletişim kurmayı amaçlayarak,
kendilerini resim ve video türünde içeriklerin desteğiyle ifade etmek için yoğun bir biçimde kullandıkları
sanal ortamlardır. Bu ortamların yoğun olarak kullanımı sosyal ağları informal eğitim için faydalı bir araç
haline getirmektedir. Var olan bu potansiyelin öğretim amaçlı kullanılması için tasarlanmış olan Edmodo,
Facebook ile benzer özellikler taşımakta olup öğrenciler açısından olası gizlilik ve güvenlik sorunlarını
ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerin programlama eğitimini desteklemek
amacıyla Edmodo kullanılması ve öğrencilerin bu konudaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal ağlar, Edmodo, Programlama, Programlama eğitimi

Evaluation of 5th And 6th Grades Students’ Opinions About Using Edmodo in Programming
Education
ABSTRACT: Social networking systems are virtual environments that students use extensively to express
themselves with the support of content in the form of pictures and videos. The intensive use of these
environments makes social networks a useful tool for informal education. Edmodo has similar features to
Facebook and removes potential privacy and security issues from the point of view of students. In this study,
it was aimed to use Edmodo to support the programming education of the 5th and 6th grade students of
middle school and to take their opinions in this subject.
Keywords: Social Networks, Edmodo, Programming, Programming education
GİRİŞ
Öğrencilerin arkadaşları ile sosyal etkileşim içinde olmak için kullandıkları (Wodzicki vd. , 2012 akt. Durak,
Çankaya ve Yünkül, 2014) SAS'lar eğitimcilerin dikkatini çekmiş ve bir öğretme ve öğrenme aracı olarak
nasıl kullanılabilecekleri araştırılmaya başlanmıştır (Schwartz, 2009 akt. Durak, Çankaya ve Yünkül, 2014).
Günlük yaşamda problem çözme becerilerinin oyunlar yardımıyla geliştirilebileceği düşüncesiyle SAS’ların
oyun temelli öğrenme ortamlarında kullanımının uygun olduğu düşünülmektedir (Arroyo, 2011). Bu tür
sistemler öğrencilerin aktif katılımıyla içerik üretmelerine imkân tanıdığından (Thongmak, 2013), eğitim
öğretim süreçlerinde işbirliği ve görev paylaşımı sağlayarak eğitimi güçlendirmek için yollar arayan
araştırmacıların gözdesi olmuştur (Balasubramanian, Jaykumar ve Fukey, 2014; Arroyo, 2011).
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SAS'ların eğitimde kullanılmasının yararları:
(1) öğrencilerin öğrenmelerini önemli derecede arttırır,
(2) öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci iletişimini kolaylaştırır,
(3) motivasyonu arttırır,
(4) öğrenciler yeni metotlar öğrenebilir,
(5) öğrenmenin daha esnek ve özerk olmasını sağlar,
(6) öğrencilerin öğrenme süreçlerine dahil olmalarını kolaylaştırır (Arroyo, 20114).
Edmodo
2008 yılında Jeff O’ Hara ve Nick Borg tarafından tasarlanan Edmodo, öğretmen, öğrenci, aileler ve okullar
için ücretsiz ve güvenli bir öğrenme platformudur (Kongcham, 2013). Edmodo, SAS'ların eğitimde
kullanımına yönelik bir uygulamadır. Borg ve O’Hara öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış bir
SAS’ın öğrencilerin kendi dünyalarında işbirliği yapmaları ve öğrenmelerine büyük etki göstereceğine
inanmaktadır (Bruce K. Gushiken, 2013 akt. Balasubramanian, vd. , 2014). Edmodo, bu gün 11. Yaşında ve
65 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır (Edmodo, 2016). Bu kadar yaygınlaşmasının sebebi;
1.
2.
3.
4.
5.

Tamamen ücretsiz olması,
Kolay üyelik,
Birçok dil desteği sunması,
Eğitsel özelliklerinin yanında SAS'dan beklenen birçok özelliğinim olması,
Kullanım açısından SAS'larla benzemesi gösterilebilir (Edmodo, 2016).

Öğretmen ve öğrenciler için; işbirliği, geribildirim, kişiselleştirilmiş öğrenme ve bunun gibi birçok açıdan
güvenli bir ortam oluşturur. Öğrenciler açısından zaman ve mekan bağımsızlığı sunar, bilgi ve fikir
alışverişine ve sahip olduğu özelliklerle öğrencilerin denetimini sağlamaya olanak sağlar (Edmodo, 2016).
Edmodo'nun Temel Özellikleri ve Eğitimde Kullanılması
Edmodo, öğrenciler için birçok özellik barındırmaktadır. Bunlardan ilki olan haber kaynağı özelliği sayesinde
öğrenciler dahil oldukları gruplar tarafından yapılan etkinliklerle ilgili Facebook’a benzer bildirimler
almaktadır. Böylece öğrenciler Edmodo sitesine girmeden eposta hesaplarını kontrol ederek gruplarda olup
bitenlerden haberdar olabilmektedirler. Öğrencilerin sosyal ağ sistemlerinde olduğu gibi tartışma
yapabilmeleri ve fikirlerini özgürce dile getirmeleri de bir diğer önemli özelliğidir (Thongmak, 2013). Bir
öğretmen, öğrencisinin belirtilen ödevi ne zaman yaptığına kadar tüm detayları görebilmektedir. Bu şekilde
öğrencinin gelişimi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilmektedir. Sınav uygulaması ise çoktan seçmeli,
doğru-yanlış, kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme ve açık uçlu türünde sorular hazırlamaya olanak tanır.
Öğretmen her sorunun puanını belirledikten sonra, sınavın kimlere uygulanacağına ve ne zaman
uygulanacağına karar verebilmektedir. Edmodo'da öğretmenler açısından kullanışlı olabilecek bir diğer
özellik ise anket uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde öğretmenler herhangi bir konu başlığında öğrencilere
belirlenen zaman diliminde anket uygulayabilirler ve sonuçları istediklerinde grafik olarak görebilmektedirler.
Ayrıca öğretmenler ilgili ders için öğrencilerinin yararlanmasını istedikleri belgeleri o dersin kütüphanesine
ekleyebilmekte ve bu şekilde istedikleri zaman herhangi bir yerde paylaşabilmektedir (Durak vd., 2014;
Edmodo, 2016).
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Öğretmenler Edmodo uygulama yöneticisi bölümünden istedikleri uygulamayı ve özelliği seçebilir ve bunu
istedikleri derse yükleyebilmektedirler. Çok sayıda uygulamanın olduğu bu bölümde bazı uygulamalar
ücretsizken bazı uygulamalar da ücretli olabilmektedir. Edmodo'da yer alan tüm bu özellikler aynı zamanda
akıllı telefon ve tabletlerin kullanımına da uygundur. Hem Android hem de iOS mobil işletim sistemleri için
Edmodo'nun mobil uygulama sürümü bulunmaktadır (Durak, Çankaya ve Yünkül, 2014; Edmodo, 2016).
Alanyazın Taraması
Eğitimde Edmodo kullanımıyla ilgili alanyazın tarandığında çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Ortaokul
öğrencileri ile yapılmış olan bir çalışmada Suudi kızların EFL (Yabancı bir dil olarak İngilizce) derslerinde
Edmodo kullanmasının olumlu ve olumsuz yanları incelenmektedir (Al-Kathiri, 2015). Altı hafta süren ve
Edmodo’nun sınıf içerisinde kullanımıyla ilgili sorunlara odaklanan çalışmada, bir takım sorunlara rağmen
öğrencilerin Edmoyo’ya karşı geliştirdikleri tutumun büyük oranda artış gösterdiği bulunmuştur (Al-Kathiri,
2015). Aytan ve Başal’ın (2015), Türkçe öğretmeni adaylarının web 2.0 araçlarını ders aracı olarak
kullanmalarına zemin hazırlamak amacıyla, 45 Türkçe öğretmen adayıyla sekiz hafta boyunca Edmodo
kullanılarak yürüttüğü çalışmada katılımcıların algılarının olumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Adaylar bu
araçların, eleştirel düşünme becerilerini, ICT becerilerini, öğrenci-öğretmen arasındaki dönüt sürecini,
yaratıcılık gücünü, bilgi erişimi ve paylaşımını geliştireceği kanaatini paylaşmaktadır (Aytan ve Başal, 2015).
Torun ve Dargut (2015), çalışmalarında ters yüz sınıf modeli ile bir ortam tasarımı önerisi sunmuşlardır. Bu
örnekte Edmodo platformunun sunduğu mobil destekle beraber ders içeriği öğrencilere mobil ortamda
sunulurken, ders içerisinde öğrencilere rehberlik edilmesi planlanmaktadır (Torun ve Dargut, 2015).
Öğrencilerin Edmodo ve mobil öğrenme algı seviyelerini ve engelleri tanımlamak için Al-Said (2015)
tarafından yapılan çalışmada Edmodo mobil öğrenme ortamı olarak kullanılmış ve öğrenci algılarının olumlu
olduğu görülmüştür. Mobil ortamlarda veri depolama ve batarya sorunları öne çıkan engeller olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca üniversitelere bu aracın kullanımıyla ilgili rehber oluşturup web sayfalarında
yayınlanması önerilmektedir (Al-Said, 2015). Mobil destekli İngilizce eğitiminde Edmodo kullanılan Biçen
(2015)’in çalışmasında, öğrenciler gerçek sınıf ortamındaymış gibi fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Sonuçlar Edmodo kullanımının başarı ve iletişimi artırdığı ve eğlenceli bir ortam sunduğunu göstermektedir.
Ayrıca Edmodo’nun her platformda çalışabilmesi, etkili bir ders destek materyali olarak kullanılabilmesini
sağlamaktadır (Biçen, 2015).
YÖNTEM
Programlama konusu işlenirken destek materyali olarak kullanılan Edmodo’ya yönelik öğrenci görüşlerini
incelemek amacıyla betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli var
olan bir durumu ya da geçmişteki bir durumu olduğu şekliyle tanımlamayı ya da betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır. Tarama modeliyle yapılan araştırma da araştırmaya konu olan olay, birey veya
nesnenin, kendi koşulları içinde tanımlanması gerektiğini ifade etmektedir (Karasar, 2013).
Araştırmanın Amacı ve Problemler
Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin programlama eğitimini desteklemek amacıyla kullanılan
Edmodo’ya yönelik algılarını araştırmaktır. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır:
1.
2.
3.

Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algıları ne düzeydedir?
Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algıları sınıf seviyesine göre değişir mi?
Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algıları evde internet olmasına göre değişir mi?
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Araştırmanın Önemi
Edmodo eğitimi desteklemek veya onu tamamlamak amacıyla kullanılan bir yazılımdır. Edmodo sosyal ağ
sistemlerinin çekiciliğini alıp, olumsuzluklarından temizleyerek bu sistemleri etkili bir eğitim aracı haline
getirmektedir. Bu alanda yapılmış çalışmalar incelendiğinde ortaokul öğrencilerine yönelik çok az çalışmaya
ulaşılmıştır. Bu çalışma öğrenme-öğretme sürecinde Edmodo kullanımının öğrenci algılarına etkisine
odaklanmaktadır. Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine programlama konusu anlatılırken destek materyali
olarak Edmodo kullanılmıştır. Bu işlemden sonra öğrenci algılarını ölçmek üzere ölçek uygulanmıştır.
Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak Türkiye’de Edmodo ile ilgili yapılmış Türkçe çalışma bulunamamıştır.
Bu yönüyle çalışma benzersizdir.
Sınırlılıklar
Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bir ortaokulda okuyan 111
öğrenciyle sınırlıdır.
Örneklem
Çalışma, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bir ortaokulda bilişim teknolojileri dersini alan, 146 öğrenci arasından
111 istekli öğrenciyle yapılmıştır. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Çalışma kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe hazırlanmış Edmodo ölçeği bulunamadığından,
Al-Kathiri (2015) tarafından hazırlanmış ve ortaokul öğrencilerine uygulanmış olan, öğrencilerin dil
öğreniminde Edmodo’nun kullanımına yönelik görüşleri ile ilgili ölçek dilimize çevrilmiştir. Ölçekte bulunan
bazı maddeler dil öğrenimiyle ilgili olduğundan çıkartılmıştır. Çevirisi yapılan ölçek İngilizce Öğretmenliği
ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden görüş alındıktan sonra
uygulanmıştır.
Ölçek 14 maddeden oluşmakta ve 5’li likert tipi bir ölçektir. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa değeri
0.74’tür(Al-Kathiri, 2015). Çevirisi yapılarak uygulanan 14 maddelik ölçeğin Cronbach Alfa değeri ise 0.87
olarak bulunmuştur.
Verilerin Toplanması
Öğrencilere 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı süresince, Bilişim Teknolojileri dersini
tamamlamak amacıyla kullanılan Edmodo’ya yönelik görüşleri ölçek yardımıyla sorulmuştur. Ölçek
GoogleDrive üzerinden oluşturulup öğrencilere Edmodo üzerinden gönderilmiştir. Öğrencilerin ölçeği nasıl
cevaplayacaklarına dair açıklama yapıldıktan sonra evinde bilgisayar ve interneti olmayanlar bilişim
teknolojileri sınıfında bilgisayar üzerinden, evinde bilgisayar ve interneti olanlar evinden soruları
yanıtlamışlardır.
BULGULAR
Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algıları ne düzeydedir?
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Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algılarını ölçmek üzere betimsel bir analiz yapılmıştır. Bu analizin sonuçları
incelendiğinde, öğrencilerin her bir maddeye verebilecekleri maksimum puan 5 olduğu göz önünde
bulundurulursa, öğrencilerin algılarının oldukça yüksek seviyede olduğu gözlenmiştir.
Tablo 1: Öğrencilerin Edmodo Kullanımına Yönelik Algıları
Sıra

Maddeler

X

SS

8.Edmodo sayesinde yazdıklarımı öğretmenim ve sınıf arkadaşlarımla
paylaşabilirim.

1

4.05 1.271

4.Edmodo elektronik olarak ödevleri gönderme konusunda zaman ve
zahmeti azaltıyor

2

3.95

14.Edmodo sınıf içi öğretme ve öğrenmeyi tamamlayabilir.

3

3.95 1.178

5.Edmodo'nun alarm, not ve mesaj özellikleri sayesinde ödev teslim tarihi
ve ödevde istenenler hakkında sürekli haberdar olabilirim.

4

3.87 1.308

10.Edmodo sayesinde öğretmenimden hızlı geri dönütler alabilirim.

5

3.83 1.198

6.Sınıfta olamadığımda sınıf materyalleri ve ödevlere Edmodo üzerinden
erişebilirim.

6

3.8

3.Sınıf içinde paylaşım konusunda çekingen olan öğrenciler, Edmodo
üzerinden çevrimiçi olarak iletişime geçmekte daha rahat hissederler.

7

3.76 1.215

2.Edmodo sınıf dışında öğretmenle ve sınıf arkadaşlarımla iletişim
kurabilmem için daha fazla imkan sağlıyor.

8

3.75 1.391

12.Edmodo çevrimiçi tartışmalara katılmama izin verir.

9

3.68 1.228

13.Edmodo bağımsız öğrenme yeteneklerimi geliştirir.

10

3.66 1.156

11.Edmodo grup çalışmalarıyla işbirlikçi öğrenmeyi desteklemektedir.

11

3.6

1.Edmodo taşınabilirlik ve sosyal iletişim gibi ihtiyaçlarımı karşılıyor.

12

3.56 1.312

9.Edmodo sayesinde okuma deneyimim daha ilginç hale gelir.

13

3.55 1.284

7.Edmodo öğrenme masraflarını azaltır.

14

3.43 1.332

1.19

1.327

1.288

Madde düzeyinde sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin algılarının en yüksek olduğu madde “Edmodo
sayesinde yazdıklarımı öğretmenim ve sınıf arkadaşlarımla paylaşabilirim. ” ifadesiyle ve 4.05 ortalamayla
md8’dir. Bu ifadeyi 3.95 ortalamayla “Edmodo elektronik olarak ödevleri gönderme konusunda zaman ve
zahmeti azaltıyor” ifadesiyle md4 ve “Edmodo sınıf içi öğretme ve öğrenmeyi tamamlayabilir. ” ifadesiyle
md14 takip etmektedir. 3.43 ortalamayla öğrenci algılarının en düşük olduğu ifade “Edmodo öğrenme
masraflarını azaltır. ” ifadesiyle md7 olduğu görülmektedir.
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Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algıları sınıf seviyesine göre değişir mi?
Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre Edmodo’ya yönelik algılarının değişip değişmediğini anlamak için
yapılmış olan analiz sonuçları Tablo 2’ de sunulmuştur.
Tablo 2: Öğrencilerin Edmodo’ya Yönelik Algılarının Sınıf Seviyesine Göre Değişimi
Sınıf Seviyesi
N
Sıra
Sıralar
MannZ
p
Ortalaması
Toplamı
Whitney U
Ortalama
5
58
51.24
2972.00
1261.00
-1.63
.10
6
53
61.21
3244.00
Total
111
5. Sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması 51.24 iken 6. sınıf öğrencilerinin 61.21 olduğu görülmüştür. 6. Sınıf
öğrencileri lehine ortalama daha yüksek olduğu görüldüğü halde yapılan analiz sonucunda sınıf seviyeleri
arasında istatiksel anlamlı fark (p>.05) olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin sınıf seviyeleri Edmodo’ya
yönelik algılarında istatiksel anlamlı bir farka sebep olmamaktadır.
Öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algıları evde internet olmasına göre değişir mi?
Öğrencilerin evlerinde internet olup olmamasının Edmodo’ya yönelik algılarını nasıl değiştirdiğini anlamak
için yapılan analiz sonuçları Tablo 3’ de sunulmuştur.
Tablo 3: Öğrencilerin Edmodo’ya Yönelik Algılarının İnternete Erişim Durumlarına Göre Değişimi
Evde internet var mı
N
Sıra
Sıralar
MannZ
p
Ortalaması
Toplamı
Whitney U
Ortalama
Hayır
41
46.20
1894.00
1033.00
-1.63
.01
Evet
70
61.74
4322.00
Total
111
Tablo 3 incelendiğinde evlerinde internet olan öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algılarının sıra ortalaması
61.74 iken evinde internet olmayan öğrencilerin Edmodo’ya yönelik algılarının sıra ortalaması 46.20 olduğu
görülmüştür. Evinde internet erişimi olanların lehine Edmodo’ya yönelik öğrenci algıları daha yüksek olduğu
görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda evinde internet erişimi olan öğrenciler ile olmayan öğrencilerin
Edmodo’ya yönelik algıları arasında istatiksel anlamlı bir fark (p<.05) olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre
evinde interneti olanlar olmayanlara göre Edmodo’ya yönelik daha olumlu algıya sahiptir.
SONUÇLAR
Ortaokul öğrencilerinin dersi desteklemek amacıyla kullanılan Edmodo’ya yönelik algılarının genellikle
olumlu ve yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bu sonucun Al-Kathiri (2014)’nin sonuçlarıyla uyumlu
olduğu görülmektedir. Edmodo, Thongmak (2013)’ın da belirttiği gibi dersi tamamlayıcı, destekleyici şekilde
kullanılabilmekte ve sınıf dışında etkileşime olanak sunmaktadır.
Edmodo sosyal etkileşim bakımından oldukça kabul görmektedir (Kongchan, 2012). Öğrencilerin algıları
incelendiğinde Edmodo iletişim, paylaşım açısından imkânlar sunmakta, utangaç öğrencilerin iletişim
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konusunda yaşadıkları problemleri aşmalarında bunun faydası görülmektedir. Bu açıdan Edmodo öğrencilerin
motivasyon ve kendine güvenlerini artırmaktadır (Al-Kathiri, 2014; Balasubramanian, Jaykumar & Fukey,
2014).
Bulgular, öğrencilerin genelinin Edmodo’yu eğitim amaçlı kullanıma uygun bulduklarını göstermektedir. Bu
sonuç önceki çalışmalarla uyumludur (Thongmak, 2013; Kongchan, 2012; Al-Kathiri, 2014). Başka bir
deyişle Edmodo ortaokul öğrencileri için, sosyal ve öğrenci merkezli eğitimi aktif öğrenmeyi teşvik eden bir
araçtır. Birçok özelliğiyle uzaktan ve sınıf içi öğrenmeyi desteklemek amaçlı kullanılabilmektedir (Al-Kathiri,
2014).
Edmodo’ya yönelik algıların sınıf seviyesine göre değişmediği gözlenmiştir. 5. Sınıf ve 6. Sınıf öğrencilerin
algılarının arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Kocaeli sınırları içinde yaşayan 6. sınıf öğrencileri
belediye tarafından verilen tablet bilgisayarlara sahiptirler. 5. sınıflar evlerinde bilgisayarları yoksa bu imkâna
sahip değillerdir. Buna rağmen aralarında anlamlı farklılık bulunmamakla beraber 6. Sınıfların lehine öğrenci
algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin artık her evde bulunmakta olan akıllı
telefonlar olduğu düşünülmektedir. Edmodo her platformda kullanılabilir olduğundan ve öğrenciler akıllı
telefonlardan da Edmodo’ya girebildiğinden sınıflar arasında anlamlı farklılık olmadığı düşünülmektedir.
Son olarak internet erişimi olmadan Edmodo kullanılamayacağından internet erişimine sahip olanların daha
yüksek algıya sahip olmaları olağan bir sonuç olarak görülmektedir. Bununla birlikte Kocaeli ilinde her ilçede
bulunan internet erişimli kültür merkezlerinin ve internet kafelerin bu sonucu etkileyebileceği
düşünülmektedir. Fakat böyle bir sonuçla karşılaşılmamış ve evinde internet erişimi olamayanların
Edmodo’ya yönelik algıları düşük bulunmuştur.
TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Edmodo, sanal eğitim ortamlarının hazırlanarak, e-içeriklerin istenilen şekilde düzenlenmesine ve bu
içeriklerin paylaşılmasına olanak sağlayan bir öğretim yönetim sistemi olarak nitelendirilebilir. Edmodo
düşünen, soran, sorgulayan, araştıran ve paylaşan, kısacası 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip
öğrencilerin yetiştirilmesinde önemli ve kritik rol oynamaktadır. Web 2.0 kavramı öğretmen ve öğrencilerin
sosyal etkileşim içerisinde kullanıcı dostu uygulamalar aracılığı ile teknik bir zorluk yaşamadan içerik
oluşturabilmelerine ve var olan içeriğin çeşitlendirilmesine yardımcı olmaktadır (Horzum, 2007; Kıyıcı, 2010;
Thompson, 2007). Bu nedenle Edmodo gibi sosyal öğrenmeleri destekleyen araçların eğitimde
uygulamalarının artırılması, öğrencilerin derse motivasyonunu artıracak ve kalıcılığa destek sağlayacaktır. Bu
yararlar daha çok bu tip araçları öğretmenlerin bulundukları fiziksel ve sosyal ortam şartlarına uygun öğrenme
teorileri ile destekleyerek gözden geçirip amaçlarına uygun olarak kullanma becerileri ile ilgilidir (Lu, Lai, &
Law, 2010).
Çalışmanın bulguları, öğrencilerin 21. yy becerilerine sahip, düşünen, soran, sorgulayan, araştıran ve paylaşan
bireyler olmalarını sağlama konusunda Edmodo’nun etkili bir araç olabileceğini, sosyal öğrenme ortamları
tasarlamakta, eğitimi desteklemekte etkili bir araç olabileceğini göstermektedir. Bütün bunları yaparken
SAS’larda olduğunun aksine öğrencilerin hayatlarını riske sokabilecek faktörlerden arınmış olması,
öğrencilerin güvenliğinin sağlanmış olması, Edmodo’nun önemini daha da artırmaktadır. Öğrencilerin
özellikle ortaokul seviyesinde Facebook gibi gizliliğin sağlanması zor SAS’lar yerine Edmodo gibi gizlilik ve
güvenlik önlemleri alınmış sistemleri kullanmayı SAS’lara tercih edebilecek eğilimde oldukları gözlenmiştir.
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Çalışmanın bulguları ve literatür incelendiğinde araştırmacılara bu konu üzerinde yapılabilecek çalışmalar
için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:
Torun ve Dargut (2015)’un çalışmasında denenen ters yüz sınıf modeli ile bir ortam tasarımı önerisi ortaokul
öğrencilerinde denenebilir.
Çalışmanın Fatih Projesi bileşenleri kurulmuş ve öğrenci tableti dağıtılmış okullardan birinde tekrarlanarak,
teknik eksiklerin giderildiği bir ortamda nasıl sonuçlar doğuracağına bakılabilir.
Çalışmanın örneklemi yalnızca bir okulu kapsamaktadır. Evrene daha sağlıklı genellenebilmesi için örneklem
genişletilerek tekrarlanabilir.
Çalışma tarama türünde yürütülmüştür. Yine ortaokul seviyesinde deneysel bir çalışma yapılıp, Edmodo’nun
öğrencilerin tutum, başarı ve motivasyonlarına etkisi araştırılabilir.
Edmodo’nun eğitim amaçlı kullanımı konusunda öğretmen görüşleri araştırılabilir.
Otantik bir öğrenme ortamı tasarımında Edmodo kullanılan deneysel bir çalışma yapılabilir.
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı teknoloji liderliğinin farklı alan öğretmenlerinin derslerine teknoloji
entegrasyonunu gerçekleştirebilme düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda
teknoloji liderleri ile öğretmenlerin etkileşimi şeklinde geçen bir süreç çerçevesinde teknoloji liderlerinin
öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu göstergelerindeki değişimlere etkisi incelenmiştir. Özel durum çalışması
yönteminin kullanıldığı araştırma bir ilköğretim okulunda görev yapan 10 alan öğretmeni ile birlikte bir
öğretim dönemi boyunca yürütülmüştür. Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu göstergelerindeki değişimler
Çakıroğlu, Gökoğlu ve Çebi (2015) tarafından geliştirilen Teknoloji Entegrasyonu Göstergeleri Ölçeği ile
belirlenmiştir. Ayrıca süreç sonunda öğretmenlerle gerçekleştirilen mülakatlar ile teknoloji liderlerinin
öğretmenlere teknoloji entegrasyonu sürecinde ne gibi katkılarının olduğu ve teknoloji entegrasyonu
gelişimlerine etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda teknoloji liderleri ile gerçekleştirilen çalışmaların
öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu göstergelerini olumlu yönde anlamlı bir şekilde farklılaştırdığı ve
teknoloji entegrasyonuna yönelik bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, Teknoloji entegrasyonu göstergeleri, Teknoloji liderliği,
Öğretmenler

Effect of Technology Leadership in Technology Integration Development of Different Subject
Teachers
ABSTRACT: The purpose of this research is to evaluate the impact of technology leadership on the
technology integration level into their courses of different subject teachers. In this context, the impact of
technology leaders on the variations of teachers’ technology integration indicators is examined within the
frame of an interaction process ongoing between technology leaders and teachers. This case study was
conducted during 1 semester with 10 different subject teachers teaching in a primary school. The variations in
the teachers’ technology integration indicators were determined by Technology Integration Indicators Scale,
developed by Çakıroğlu, Gökoğlu, & Çebi (2015). In addition, the contributions of the technology leaders to
the teachers’ technology integration and the impact of technology integration developments were examined
by interviews carried out with teachers at the end of the research process. As a result, the studies conducted
with the technology leaders diversify the teachers’ technology integration indicators in a meaningful, positive
way and provide an increase in knowledge and skills for technology integration were determined.
Keywords: Technology integration, Technology integration indicators, Technology leadership, Teachers
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GİRİŞ
Teknoloji, günümüzde okullardaki öğretim uygulamalarını etkilemede kuşkusuz önemli bir rol oynamaktadır
(Culp, Honey ve Mandinach, 2005). Öğrenci merkezli öğretimi destekleyecek biçimde kullanıldığında
teknolojinin öğrenci performansının olumlu yönde etkilediği (Brown, 2007; Lei ve Zhao, 2007), öğrenci
başarısının artırdığı ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir (Delen ve Bulut, 2011;
Ebuara, 2012). Öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımı genel olarak teknoloji entegrasyonu olarak
adlandırılmakta ve “öğrenme hedeflerinin kazandırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) bir araç
olarak kullanılması” olarak tanımlanmaktadır (Usluel, Kuşkaya ve Demı̇ raslan, 2007).
Günümüzde teknolojinin öğretim sürecinde gerek öğrencilere sağladığı katkılar gerekse de öğretmenlere
sunduğu kolaylıklar göz önüne alındığında okullarda teknoloji entegrasyonunun sağlanmasının kaçınılmaz
olduğu vurgulanmakta (Çakır ve Yıldırım, 2009; Çakır, 2013; Ebuara, 2012) ve bu doğrultuda dünyada ve
Türkiye’de büyük yatırımlarla birlikte çeşitli ölçeklerde projeler yürütülmektedir (Pamuk, 2012). Ancak
yapılan yatırımlara ve yürütülen araştırmalara rağmen istenilen düzeye ulaşılamaması süreçte birtakım
engeller ile karşılaşıldığına işaret etmektedir. Teknoloji entegrasyonu sürecine yönelik engelleyici faktörler
genel olarak öğretmenlerin teknoloji yeterlilikleri, teknolojiye karşı tutumları, okul yöneticilerinin desteği,
teknoloji kaynaklarına erişim ve teknik destek olarak ifade edilmektedir (Hew ve Brush, 2007). Zhao ve
Frank (2003) ise tüm bu faktörler içerisinde teknoloji entegrasyonu sürecini etkileyen önemli unsurlardan
birisi olarak öğretmenlere dikkati çekmektedir. Öğretmenler ise teknoloji entegrasyonu konusunda kendilerini
yetersiz hissettiklerini ve bu duruma gerekçe olarak teknoloji entegrasyonu konusunda kendilerine yeterli
düzeyde rehberlik hizmetinin yapılamadığını (Yıldırım, 2007), dolayısıyla BİT’in öğretimde nasıl
kullanılacağı konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini belirtmektedirler (Usluel ve diğ., 2007).
Literatür incelendiğine öğretmenlere teknoloji entegrasyonu sürecinde gerekli desteğin sağlanması noktasında
önemli bir lider olarak okul müdürleri ön plana çıkmakta, ancak okul müdürlerinin teknoloji entegrasyonu
konusunda yetersiz kaldıkları vurgulanmaktadır (Brockmeier, Sermon ve Hope, 2005; Can, 2008). Bu
doğrultuda teknoloji entegrasyonu konusunda okul müdürlerinin yanı sıra uzman kişilere de ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir. Sugar ve Holloman (2009), yeni teknolojileri öğrenmek konusunda istekli olan,
teknik problemleri çözebilme becerisine sahip, teknoloji kaynaklarına erişim sağlayabilen ve teknoloji
entegrasyonu konusunda öğretmenler ile işbirliği yapabilme özellikleri sergileyebilen kişilerin de birer
teknoloji lideri olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. Teknoloji lideri, teknoloji becerilerine sahip, yeni
teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulanmasında öncülük edebilen, bu konuda öğretmenleri, öğrencileri ve
diğer insanları etkileyebilen, onların teknolojiyi kullanmalarını sağlayabilen ve teknolojiyi diğer alanlarla
birleştirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır (Çakır, 2013). Öğrenme ortamları açısından değerlendirildiğimde
teknoloji lideri, bir okuldaki teknolojinin planlanmasından, koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu
olan personeldir (Frazier, 2003). Etkili BİT entegrasyonunun gerçekleştirilmesi için bir teknoloji liderinden
öğretmenlerle; alanları ile ilgili yeni teknolojilerin öğretilmesi, karşılaştıkları teknik problemlerin çözümünde
destek olunması, mevcut teknoloji kaynaklarına erişim sağlanması, derslerinde kullanabilecekleri materyaller
geliştirmeleri ve farklı konular için farklı teknolojileri önermeleri gibi konularda etkileşim içerisinde olmaları
beklenilmektedir (Frazier ve Bailey, 2004; Sugar, 2005).
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlere teknoloji entegrasyonu konusunda yol gösterecek teknoloji liderlerinin
okullarda öğretmenlerin derslerine teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirebilme düzeyleri üzerindeki etkisini
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda teknoloji liderleri ile öğretmenlerin etkileşimi şeklinde geçen bir
süreç çerçevesinde teknoloji liderlerinin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu göstergelerindeki değişimlere
etkisi incelenmiştir.
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YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci ve verilerin analizi
başlıkları altında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler sunulmuştur.
Araştırma Modeli
Özel durum çalışmalarında bir veya birkaç duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla incelenir, ilgili
durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine derinlemesine araştırmalar yapılır
(Cohen, Manion ve Morrison, 2005). Bu bağlamda bir ilköğretim okulundaki öğretmenlerin teknoloji liderinin
etkisiyle derslerine teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirme düzeylerindeki değişimlerin incelendiği bu
araştırma özel durum çalışması şeklinde yürütülmüştür.
Araştırma Grubu
Bu araştırmada öğretmenler ve teknoloji liderleri olmak üzere 2 farklı örneklem grubu bulunduğundan
örneklem seçiminde farklı yöntemler kullanılmıştır. Öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleme
yönteminde amaç, göreli olarak küçük bir örneklem grubu oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme
taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Teknoloji liderlerinin belirlenmesi aşamasında ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan
durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından
oluşturulabilir ya da yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulan bir ölçüt listesi kullanılabilir. Teknoloji
liderleri belirlenirken alanyazın incelemesi sonucunda ulaşılan teknoloji liderlerinde bulunması gereken
kişisel özellikler ve teknolojik yeterlilikler (Çakır, 2013; Frazier ve Bailey, 2004; Moursund, 1992; Saban,
2006) ölçüt olarak kullanılmıştır. Araştırma grubuna ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların genel özellikleri
Kodlar

Katılım Tipi

Branşı

Cinsiyeti

Görev Süresi (Yıl)

L1

Teknoloji Lideri

Müdür Yardımcısı

Erkek

7

L2

Teknoloji Lideri

Fen ve Teknoloji

Erkek

7

Ö1

Öğretmen

Matematik

Bayan

7

Ö2

Öğretmen

Matematik

Bayan

2

Ö3

Öğretmen

Türkçe

Bayan

7

Ö4

Öğretmen

Fen ve Teknoloji

Bayan

5

Ö5

Öğretmen

Sosyal Bilgiler

Bayan

1

Ö6

Öğretmen

İngilizce

Bayan

4

Ö7

Öğretmen

Din Kültürü

Bayan

3

Ö8

Öğretmen

Teknoloji ve Tasarım

Bayan

7

87

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Veri Toplama Araçları
Durum çalışmalarında mümkün olduğu ölçüde birden fazla veri toplama yönteminin kullanılması
önerilmektedir (Hartly, 1995'ten aktaran: Yıldırım ve Şimşek, 2011). Daha fazla verinin toplanması
araştırmacıya daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı sağlar. Bu amaçla araştırma verileri Çakıroğlu ve diğ.
(2015) tarafından geliştirilen Teknoloji Entegrasyonu Göstergeleri (TEG) Ölçeği ve katılımcılar ile
gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Süreçte teknoloji liderlerinin etkisi ile
öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu göstergelerindeki değişimler TEG ölçeği ile belirlenmiştir. Ayrıca süreç
sonunda gerçekleştirilen mülakatlar ile teknoloji liderlerinin öğretmenlere teknoloji entegrasyonu sürecinde ne
gibi katkılarının olduğu ve teknoloji entegrasyonu gelişimlerine etkileri incelenmiştir.
Uygulama Süreci
Araştırma, öğretmenler ile teknoloji liderlerinin etkileşimi şeklinde geçen bir süreç çerçevesinde 1 öğretim
dönemi (4 ay) boyunca yürütülmüştür. Çalışma süresince teknoloji liderleri, öğretmenlerin teknoloji
entegrasyonunu gerçekleştirebilmelerine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Liderler ile öğretmenler
arasındaki etkileşimler derslerde, ders aralarında ve ders sonrası zamanlarda gerçekleşmiştir. Teknoloji
liderleri, liderlik rollerini öğretmenler ile teknoloji entegrasyonuna yönelik seminerler ve haftalık toplantılar
gerçekleştirerek, derslerde ve ders aralarında BİT araçları ile ilgili karşılaştıkları problemleri aşma noktasında
rehberlik yaparak sergilemiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada özel durum yöntemi çerçevesinde nicel ve nitel veriler bir arada kullanılmıştır. Nicel veriler,
çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere TEG ölçeğinin öğretmenlere uygulanması ile elde edilmiş ve
veriler üzerinde Wilcoxon testi uygulanarak TEG ölçeğinde yer alan alt bileşenler bağlamında ele alınmıştır.
Nitel veriler ise içerik analizi yaklaşımı çerçevesinde önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama yöntemi
(Strauss ve Corbin, 1990) kullanılarak TEG ölçeğinde yer alan Teknoloji Okuryazarlığı (TOY), Teknoloji ile
Öğretim (TÖ), Mesleki Gelişim (MG), Etik ve Politikalar (EP) ve Organizasyon ve Yönetim (OY) alt
bileşenleri bağlamında kodlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde teknoloji liderleri ile gerçekleşen etkileşimler çerçevesinde öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu
göstergelerindeki değişimleri ortaya koymak amacıyla elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulgularda
öncelikle TEG ölçeğinden elde edilen nicel veriler çözümlenmiş, ardından süreç sonunda yapılan
mülakatlardan öğretmenlerin TEG ölçeği alt bileşenleri çerçevesinde yaşadıkları deneyimlere ilişkin
görüşlerine yer verilmiştir.
Teknoloji liderlerinin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu göstergelerindeki değişimlere yönelik etkileri
öntest-sontest olarak uygulanan TEG ölçeğinden elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilen Wilcoxon testi
ile belirlenmiştir. Test sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Öğretmenlerin TEG ölçeği göstergelerindeki değişimlere ilişkin test sonuçları
Gösterge

Ön test – Son test

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

z

p

TOY

Negatif Sıra

0

.00

.00

-2.38

.01
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TÖ

EP

MG

OY

Pozitif Sıra

7

Eşit

1

Negatif Sıra

4.00

28.00

0

.00

.00

Pozitif Sıra

6

3.50

21.00

Eşit

2

Negatif Sıra

0

.00

.00

Pozitif Sıra

8

4.50

36.00

Eşit

0

Negatif Sıra

0

.00

.00

Pozitif Sıra

8

4.50

36.00

Eşit

0

Negatif Sıra

0

.00

.00

Pozitif Sıra

7

4.00

28.00

Eşit

1

-2.21

.02

-2.52

.01

-2.52

.01

-2,38

.01

*Negatif sıralar temeline dayalı

Tablo 2’ye göre öğretmenlerin TOY, TÖ, EP, MG ve OY alt bileşenlerindeki gösterge düzeylerinde teknoloji
liderleri ile yaptıkları çalışmalar sonucunda olumlu yönde anlamlı bir gelişme sağlandığını görülmektedir.
Öğretmenlerin bu bileşenler üzerindeki gelişimlerine ilişkin çalışma öncesi ve sonrasına ait ortalama değerler
Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1: Öğretmenlerin TEG Ölçeği Alt Bileşenleri Ortalama Puanları Değişimi

Gelişim Düzeyi

T E G Ö l ç e ğ i O r t a l a ma P u a n l a r ı
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Son
İlk

4,81

4,23

4,27

4,42

4,20

3,80

3,60

3,60

3,58

4,09

TOY
4,23
3,80

TÖ
4,27
3,60

EP
4,42
3,60

MG
4,20
3,58

OY
4,81
4,09

Göstergeler

Şekil 1 incelendiğinde öğretmenlerin TEG’nin tamamına yönelik gelişme sağladıkları ve en fazla gelişmenin
ise EP bileşeni bağlamında olduğu gözlemlenmektedir. Öğretmenlerin TEG düzeylerinde yaşanan değişimleri
detaylı bir şekilde yansıtmak amacıyla her bir ölçek alt bileşeni bağlamında süreç sonunda gerçekleştirilen
mülakat ifadelerinden kesitler aşağıda sunulmuştur.
TOY Göstergesine Yönelik Katılımcı İfadeleri
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“İlk başlarda bilgisayar bozulduğunda ya da ufak bir sorun çıktığında sınıf ortasında kala kalıyordum. Şimdi ise
yaptığımız çalışmalarda ne nasıl yapılır, hangi sorun nasıl çözülür bunları öğrendim. Artık daha rahat kullanabiliyorum
(Ö5)”
“…yaptığımız çalışmalar sonucunda teknolojiye karşı daha hevesli oldum, fotoğraf düzenleme ve video düzenleme
programlarıyla ilgilenmeye başladım. Bu programlar sayesinde videolar oluşturmayı öğrendim (Ö2)”

Yukarıdaki katılımcı ifadeleri incelendiğinde TEG ölçeğinden elde edilen verilerin desteklendiği
görülmektedir. Öğretmenler, çalışma başlangıcında teknoloji okuryazarlık beceri düzeylerinin düşük
olduğunu, teknoloji liderleri ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda teknoloji kullanımına yönelik daha
istekli olduklarını ve teknoloji okuryazarlık becerilerinin olumlu yönde geliştiğini belirtmişlerdir.
TÖ Göstergesine Yönelik Katılımcı İfadeleri
“…teknolojiyi kullandığım derslerle kullanmadıklarımı karşılaştırdığımda teknolojiyi kullandığım derslerin daha verimli
olduğunu gördüm. Teknoloji sayesinde derslerimi daha kolay işleyebildim. Sosyal ağların eğitim amaçlı olarak da
kullanılabileceğini keşfettim. Hatta Facebook hesabım üzerinden öğrencilere ödüllü sorular sordum, eğlenceli ve
Matematiği anlatan videolar, animasyonlar paylaştım. Sınıfta ders işlerken çektiğim fotoğrafları paylaştım. Bunlardan da
çok güzel dönütler aldım (Ö2)”
“…okulda projeksiyonu ve bilgisayarı olan çok fazla sınıf olmadığından ben önceki yıllarda sadece sözel olarak bir şeyler
anlatmaya çalışıyordum. Bu sene bilgisayar sınıfını daha aktif kullanabildim (Ö8)”
“Bugüne kadar bilgisayar destekli öğretimin faydalı olduğunun farkındaydım ama kendi anlatımımın biraz daha önemli
olduğunu düşünüyordum ta ki bu çalışmaya başlayana kadar. …bir şeyi çocuğa teorik olarak vermektense, onu görerek
yaşayarak öğretmenin daha kalıcı ve kolay olduğunu gördüm. Bu sayede biraz daha öğrenci merkezli eğitim vermiş oldum
ve öğrenciler bunun neden zamir olduğunu, neden sıfat olduğunu bir şarkı üzerinden, bir örnek üzerinden, bir sunum
üzerinden yaşayarak öğrendiler. Dersimin teorik olarak anlatmaktansa uygulamalı bir eğitim olduğunu hissetim (Ö3)”

Katılımcı ifadeleri incelendiğinde teknoloji liderlerinin etkisi ile öğretmenlerin derslerinde öğrencileri motive
edecek şekilde çevrimiçi ortamları ve çoklu ortam materyallerini kullanmaya başladıkları, okulunun mevcut
teknolojik imkanları hakkında farkındalıklarının arttığı ve bu imkânlardan faydalanmaya başladıkları ve
teknoloji ile öğretimin kalıcı öğrenmeyi desteklediği bilincinin geliştiği görülmektedir.
EP Göstergesine Yönelik Katılımcı İfadeleri
“…telif hakları konusunu önceden çok fazla umursamazdım ama şimdi sitelerde materyallerin kullanım haklarıyla ilgili
bir şeyler var mı diye bakıyorum. Materyali indirirken altında, üstünde ve yan taraflarında neler yazıyor diye
inceliyorum. Bana anlatılanlardan sonra biraz daha dikkatli olmam gerektiğine karar verdim (Ö4)”
“Bilgisayar ve internet güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya başladım. Normalde internette bilgisayarın klavyesini
kullanıyordum bir yerlere şifre girerken. Şimdi ise daha güvenli olduğunu öğrendiğim sanal klavyeyi kullanmayı tercih
ediyorum (Ö6)”
“İnternet bankacılığını çokça kullanan biriyim ve internetten da alışveriş yapıyorum. Açıkçası güvenlik konusu hiç aklıma
gelmezdi. Bu konuda biraz daha dikkatli olmam gerektiğini öğrendim. Ben meraklı bir insanım ve yeni bir şey
gördüğümde hemen internetten araştırırım. Bu sene yaptığımız çalışmalar bana teknolojiyi kullanırken doğru bildiğim
bazı yanlışlar olduğunu da gösterdi (Ö5)”
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Katılımcı ifadeleri teknoloji liderleri ile yürütülen çalışmalar sonucunda öğretmenlerin bilgisayar ve internet
kullanımının yasal, etik ve güvenlik boyutlarına yönelik daha dikkatli olmaya başladıklarını ve bu yönde
farkındalıklarının geliştiğini göstermektedir.
MG Göstergesine Yönelik Katılımcı İfadeleri
“…ders dışı zamanlarda yaptığım egzersiz programlarıyla bilgisayar destekli öğretimi birleştirince insanların derslerde
teknolojiyi kullanmak için boş yere zaman harcamadıklarını anladım. Çalışmalar süresince internet üzerinden dersimle
alakalı bir materyale ulaşmanın hiç de zor olmadığını gördüm. Neyi, nasıl ve nerede bulacağımı öğrendim. Artık her türlü
materyali istediğim siteden rahatlıkla bulabilirim (Ö3)”
“Derslerde teknolojiyi kullanmanın öneminden bahsedildiğinde ben acaba kendi dersimde bunu nasıl yapabilirim dedim.
Sonra alanımla ilgili çeşitli siteler araştırmaya başladım. İçerisine çok güzel materyaller olan bir siteye ücret vererek üye
oldum. Normalde kimse para verip bir siteye üye olmaz ama sitenin içeriği çok güzel hazırlanmıştı ve bunları kullanınca
derslerin daha verimli geçtiğini ve öğrencilerin dersi daha çok sevmeye başladıklarını gördüm (Ö7)”

Katılımcı ifadeleri teknoloji liderlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından olumlu yönde farklılaşma
sağladığına işaret etmektedir. Yürütülen çalışmalar sonucunda öğretmenler mesleki gelişimleri bağlamında
özellikle ders dışı zamanlarda teknolojinin etkili ve verimli kullanımı konusunda kendilerini
geliştirebildiklerini belirtmişlerdir.
OY Göstergesine Yönelik Katılımcı İfadeleri
“…benim sınıfım genelde derslerde nasıl parmak kaldırıp soru sorulacağını, derse soru sorarak nasıl katılacakları
bilmezler hatta çoğu zaman kaos ortamı oluşurdu. Derslerde kullandığım teknolojiler ile yaşadığım bu sorunlar azaldı
diyebilirim. Ne zaman derste teknolojik bir şey kullansam öğrenciler pür dikkat dinlemeye başladılar (Ö2)”
“İyi ki de böyle bir çalışma yaptık. Çoğu öğretmene teknolojiyi kullanmak çok zor bir iş gibi geliyor. Sanki aşılmayacak
bir engel, öğrenilemeyecek bir şey gibi algılanıyor. Bu seneye kadar bana da öyle geliyordu. …bilgisayarı kullanmak
bana artık bir ayak bağı, bir zorluk olarak gelmiyor (Ö3)”

Katılımcılar, teknoloji liderleri ile gerçekleştirilen çalışmaların teknoloji kullanımının sınıf yönetimine
sağlayabileceği olumlu katkıların farkına varma ve öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımına yönelik
olumsuz algılarının azaltılması konularında olumlu yansımalarının olabileceğini ifade etmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatürde öğretmenlerin teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmelerine yardımcı bir strateji olarak teknoloji
liderliğinin incelendiği Franklin ve diğ. (2001), Polselli (2002) ve Gallagher’ın (2000) çalışmalarında ulaşılan
sonuçlarla benzer şekilde bu araştırmada da teknoloji liderleri rehberliğinde yapılan çalışmalar sonucunda
öğretmenlerin TOY, TÖ, EP, MG ve OY bileşenlerindeki bilgi ve beceri düzeylerinde olumlu yönde gelişme
sağlanmıştır. Bu sonuçlar teknoloji liderliğinin öğrenme-öğretme sürecine teknolojinin entegre edilmesinde
önemli bir bileşen olarak değerlendirilebileceğine işaret etmektedir. Öte yandan mülakatlardan elde edilen
veriler, teknoloji liderleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara katılan öğretmenlerin derslerinde çoklu ortam
materyallerini kullanmaya başladıklarını, TÖ bileşeninin önemine yönelik farkındalıklarının geliştiğini,
mesleki gelişim bağlamında ders materyaline ulaşmada zamanı daha verimli kullanmaya bağladıklarını,
teknolojiyi kullanarak sınıflarını daha etkili bir şekilde yönetebildiklerini göstermektedir. Ayrıca
öğretmenlerin tamamına yakını TOY alt bileşenine ilişkin gelişim göstermiş ve en fazla gelişme ise çevrimiçi
ortamları kullanma bağlamında gerçekleşmiştir.
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Teknolojinin öğrenme ortamlarına entegrasyonunun öneminin giderek arttığı günümüzde öğretmenlerin bu
dönüşümü gerçekleştirebilmeleri noktasında alanında uzman kişiler tarafından desteklenmesi entegrasyon
çalışmalarının başarıya ulaşması bakımından önemlidir. Bu doğrultuda öğretmenleri entegrasyon sürecinde
yönlendirecek ve gerekli müdahaleleri yapacak teknoloji liderlerinin öneminin vurgulanması önem arz
etmektedir. Araştırma sonuçları ışığında etkili teknoloji entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesine yönelik
aşağıdaki önerilere yer verilmiştir:
Teknoloji liderliği rehberliğinde gerçekleştirilen mesleki gelişim etkinliklerine katılan öğretmenlerin teknoloji
entegrasyonu göstergelerindeki gelişim dikkate alındığında her okulda en az bir teknoloji liderinin bulunması
veya görevlendirilmesi teknoloji entegrasyonu çalışmaları açısından faydalı olacaktır.
Teknoloji liderleri görev yaptığı okullarda sürekli olarak teknik destek sağlamak yerine daha çok teknolojinin
öğretim programıyla bütünleştirilmesine yönelik danışmanlık yapmaya odaklanmalıdır. Bu kapsamda
öğretmenlerle öğretim programında teknoloji kullanımına yönelik örnek uygulamalar paylaşılarak okulda
öğretme öğrenme sürecinde daha faydalı olabilirler.
Son yıllarda özelikle çevrimiçi öğrenme ortamları mesleki gelişim amaçlı kullanılabilmektedir. Bu çerçevede
öğretme öğrenme sürecine teknoloji entegrasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinde teknoloji liderleri ile
öğretmenlerin çevrimiçi ortamlar üzerinden işbirliği süreci ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek sanal
teknoloji liderliği uygulamalarının olası sonuçları araştırılabilir.
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ÖZET: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızdaki yeri ve önemi gitgide arttığı görülmektedir. Bilgi ve
iletişim teknolojileri denilince aklımıza ilk gelen öğelerden biri internettir. İnsanlığın doğasında var olan öfke,
nefret ve zorbalık gibi durumların internet ortamına da sıçradığı görülmektedir. Birey ya da grup tarafından
kasıtlı olarak tekrarlanan düşmanca davranışlarla, başkalarına zarar vermek için bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılması siber zorbalık olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bireylerin sosyal
ağları kullanım yoğunluğu ve siber zorba/mağdur olma durumlarını incelemektir. Bu doğrultuda bilgi ve
iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencileri üzerinde araştırma
yapılmıştır. Bir olgunun derinlemesine analizini yapabilmek için nitelikli araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Veri toplama aracı literatür incelemesinin ardından oluşturulan sorular, uzman görüşü temel alınarak
şekillendirilmiştir. Bu kapsamda, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim
üyelerinden üç öğretim üyesinin görüşleri esas alınmıştır. Araştırma Fırat Üniversitesi Organize Sanayi
Meslek Yüksekokulundan 18’i (%29) Kadın, 44’ü (%71) erkek olmak üzere toplamda 62 öğrenci üzerinden
yürütülmüştür. Sonuç olarak, sosyal ağ sitelerini sıklıkla kullanan bireylerin, daha az kullananlara göre daha
fazla siber zorba ve siber mağdur oldukları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Zorbalık, Siber zorbalık, Sosyal ağlar, Nitel araştırma
ABSTRACT: It seems that the place of information and communication technologies in our lives is
increasingly important. When information and communication technologies are mentioned, one of the first
things that comes to mind is the internet. It is seen that situations such as anger, hatred and tyranny that are
inherent in mankind beings are spreaded in the internet network. The use of information and communication
technologies to injure others by deliberate repetitive acts of a person or a group is defined as cyber bullying.
The purpose of the present study is to examine the intensity of use of social networks by individuals and the
cases of cyberbullying / victimization. For this reason, computer programming department students who use
information and communication technologies intensively have been investigated. Qualitative research method
has been employed in this research so as to be able to perform an in-depth analysis of a fact. Questions
formed after the literature review for data collection have been shaped on the basis of expert view. Within this
scope, the opinions of three faculty membersfrom Fırat University Faculty of Education Department of
Educational Sciences have been made use of. The research was carried out on a total of 62 students which 18
(29%) female and 44 (71%) male from Fırat University Organized Industry Vocational College. As a result, it
was found that individuals who frequently use social networking sites have more cyberbullying and cyber
victims than those who use less.
Keywords: Bullying, Cyberbullying, Social networks, Qualitative research
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GİRİŞ
İnternetin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte klişeleşmiş yapıları da değiştirmeye başlamıştır.
Buna en iyi verilecek örneklerden biri sosyal ilişkilerimizdir. İnternetin global yapısı sayesinde tanıdığımız
veya tanımadığımız birçok kişiyle rahatlıkla iletişim haline geçebilmekteyiz. Özellikle son yıllarda internette
kullanılan en popüler ve en keyifli yapıların başında sosyal ağ sitelerinin geldiği söylenebilir. Sosyal ağlar,
sistemde bulunan kullanıcıların kendi profilini paylaşmasıyla birlikte farklı kitlelerle bağlantı kurmasına
olanak tanıyan, platforma kayıtlı diğer kullanıcıları eklemesine ve sistemde bulunan kişilerin birbirleriyle
resim, müzik vb. paylaşımlar yapabilmesi, takip edebilmesi gibi hizmeti sunan web tabanlı servis olarak
tanımlanmaktadır (Vural ve Bat, 2010; Boyd ve Ellison, 2007).
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 raporuna göre, yılının ilk çeyreğinde bireylerin internet kullanım
amaçlarına incelendiğinde kullanıcılarının %80,9’u sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme
veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu %70,2 ile gazete, haber veya dergi sitelerinde okuma yapma, %66,3
ile sağlıkla ilgili bilgi edinme, %62,1 ile kendi oluşturduğu bir takım (fotoğraf, metin vb.) içerikleri herhangi
bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme, %59,4 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama yaptığı
görülmektedir. Raporda bireylerin büyük bir kısmının interneti sosyal medya üzerinden profil oluşturmak
amacıyla kullandığı belirtilmektedir. Fakat internet kişilerin arkadaşları ile iletişim kurmalarını, çeşitli video,
fotoğraf ve durum bilgisi paylaşımlarına olanak sağlayan sosyal ağlar her zaman istendik amaçlar
doğrultusunda kullanılmayabilir. İnsanlığın doğasında var olan sevinmek, üzülmek, öfke duymak ve zorbalık
gibi davranışların sosyal ağlara da sıçradığı görülmektedir (Gültekin, 2008). Grup veya bireylerin kendini
savunamayan veya kendinden daha güçsüz kişi veya kişilere karşı kasıtlı ve tekrarlı olarak agresif
davranışlarda bulunması olarak tanımlanan (Olweus, 1993) zorbalık davranışı, sanal dünyayla birleşmesiyle
farklı kavramlar oluşturmuştur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başkalarına zarar vermek amacıyla kullanılması siber zorbalık olarak
tanımlanmaktadır (Belsey, 2004). Literatürdeki farklı tanımları bir araya getirerek siber zorbalığı, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin sunduğu araçlarla (e-posta, anlık ileti, sosyal ağlar, web siteleri vb.) kişi veya kişilere
kasıtlı ve tekrarlı olarak hakaret etmek, alay etmek, rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaşmak gibi zarar
verici davranışlarda bulunulması olarak tanımlayabiliriz (Hinduja & Patchin 2009; Tokunga 2010; Rivers ve
Noret 2010; Willard 2007; Juvonen & Gross 2008).
Campbell (2005)’e göre siber zorbalık (cyberbullying) kavramını ilk kullanan kişinin Kanadalı araştırmacı
Bill Belsey olduğu ifade edilmektedir. Siber zorbalık olarak literatüre giren bu kavram bazı araştırmacılar
(Belsey, 2004) tarafından saldırganlığın ya da geleneksel zorbalığın farklı bir biçimi olduğu, bazı
araştırmacılar (Juvonen ve Gross, 2008) tarafından ise yapı ve boyutu açısından zorbalıktan tamamen farklı
bir yapıya sahip olduğu ifade edilmiştir. Slonje ve Smith (2008)’e göre siber zorbalık, bireylerin iletişim ve
teknoloji araçlarıyla geleneksel zorbalık davranışlarını sürdürmesidir. Strom ve Strom, (2004)’e göre zorbanın
mağdura zaman ve mekân kısıtlaması olmadan ulaşması, mağdurun her an zorbalıkla karşı karşıya bırakması,
kısa sürede birçok kişiye ulaşma nedeniyle kontrol altına alınamaması ve mücadele edilebilmesindeki
zorluklar nedeniyle geleneksel zorbalıktan farklı yapıdadır.
Hinduja ve Patchin (2005) tarafından internet kullanıcılarının siber zorbalık yaşantılarını belirlemek amacıyla
1500 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, bireylerin %34’ünün siber zorbalığa maruz kaldığı, %16’sının ise
tehdit aldığı ve güvenliklerinden endişe duydukları ve bu tür durumların en çok sohbet (chat) odalarında
yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca siber zorbalığa maruz kalan kullanıcıların %40’ının yaşadıkları durumları
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hiç kimseyle paylaşmadıkları görülürken, yalnızca % 14.3’ünün yaşadıkları durumları aileleri ve
öğretmenleriyle paylaştıkları görülmüştür.
Bayram ve Saylı (2013) tarafından 612 üniversite öğrencisiyle yürütülen çalışmada, bireylerde siber zorbalık
davranışlarının ne ölçüde var olduğu belirlenmek istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin
%30,6’sı en az bir kez tehdit veya küçük düşürülmek amacıyla siber zorbalığa maruz kaldıkları ve en fazla
maruz kalınan siber zorbalığın e-posta yoluyla yaşanıldığı, bunu sırasıyla sohbet odaları/mesaj panoları,
yorumlar/sosyal paylaşım sitelerindeki faaliyetlerin izlediği gözlemlenmektedir. Ayrıca, erkek öğrencilerin
kadın öğrencilere göre daha fazla siber zorbalık yaptıkları, kadın öğrencilerin ise erkek öğrencilerden daha
fazla siber zorbalığa maruz kaldıkları görülmüştür.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde (Hinduja ve Patchin, 2012; Li, 2007; Topçu, 2008) siber zorbalığın dünya
çapında bir sorun olduğu ve giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Gerçek dünyanın dışında gerçekleşen ve
giderek yaygınlaşan bu saldırgan davranışların altında şüphesiz birçok neden yatmaktadır. TÜİK (2016)
raporunda bireylerin internet kullanım amaçlarının başında sosyal ağ sitelerini kullanmak geldiği
görülmektedir. Yoğun olarak kullanılan sosyal ağ sitelerinde siber zorbalık davranışları ne sıklıkla görüldüğü
araştırmamızın problemini oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerinin sosyal ağları kullanım sıklığına göre
siber zorba/mağdur olma durumlarını incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
Öğrencilerin kullanılan sosyal ağ platformu, cinsiyet, günlük ortalama internet kullanım süreleri açısından
siber zorba/mağdur olma durumu nedir?
YÖNTEM
Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımında olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir.
Araştırmada, görüşme yöntemi kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseni farkında olduğumuz ancak
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,
2006).
Katılımcılar
Fırat Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören bireyler oluşturmaktadır.
Araştırma, Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gören 18’i (%29) kadın, 44’ü (%71) erkek olmak
üzere toplamda 62 öğrenci üzerinden yürütülmüştür.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm öğrencinin cinsiyetini,
günlük ortalama internet kullanım süresini, sosyal ağları kullanma sıklığını ve bireyin en çok kullandığı
sosyal ağı belirlemeye yöneliktir. İkinci bölümde ise öğrencilerden siber zorbalığa maruz kalıp kalmadıkları,
siber zorba olup olmadıkları ve verilen maddelerden hangilerinin siber zorbalık olduğunu belirtmeleri
istenmiş ve bu amaçla 7 soruya yer verilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan sorular alanyazın
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taramasının ardından uzman kanısına göre şekillendirilmiş, bu kapsamda Fırat Üniversitesi Bilgisayar
Programcılığı ve Eğitim Bilimleri Bölümünden üç öğretim üyesinin görüşleri esas alınmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırma probleminin çözümü için, toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer
almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklamalar yazılmıştır.
Tablo 1. Sosyal Ağları Kullanım Sıklığına Göre Siber Zorbalık Mağduru Olma Durumu
Siber zorbalık mağduru olma durumu
Hiçbir zaman
Sosyal ağları kullanım sıklığı

f

Nadiren
Arada sırada
Sıklıkla

6
15
5

Arada sırada

%

f

%

66,7
62,5
17,2

3
9
24

33,3
37,5
82,8

Tablo 1’de görüldüğü sosyal ağları nadiren kullanan öğrencilerin 6’sının (%66,7) hiçbir zaman siber zorbalığa
maruz kalmadığı, 3’ünün (%33,3) arada sırada maruz kaldığı görülmektedir. Sosyal ağları arada sırada
kullanan öğrencilerin 15’inin (%62,5) hiçbir zaman siber zorbalığa maruz kalmadığı, 9’unun (%37,5) arada
sırada maruz kaldığı görülmektedir. Ayrıca, sosyal ağları sıklıkla kullanan öğrencilerin 5’inin (%17,2) hiçbir
zaman siber zorbalığa maruz kalmadığı, 24’ünün (%33,3) arada sırada maruz kaldığı görülmektedir.
Tablo 2. Sosyal Ağları Kullanım Sıklığına Göre Siber Zorba Olma Durumu
Siber zorba olma durumu
Hiçbir zaman

Arada sırada

Sosyal ağları kullanım sıklığı

f

%

f

%

Nadiren
Arada sırada
Sıklıkla

9
23
21

100,0
95,8
72,4

1
8

4,2
27,6

Tablo 2’de görüldüğü sosyal ağları nadiren kullanan öğrencilerin 9’unun (%100,0) hiçbir zaman siber
zorbalık yapmadığı görülmektedir. Sosyal ağları arada sırada kullanan öğrencilerin 23’ünün (%95,8) hiçbir
zaman siber zorbalık yapmadığı, 1’inin (%4,2) arada sırada siber zorbalık yaptığı görülmektedir. Ayrıca,
sosyal ağları sıklıkla kullanan öğrencilerin 21’inin (%72,4) hiçbir zaman siber zorbalık yapmadığı, 8’inin
(%27,6) arada sırada siber zorbalık yaptığı görülmektedir.
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Tablo 3. Öğrencilerin En Çok Kullandıkları Sosyal Ağlara Göre Siber Zorba/Mağdur Olma Durumları
Kullanıcı Sayısı
Görüşler

f

Siber zorba olma

Siber Mağdur olma

f

f

%

Facebook

58

93,5

9

34

İnstagram

42

67,7

3

19

Linkedin

9

14,5

-

-

Twitter

11

17,7

-

2

Snapchat

10

16,1

1

3

Tablo 3’de görüldüğü üzere öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal ağlar incelendiğinde, 58’i (%93,5)
Facebook, 42’si (%67,7) İnstagram, 9’u (%14,5) Linkedin, 11’i (%17,7) Twitter ve 10’u (%16,1) Snapchat
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 9’u Facebook’ta, 3’ü İnstagram’da, 1’i Snapchat’te siber zorbalık yaptığı
görülürken, 34’ü Facebook’ta, 19’u İnstagramda, 2’si Twitter’da, 1’i Snapchat’te siber zorbalığa maruz
kaldıkları tespit edilmiştir.
Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Siber Zorba/Mağdur Olma Durumu
Siber zorba mağduru olma durumu

Siber zorba olma durumu
Hiçbir zaman

Arada sırada

Hiçbir zaman

Arada sırada

Cinsiyet

f

%

f

%

f

%

f

%

Kadın
Erkek

15
38

83,3
86,4

3
6

16,7
13,6

8
18

44,4
40,9

10
26

55,6
59,1

Tablo 4’de görüldüğü üzere kadınların 15’i (%83,3) hiçbir zaman siber zorbalık yapmadığı, 3’ünün (%16,7)
arada sırada yaptığı; erkeklerin ise 38’inin (%86,4) hiçbir zaman siber zorbalık yapmadığı, 6’sının (%13,6)
arada sırada yaptığı görülmektedir. Kadınların 8’inin (%40,9) hiçbir zaman siber zorbalığa maruz kalmadığı,
10’unun (%55,6) arada sırada maruz kaldığı; erkeklerin ise 18’inin (%40,9) hiçbir zaman siber zorbalığa
maruz kalmadığı, 26’sının (%59,1) arada sırada maruz kaldığı görülmektedir.
Tablo 5. Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süresine Göre Siber Zorba/Mağdur Olma Durumu
Siber zorba olma durumu
Hiçbir zaman
G.O. İnternet
Kullanım Süresi
5 saatten az
5-10 saat
11-16 saat

Siber zorba mağduru olma durumu

Arada sırada

Hiçbir zaman

Arada sırada

f

%

f

%

f

%

f

%

23
20
10

100
71,4
90,1

8
1

28,6
9,1

15
8
3

65,2
28,6
27,3

8
20
8

34,8
71,4
72,7

Tablo 5’de görüldüğü üzere G.O. internet kullanım süresi 5 saatten az olan bireylerin 23’ü (%100) hiçbir
zaman siber zorbalık yapmadığı görülmektedir. G.O. internet kullanım süresi 5-10 saat olan bireylerin 20’si
(%71,4) hiçbir zaman siber zorbalık yapmadığı, 8’inin (%28,6) arada sırada yaptığı tespit edilmiştir. G.O.
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internet kullanım süresi 11-16 saat olan bireylerin 10’u (%90,1) hiçbir zaman siber zorbalık yapmadığı, 1’inin
(%9,1) arada sırada yaptığı görülmektedir. G.O. internet kullanım süresi 5 saatten az olan bireylerin 15’ii
(%65,2) hiçbir zaman siber zorbalığa maruz kalmadığı, 8’inin (%34,8) arada sırada maruz kaldığı tespit
edilmiştir. G.O. internet kullanım süresi 5-10 saat olan bireylerin 8’i (%28,6) hiçbir zaman siber zorbalığa
maruz kalmadığı, 20’sinin (%71,4) arada sırada maruz kaldığı tespit edilmiştir. G.O. internet kullanım süresi
11-16 saat olan bireylerin 3’ünün (%27,3) hiçbir zaman siber zorbalığa maruz kalmadığı, 8’inin (%9,1) arada
sırada maruz kaldığı görülmektedir.
Tablo 6. Öğrencilerin Siber Zorbalık Olarak Gördüğü Örneklerine Verdiği Cevapların Dağılımına
Göre Frekans ve Yüzde Değerleri
f
Siber zorbalık Örnekleri
%
Sanal ortamda kişilerin özel resim veya videolarını yayınlamak veya
56
90,3
yayınlamakla tehdit etmek
Kişi veya kişilere art arda çok sayıda e-posta göndermek
17
27,4
Sosyal ağlarda tanımadığımız kişilerle isteği dışında konuşmaya zorlamak
26
41,9
Kişi veya kişileri çevrimiçi oyunlardan atmak
17
27,4
Sanal ortamda kimliği gizleyerek veya farklı bir kimliğe bürünerek tanıdığımız
25
40,3
veya tanımadığımız kişilerin özel bilgilerini öğrenmeye çalışmak
Firmaların kişilere isteği dışı çok sayıda SMS veya e-posta atması
20
32,3
Sosyal ağlarda tanımadığın kişiye arkadaşlık isteği göndermek
6
9,7
Youtube’den video izlenmek istendiğinde zorunlu reklam çıkması
12
19,4
Tablo 6’da görüldüğü üzere öğrencilerin belirtilen örnek durumlardan siber zorbalık olarak gördüklerine
verdikleri cevapların dağılımı incelendiğinde, 56’sının (%90,3) sanal ortamda kişilerin özel resim veya
videolarını yayınlamak veya yayınlamakla tehdit etmek, 17’sinin (%27,4) kişi veya kişilere art arda çok
sayıda e-posta göndermek, 26’sının (%41,9) sosyal ağlarda tanımadığımız kişilerle isteği dışında konuşmaya
zorlamak, 17’sinin (%27,4) kişi veya kişileri çevrimiçi oyunlardan atmak, 25’inin (%40,3) sanal ortamda
kimliği gizleyerek veya farklı bir kimliğe bürünerek tanıdığımız veya tanımadığımız kişilerin özel bilgilerini
öğrenmeye çalışmak, 20’sinin (%32,3) firmaların kişilere isteği dışı çok sayıda SMS veya e-posta atması,
6’sının (%9,7) sosyal ağlarda tanımadığın kişiye arkadaşlık isteği göndermek ve 12’sinin (%19,4)
Youtube’den video izlenmek istendiğinde zorunlu reklam çıkması olarak tanımladığı görülmektedir.

99

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

SONUÇ
Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlar doğrultusunda tartışma
ve önerilere yer verilmiştir.
Yargı
Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara yönelik yargılar şöyledir;
Sosyal ağları sıklıkla kullanan bireylerin arada sırada ve nadiren kullananlara göre daha fazla siber
zorba/mağdur oldukları belirlenmiştir.
Sosyal medya ortamı sırasıyla Facebook, İnstagram, Snapchat ve Twitter olduğu görülmektedir.
En çok katılımcıların siber zorbalık yaptıkları sosyal medya ortamı sırasıyla Facebook, İnstagram ve Snapchat
olarak belirlenmiştir.
Kadınların daha çok siber zorba oldukları, erkeklerin ise daha fazla siber mağdur oldukları
gözlemlenmektedir.
Günlük ortalama internet kullanım süresi 5 saatten az olan bireylerin siber zorbalık davranışları yapmadığı,
fakat bu grubun %34,8’inin siber mağdur olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca G.O. internet kullanım süresi 5-10
saat olan bireylerin %28,6’sının siber zorba olduğu, %71,4’ünün siber mağdur olduğu görülmektedir.
Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumu ile Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süresi Değişkeni arasında
günlük ortalama interneti 5-10 saat kullanan bireylerin 5 saatten az kullananlara göre daha çok siber zorbalığa
maruz kaldıkları görülmektedir.
Siber Zorba Olma Durumunun Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süresi Değişkeni arasında, günlük
ortalama interneti kullanım süresi 11-16 saat ve 5-10 saat olan bireylerin 5saatten daha az kullananlara göre
daha fazla siber zorba oldukları görülmektedir.
Öğrencilerin siber zorbalık olarak nitelendirdikleri durumlar en yüksek frekans sayısı dikkate alındığında
sırasıyla;
Sanal ortamda kişilerin özel resim veya videolarını yayınlamak veya yayınlamakla tehdit etmek,
Sosyal ağlarda tanımadığımız kişilerle isteği dışında konuşmaya zorlamak,
Sanal ortamda kimliği gizleyerek veya farklı bir kimliğe bürünerek tanıdığımız veya tanımadığımız kişilerin
özel bilgilerini öğrenmeye çalışmak,
Firmaların kişilere isteği dışı çok sayıda SMS veya e-posta atması
Kişi veya kişilere art arda çok sayıda e-posta göndermek,
Kişi veya kişileri çevrimiçi oyunlardan atmak,
Youtube’den video izlenmek istendiğinde zorunlu reklam çıkması,
Sosyal ağlarda tanımadığın kişiye arkadaşlık isteği göndermek
TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Son yıllarda bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler hayatımızı birçok yönde etkilemektedir. Teknoloji
küçük büyük birey demeden hayatımızda o kadar yer almaya başlamış ki; henüz konuşmayı bilmeyen bir
bebeğin bile akıllı telefonları rahatlıkla kullandığı görülmektedir. Hal böyle olunca hayatımızdaki bazı
davranışların (alışveriş, sohet vb.) teknolojiyle birlikte farklı şekle bürünmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu
değişimlerin arasında en önemli olanlardan birinin sosyal ilişkiler olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Teknolojiyle birlikte kullanılan internet ve sosyal ağ siteleri hayatımızda karşılaşma olasılığımız çok düşük
olan bireylerle bile iletişime geçmemize olanak tanımıştır. Bireylerin internet kullanım amaçlarının en başında
sosyal ağ sitelerini kullandıkları görülmektedir (TÜİK, 2016). Sosyal ağ sitelerinin birçok olumlu (görüntülü
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veya sesli sohbet vb.) yanlarının olması kısa sürede büyük kitleler tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Fakat
insanoğlunun doğasında var olan kin, öfke, nefret, intikam gibi zorbalık davranışlarının da bu platformlarda
görülmesi olumsuz yönde kullanacağını da göstermektedir. Bilgi ve iletişim araçlarını zarar vermek amacıyla
kullanılması olarak tanımlanan siber zorbalığın sosyal ağ sitelerinde yoğun olarak sergilendiği görülmektedir
(Özdemir ve Akar, 2011). 2004 yılında yapılan bir çalışmada örneklem grubunun %90’ı sosyal ağlarda siber
zorbalık durumlarına tanık olduğu ancak bunları görmemezlikten gelmeyi tercih ettikleri belirtilmektedir
(Laird, 2012). Aynı araştırmada, bireylerin %42’si Facebook, Twitter ve MySpace üzerinde siber zorbalık
durumlarıyla karşılaştığı belirtilmektedir.
Araştırmanın bulgularında sosyal ağ kullanım sıklığı arttıkça bireylerin daha fazla siber zorbalığa maruz
kaldıkları görülmektedir. İnternet ortamında bireyin kimliğini gizleyebilmesi her zaman avantaj olarak
görülmeyebilir. Sosyal ağlarda kimliğini ifşa etmek istemeyen bireylerin sahte hesaplar açması bu duruma
örnek olabilir. Kimliğini gizleyen bireyin bu ortamda kin, nefret, intikam ve öfke gibi istenmeyen davranışları
rahatlıkla sergileyebilir. Ayas ve Horzum (2012) tarafından yapılan çalışmada siber zorbalığa maruz kalan
bireylerin neredeyse yarısının kendilerine kimin siber zorbalık yaptığını bilmediği görülmektedir. Ayrıca
sosyal ağların bireyler hakkında çok sayıda kişisel bilgileri barındırması ve bazı sosyal ağ sitelerinin basit
veya çözülebilir şifreleme yöntemlerini kullanması, bu platformların saldırganlar için çok çekici bir hedef
halini aldığı söylenebilir (Erdoğan ve Bahtiyar, 2014). Bu durum sosyal ağlarda siber zorbalık davranışlarının
artmasına zemin hazırlamaktadır.
Araştırmanın bulgularında siber zorbalık davranışlarının kadınlarda daha çok görüldüğü gözlemlenmektedir.
Bu durum, Keith ve Martin (2005) tarafından siber zorbalığın daha çok ilişkisel zorbalık türü davranışları
(iftira, sosyal dışlama ve dedikodu) barındırması kadınlar tarafından daha çok gösterileceği varsayılmıştır.
Buna karşın bazı araştırmacılar (Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Dilmaç, 2009) tarafından erkeklerin daha çok
siber zorbalık davranışlarını sergilediğini belirtmiştir. Bazıları (Topçu, Baker, Çapa ve Aydın, 2008; Hinduja
ve Patchin, 2009) ise cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulamamıştır.
Araştırmanın bir diğer bulgusu olan siber zorbalığa maruz kalma durumunun ise erkek bireylerin aleyhine
olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalar (Mesch, 2009; Kowalski ve Limber, 2007) kızların daha çok siber
zorbalığa maruz kaldığını, bazıları (Topçu vd., 2008) ise erkekler ve kızlar arasında herhangi bir farklılık
bulunmadığını ifade ettiği görülmektedir. Bu duruma bir yorum getirecek olursak, geleneksel zorbalık
davranışları erkeklerde daha fazla görülmekte olduğu birçok araştırmada (Delfabro ve diğ., 2006; Elliott,
1992; Eslae ve Smith, 1994; Jarrett, 2001; Ayas ve Deniz, 2008; Eşici, 2007; Hilmioğlu, 2009)
belirtilmektedir. Geleneksel zorbalıkta zorba ile mağdur arasındaki önemli farklardan birinin zorbanın fiziksel
özellik bakımından kurbandan daha üstün olmasıydı. Ancak siber zorbalıkta bu durum farklı olup, bilgisayar
kullanım yönündeki yeterliliktir. Doğal olarak fiziksel yönden erkeklerden güçsüz olan kadınların geleneksel
zorbalık davranışlarından ziyade, siber zorbalık davranışlarını daha fazla gösterdikleri düşünülebilir.
İnternet ortamında daha fazla zaman geçiren bireylerin daha fazla siber zorba/mağdur oldukları
görülmektedir. Benzer bulgular Ybarra ve Mitchell (2004) ve Erdur-Baker ve Kavşut (2007) tarafından
yapılan çalışmalarda da rastlanılmıştır. İnternet ortamında geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bireylerin siber
zorbalık mağduru ya da siber zorba olma durumunun da artması, bu platformlarda artan zorbalık
davranışlarının mağdurları etkilediği ve onlarında benzer davranışlara yönelme eğilimine girdikleri
düşünülebilir. Araştırmada bireylerin en çok Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde siber zorbalık
mağduru ya da siber zorba oldukları saptanmıştır. Özdemir ve Akar (2011) bu durumun nedenleri arasında
Facebook ve diğer sosyal ağlarda bireylerin tanıştıkları kişilerle anlık mesaj gönderebilmesi, sesli ve
görüntülü sohbet edebilmesi gibi özelliklerinin bulunmasından kaynaklandığı belirtilmektedir.

101

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Bireylerin siber zorbalık olarak gördükleri durumlar incelendiğinde bu olumsuz davranışın birçok farklı
şeklini tanıyabildikleri görülmektedir. Fakat bireylerin bu bilgilere sahip olmalarına karşın, siber zorbalık
davranışlarına maruz kalma durumlarının yüksek olduğunun görülmesi ilginç bir bulgudur. Bu durum
bireylerin internet ortamına girdiklerinde sahip oldukları bilgileri kullanmada yetersiz olduklarını
göstermektedir. Bu nedenle öğrencilere siber zorbalık kavramına yönelik algılarını ve farkındalıklarını
artıracak etkinlikler yapılması önerilmektedir. Siber zorbalık durumlarının sosyal ağlarda yaygınlaşmasını
önlemek amacıyla, bireylerin bu ortamda kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlayabilmesine yönelik seminerler
verilebilir. Özel bilgilerin (gerçek doğum tarihi, dayı ve teyze gibi anne kızlık soyadının ortaya çıkabileceği
bilgiler vs), sosyal ağlar üzerinden başkalarıyla paylaşılmasının siber zorbalık davranışlarına zemin
hazırlayabileceğinden bahsedilmelidir. Ayrıca kişisel olmayan bir bilgisayarda sosyal ağ hesabına giriş
yapmamaya özen gösterilmelidir.
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen
adaylarının artırılmış gerçeklik (AG) hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın
yöntemini nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması yöntemi oluşturmuştur. Araştırmanın
katılımcıları Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde öğrenim gören 112
öğretmen adayıdır. Veri toplama öncesinde öğrencilere AG hakkında sunum yapılmıştır. Çevrimiçi anket
yoluyla elde edilen veriler araştırmacılar tarafından betimsel istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. Verilerin
analiz edilmesi sonucunda öğrencilerin neredeyse yarısının AG hakkında bilgisi olmadığı ve büyük
çoğunluğunun bu uygulamaları kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. AG uygulamalarını kullanan öğrencilerin
çoğunun bu uygulamaları “oyun ve eğlence” ve “sosyal medya” amaçlı kullandıkları belirlenmiştir.
Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları AG’nin öğrenme-öğretme sürecini kolaylaştıracağı,
öğrenmeyi zevkli hale getireceği, yaratıcılığı ve düşünce dünyalarını geliştireceği ve teori ve pratiği
bütünleştirmeyi sağlayacağı görüşlerini savunmaktadırlar. Yani öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında
AG’nin kullanılmasının öğrenme ve öğretme süreçlerini olumlu yönde etkileyeceğine ilişkin görüşlerinin
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arttırılmış gerçeklik, BÖTE Bölümü, öğretmen adayı
ABSTRACT: The aim of this study was to examine the awareness level of Computer Education and
Instructional Technology (CEIT) pre-service teachers on augmented reality. The study was implemented with
survey research methodology. The participants of the study were 112 pre-service teachers at CEIT
Department in Abant Izzet Baysal University (AIBU). Before data collection, students were taught about AR
technologies. The data collected with online questionnaire were subjected to descriptive statistics. The
analyzed data showed that nearly half of the students did not hear about the AR technologies, and most of
them did not use these technologies. It was found that pre-service teachers using AR utilized it for “game and
entertainment” and “social media”. Pre-service teachers asserted that using AR technologies for teaching and
learning would facilitate learning processes, make learning fun, improve students’ creativity and thinking
process, and integrate theory and practice. It could be concluded that prospective students have positive
thoughts on the effects of using the AR technologies in teaching and learning environments.
Keywords: Augmented reality, CEIT department, pre-service teachers
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GİRİŞ
Eğitim teknolojilerinde öğrenme ortamlarını zenginleştirerek, eğitimin kalitesini artıracağı düşünülen yeni
teknolojilerden biri de “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisidir. Artırılmış Gerçeklik (AG), gerçek zamanda sanal
görüntülerin tam olarak fiziksel nesnelerin üzerine bindirilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir (Zhou, Duh
ve Billinghurst, 2008). AG, gerçek görüntülerin üzerine sanal nesnelerin entegre edilmesini amaçlamaktadır
(Gonzato, Arcila ve Crespin, 2008). Azuma (1997)’ya göre AG’nin genel hatları; gerçek ve sanal nesnelerin
birleştirilmesi, gerçek zamanlı etkileşim ve üç boyutlu nesnelerin gerçek ortama uyarlanması olarak
bölümlendirilmektedir.
Artırılmış gerçeklik; askeri, tıp, turizm ve reklamcılık gibi pek çok alanda kullanım imkanına sahiptir.
Artırılmış gerçeklik uygulamaları; kullanıcının giydiği gözlükler veya kullandığı akıllı telefonları ile GPS
konum bilgisini birleştirerek, bulunduğu bölgeyle ilgili birçok sosyal, tarihi ve coğrafi bilgi ve görüntüye
erişme fırsatı sunmaktadır (Gün, 2014). Özellikle eğitimde kullanımı giderek artan AG sağladığı öğrenmeyi
kolaylaştırıcı alternatifleriyle önemli bir yer edinmeye başlamıştır.
AG’nin eğitim alanında kullanımının birçok avantajı beraberinde getirdiği ortaya çıkmıştır. AG
uygulamalarının öğrencilerin uzamsal yeteneklerini olumlu yönde etkilediği (Gün, 2014), kurgulama
becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirdiği (Yılmaz, 2014; Klopfer ve Yoon, 2004), öğrenen başarısı ve
memnuniyetini artırdığı (Özarslan, 2013), öğrencilerin akademik başarılarına ve bilişsel yüklerine olumlu
etkilerinin olduğu (Küçük, 2015), öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci arasında işbirliğini geliştirerek sosyal
ilişki becerisini artırdığı (Billinghurst, 2002) görülmektedir.
AG uygulamaları öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve süreçten zevk almalarını sağlamaktadır (Sumadio
ve Rambli, 2010; Uluyol ve Eryılmaz, 2014; Di Serio, Ibáñez ve Kloos, 2013; Ersoy, Duman ve Öncü, 2016).
Ayrıca AG teknolojileri ile ilgili yapılan araştırmalarda öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojiler
hakkında olumlu görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir (Abdüsselam, 2014; Uluyol ve Eryılmaz, 2014).
AG uygulamalarının avantajlarının yanında sınırlılıkları da mevcuttur. AG teknolojilerinin öğretme ve
öğrenmeye özgü teknolojik, yönetimsel ve bilişsel sorunları bulunmaktadır (Dunleavy, Dede ve Mitchell,
2009). AG uygulamalarının hazırlanması teknik altyapı, maddi kaynak ve vakit almaktadır. AG uygulamaları
ders ortamında sürekli olarak kullanılamamaktadır ve her ders konusuna uygun AG uygulaması bulunmasında
zorluklar yaşanabilmektedir. Ayrıca AG teknolojisi öğrencilerin dikkatini dersin içeriğinden çok kullanılan
teknolojiye yönlendirmelerine neden olabilmektedir. Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf, ve Kinshuk (2014)
yaptıkları çalışmada AG ile ilgili sınırlılıkları; belirli bir bilgi için tasarlanmış olması, öğretmenlerin yeni bir
öğrenme içeriği oluşturamıyor olmaları ve kullanılacak teknolojik cihazlarda dikkat dağıtıcı sorunların
yaşanması olarak belirtmişlerdir.
AG teknolojilerinin birçok duyu organına hitap ederek öğrenmede çeşitlilik sağlaması ve eğitime yeni bakış
açıları kazandırabilecek potansiyele sahip olması, eğitim alanında bu teknolojinin kullanımının etkili
olabileceği anlamına gelmektedir. AG ile eğitim alanında kullanılacak materyallerin uygulanması için
yapılacak teknik çalışmaların yanında, öğrencilerin konu hakkındaki bilgi, beceri ve deneyimlerinin
belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çağdaş ve modern eğitim kurumlarının teknolojik ihtiyaçlarını
dikkate alarak yeni bilgi ve becerilerle donanık öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin AG teknolojisi hakkında farkındalık düzeylerinin
belirlenmesi yeni teknolojilerin eğitim ortamında kullanılabilirliğinin tespit edilmesi ve uygun materyallerin
tasarlanmasında yol gösterici olması açısından önem taşımaktadır.
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Bu çalışmada, BÖTE bölümü öğrencilerinin AG hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt sorulara cevap aranmıştır:
BÖTE bölümü öğrencilerinin AG teknolojisi hakkında bilgi düzeyleri nedir?
BÖTE bölümü öğrencilerinin AG uygulamalarını kullanma durumları nelerdir?
BÖTE bölümü öğrencilerinin AG’nin eğitim ve öğrenme sürecinde kullanımına yönelik görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Bu çalışmada, BÖTE bölümü öğrencilerinin, AG hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik
hazırlanan araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması
yöntemi kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, bir grubun belli özelliklerini belirlemek için verilerin
toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015).
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ)
BÖTE bölümünde eğitimlerine devam eden 112 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve
sınıf düzeylerine göre dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre dağılımı
Cinsiyet
N
Kadın
59
Erkek
53
Sınıf Düzeyi
N
1. Sınıf
28
2. Sınıf
25
3. Sınıf
37
4. Sınıf
22
Toplam
112

%
52,7
49,3
%
25,0
22,3
33,0
19,6
100,0

Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket kullanılmıştır. Anket formunun
hazırlanmasında, Souza-Concilio ve Pacheco'nun "The Development of Augmented Reality Systems in
Informatics Higher Education" (2013) adlı çalışmalarında geliştirdikleri ve Sayımer ve Küçüksaraç (2015)’ın
İletişim Fakültesi için uyarladığı 15 soruluk anket kullanılmış, Demir (2001) ve Bozkaplan, Kozan ve Özek
(2014) tarafından oluşturulan ölçeklerden yararlanılarak anket formu geliştirilmiştir. Anket formu toplam üç
bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü demografik özelliklerin, ikinci bölümü AG’ye yönelik ilgi ve
hakimiyetin, üçüncü bölümü ise AG’nin eğitim ve öğrenme süreci üzerindeki etkilerinin tespit edilmesine
yönelik maddelerden oluşmaktadır. AG’nin eğitim ve öğrenme sürecin etkisini tespit etmeye yönelik 5’li
Likert tipi (1=Hiç katılmıyorum’dan 5=Tamamen katılıyorum’a kadar) 27 madde bulunmaktadır.
Çevrimiçi anket uygulanmadan önce öğrencilere AG hakkında yaklaşık 1 saatlik bir sunum yapılmıştır.
Sunumda AG’nin tanımı, ilkeleri, tarihçesi, uygulama araçları, uygulama şekilleri ve kullanım alanlarından
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bahsedilmiştir. Bir ders saati süren sunumda AG’nin mobil uygulamalarına örnekler verilerek, uygulamalar
canlı bir şekilde gösterilmiştir. Daha sonra çevrimiçi anketin bağlantısı öğrenciler ile paylaşılarak anketi
yanıtlamaları sağlanmıştır.
Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemi (yüzde, frekans, ortalama ve
standart sapma), nitel verilerin analizinde ise betimsel veri analizi tekniği uygulanmıştır. Nicel verilerin
analizinde SPSS 20 paket programından yararlanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının AG hakkında ilgi ve hâkimiyetleri ve AG’nin eğitim ve
öğrenme süreci üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerine ait bulgular yer almaktadır.
İlgi ve Hâkimiyet
Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,2’sinin (n=54) AG uygulamaları hakkında bilgisinin olmadığı tespit
edilmiştir (Tablo 2). AG uygulamaları hakkında bilgisi olan öğretmen adayı sayısı sadece 13’tür.
Tablo 2. Öğrencilerin AG hakkındaki bilgi düzeylerinin dağılımı
Bilgi Düzeyi
Bilgim yoktu
Biraz bilgim vardı
Bilgim vardı
Toplam

N
54
45
13
112

%
48,2
40,2
11,6
100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin AG uygulamalarını ne kadar zamandır bildiklerine bakıldığında %30,4’ünün
(n=34) “1 yıldan az”, %17,9’unun (n=20) “1-3 yıl arası”, %3,6’sının (n=4) “3 yıldan fazla” olduğu
görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Öğrencilerin AG uygulamaları hakkında bilgiye sahip olma süreleri dağılımı
Zaman
N
1 yıldan az
34
1-3 yıl arası
20
3 yıldan fazla
4
Toplam
58

%
30,4
17,9
3,6
51,8

Araştırmaya katılan öğrencilerin AG uygulamalarını kullanma durumu sorulduğunda, öğrencilerin sadece
%14,3’ünün (n=16) soruya “evet” cevabını verdikleri görülmüştür (Tablo 4). AG uygulamaları hakkında
bilgisi olan çoğu öğrencinin AG uygulamalarını kullanmadıkları tespit edilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin AG uygulamalarını kullanma durumlarına göre dağılımı
Kullanma Durumu
N
Evet
16
Hayır
42
Toplam
58
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%
14,3
37,5
51,8
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AG uygulamalarını kullanmayan öğrencilerin %25’i (n=28) “fırsat ve imkanım yok”, %7,1’i (n=8) “bu
teknolojiyi bilmiyorum”, %2,7’si (n=3) “ilgi/merak duymuyorum”, %2,7’si (n=3) ise “diğer” cevabını
vermiştir (Tablo 5).
Tablo 5. Öğrencilerin AG uygulamalarını kullanmama nedenlerine göre dağılımı
Kullanmama Nedenleri
Fırsatım ve imkanım yok
İlgi/Merak duymuyorum
Bu teknolojiyi bilmiyorum
Diğer
Toplam

N
28
3
8
3
42

%
25,0
2,7
7,1
2,7
37,5

Araştırmaya katılan öğrencilerin herhangi bir amaçla AG uygulaması hazırlayıp hazırlamadığı sorulduğunda,
öğrencilerin hiçbirinin AG uygulaması geliştirmedikleri tespit edilmiştir (Tablo 6).
Tablo 6. Öğrencilerin AG ile uygulama hazırlama durumlarının dağılımı
Hazırlama Durumları
N
Evet
0
Hayır
16
Toplam
16

%
0,0
14,3
14,3

Eğitimde AG Uygulamalarının Kullanımına İlişkin Görüşler
AG’nin eğitim ve öğrenme süreci üzerine etkilerine ilişkin öğrenci görüşlerinin alındığı 27 maddelik 5’li
̅) ve standart sapma (ss) değerleri Tablo 7’de gösterilmiştir. Ortaya
likert tipi anket analiz edilerek ortalama (𝐗
çıkan değerlere göre genel olarak öğrencilerin AG’nin eğitim ve öğrenme sürecine etkilerinin olumlu
olacağına ilişkin görüşleri bulunmaktadır.
Tablo 7. Eğitimde AG kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerine ait betimsel istatistikler
̅
̅
#
ss
#
ss
𝐗
𝐗
m1
4,37
,60
m15
4,40
,79
m2
4,36
,72
m16
4,38
,68
m3
4,37
,73
m17
4,34
,70
m4
3,57
,98
m18
3,80
,84
m5
4,52
,64
m19
3,56
1,01
m6
4,43
,68
m20
3,44
1,16
m7
4,00
,74
m21
3,44
,88
m8
4,46
,68
m22
2,78
1,03
m9
4,08
,72
m23
4,04
,71
m10
4,14
,68
m24
4,43
,64
m11
4,12
,79
m25
4,40
,69
m12
4,12
1,03
m26
4,43
,68
m13
4,51
,73
m27
2,97
1,12
m14
4,38
,81
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Ankette AG’nin öğrencilere verilen eğitim düzeyini yükselttiği ile ilgili yöneltilen ifadeye verilen yanıtların
analiz
edilmesi
sonucu
madde
ortalaması
̅
𝐗=4,34 olarak bulunmuştur. Buna göre öğrencilerin aldıkları eğitim düzeyinin artırılmasında AG’nin pozitif
etkilerinin olacağına yönelik olumlu görüşlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AG’nin ders ortamını
zenginleştirip zenginleştirmediği yönünde öğrencilerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Maddeye verilen
̅=4,43 olarak tespit edilmiştir. Böylece öğrencilerin AG’nin
cevaplar analiz edildiğinde madde ortalaması 𝐗
ders ortamında kullanılmasının bu ortamı zenginleştireceği yönünde olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilere AG uygulamalarının öğrenme sürecini zevkli hale getirmesi hakkında
̅=4,43 çıkmıştır. Bu da
yöneltilen ifadeye verilen cevaplar analiz edildiğinde maddenin ortalaması 𝐗
öğrencilerin AG uygulamalarının öğrenme sürecini zevkli hale getireceği yönünde olumlu görüşlere sahip
olduklarını göstermektedir.
Ayrıca ankette AG uygulamalarının yaratıcılığı geliştirip geliştirmediği hakkında öğrencilerin görüşlerini
̅=4,52 olduğu
almak amaçlanmıştır. Maddeye verilen cevaplar analiz edildiğinde maddenin ortalaması 𝐗
görülmüştür. Bu sonuca göre öğrencilerin AG uygulamalarının yaratıcılığı geliştirebileceği yönünde olumlu
görüşlere sahip oldukları anlamına gelmektedir. Öğrencilere yöneltilen “AG teknolojilerine Eğitim
Fakültelerinin B.Ö.T.E bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerekir” şeklindeki maddeye
̅=4,51 çıkmıştır. Analiz sonucuna
öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde, maddenin ortalaması 𝐗
göre bu bölümde AG teknolojileri ile ilgili ders veya konu olması gerekliliği yönünde öğrencilerin olumlu
görüşlere sahip olduğu görülmektedir. AG’nin geleneksel öğretim yöntemlerinin yerini almayacağı şeklindeki
ifadede öğrencilerin olumsuz görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Yöneltilen ifadeye verilen yanıtlar analiz
̅=2,97 olduğu görülmektedir. Buna göre AG’nin geleneksel öğretim
edildiğinde madde ortalamasının 𝐗
yöntemlerinin yerini alabileceği konusunda öğrencilerin kararsız görüşlerinin olduğu sonucuna varılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Eğitim ortamlarını zenginleştireceği ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıracağı düşünülen güncel teknolojilerden
biri olan AG hakkında yapılan çalışmaların önemi giderek artmaktadır. BÖTE bölümü öğrencilerinin AG
hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, öğrencilerin AG’yi kullanma
durumları ve AG’nin eğitim ve öğrenme süreci üzerindeki etkilerine ilişkin öğrenci görüşleri incelenmiştir.
AG hakkında yapılan sunum sonunda, çevrimiçi anket yoluyla elde edilen veriler araştırmacılar tarafından
analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda öğrencilerin neredeyse yarısının (%48,2) AG hakkında bilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır.
AG ile ilgili bilgisi olan öğrencilerin çoğu bu teknolojiyi “1 yıldan az” bir süredir bilmektedir. AG hakkında
bilgisi olan öğrencilerin büyük bir kısmı bu AG uygulamalarını “fırsatım ve imkanım yok” diyerek
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. AG uygulamalarını kullanan öğrencilerin çoğunun bu uygulamaları “oyun
ve eğlence” ve “sosyal medya” amaçlı kullandıkları belirlenmiştir.
Çalışmada öğrencilerin AG uygulamaları geliştirme hakkında bir deneyimlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır.
Öğrencilere herhangi bir uygulama/sistem/yazılım aracı kullanarak AG uygulaması geliştirip geliştirmedikleri
sorulduğunda, öğrencilerin tamamının “hayır” cevabını vererek uygulama geliştirmedikleri belirlenmiştir.
BÖTE bölümü öğrencilerinin AG kullanma oranlarının düşük olması, herhangi bir uygulama geliştirme
konusunda deneyimsiz olmalarına neden olabilmektedir.
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AG’nin eğitim ve öğrenme sürecine etkileri üzerine yöneltilen, AG’nin eğitim düzeyini yükselteceği,
öğrenmeyi zevkli hale getireceği, yaratıcılığı ve düşünce dünyalarını geliştireceği, teori ve pratiği
bütünleştirmeyi sağlayacağı ifadelerine öğrencilerin yüksek oranda katıldıkları tespit edilmiştir. Yani
öğrencilerin öğrenme ortamlarında AG’nin kullanılmasının aldıkları eğitimi olumlu yönde etkileyeceğine
ilişkin görüşlerinin olduğu görülmektedir.
AG teknolojilerine Eğitim Fakültelerinin BÖTE bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerektiği
ifadesine öğrencilerin yüksek oranda katıldıkları tespit edilmiştir. Yani öğrencilerin AG teknolojilerini
öğrenim gördükleri bölümde kullanmaya istekli oldukları görülmektedir. AG ile öğretim materyallerinin
tasarlanmasında etkili olabilecek BÖTE bölümü öğrencilerinin bu teknolojiyi bölümlerinde kullanmaları,
eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Ayrıca öğrencilerin, öğretmenler arasında
AG kullanımının yaygınlaştırılması ve öğretmenlere AG teknolojileri ve kullanımıyla ilgili hizmet içi
eğitimlerin verilmesi ifadelerine de yüksek düzeyde katıldıkları tespit edilmiştir. Bu sebeple öğretmenlere
verilecek hizmet içi eğitimlerle daha önce AG hakkında bilgisi olmayan öğretmenler bu teknolojiyi
kullanmaya teşvik edilebilir.
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ÖZET: Sosyal ağlar günlük yaşamda olduğu gibi öğrenme ortamlarında da öğrenciler ve öğretmenler
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır ve öğretmen adaylarının bu ortamı kabul dereceleri bu ortamı mesleğe
başladıklarında kullanmanın göstergesi olması bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağların öğrenme
ortamlarında kullanımı kabul düzeyini belirlemektir. Bu amaçla bu çalışmayı yürütmek için nicel araştırma
yöntemlerinden tarama yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 96 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
(AİBÜ) BÖTE bölümü öğrencisidir. Verileri toplamak üzere çevrimiçi ölçek kullanılmış ve verileri analiz
etmek için betimsel ve anlam çıkarıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Verilerin analizi doğrultusunda BÖTE
bölümü öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağların öğrenme ortamlarında kullanımı kabul düzeylerinin
yüksek seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının kabul düzeylerinin bazı alt
faktörlerde farklılık göstermese bile genel olarak cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre anlamlı olarak
farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: sosyal ağlar, kabul düzeyi, BÖTE bölümü, öğretmen adayı
ABSTRACT: Social networks have been frequently used by teachers and students in learning environments
and the pre-service teachers’ acceptance levels of this environment is important in terms of integrating this
technology into teaching and learning process. The aim of this study was to investigate Computer Education
and Instructional Technology (CEIT) pre-service teachers’ acceptance levels of using social networks in
learning environments. With this aim, in order to implement this study, survey methodology was used. The
participants of this study were 96 CEIT students from Abant Izzet Baysal University. In order to collect data
online survey was administered to students and to analyze the data both descriptive and inferential statistics
were conducted. After data analysis it was found that pre-service teachers’ acceptance level of social
networking for teaching and learning was at high level. Although the acceptance level of pre-service teachers
did not differ significantly at some sub-dimensions of scale, it was found that generally it was statistically
different in terms of gender and grade level.
Keywords: social network, acceptance level, CEIT department, pre-service teacher
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GİRİŞ
Kullanıcıların çeşitli etkileşimlerde bulundukları teknolojiler içerisinde en çok bilinenlerden birisi sosyal
ağlardır. Sosyal ağlar, insanların iyi vakit geçirme, dinlenme, eğlenme gibi isteklerinin tek duraklı bir alışveriş
merkezidir. Bu yüzden de bireyler zamanlarının büyük bir kısmını bu ortamlarda harcamaktadırlar (Tınmaz,
2013). Facebook, Twitter, Myspace, Linkedin, Google Plus gibi birçok sosyal ağ web sitesinin ortaya
çıkmasıyla birlikte insanların iletişimi, etkileşimi, birlikte çalışması ve hatta öğrenme süreçleri yeniden
şekillenmeye başlamıştır (Toğay ve Akdur, 2013).
Öğrenme-öğretme ortamlarının metin, video, ses, gibi materyallerle zenginleşmesiyle sosyal ağlar öğrencilere
ve öğretmenlere öğrenme-öğretme sürecinde destek sağlamaktadır. Aynı zamanda dijital araçlar vasıtasıyla
geleneksel eğitim ortamındaki öğrenci-öğretmen etkileşimini de artırmaktadır (Toğay ve Akdur, 2013).
Kullanıcılarına geniş olanaklar tanıyan sosyal ağlar öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-içerik
etkileşimini artırarak, öğrencileri problem çözme, sorgulama, araştırma konularında desteklemektedir
(Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran, 2010). Aynı zamanda öğrencilerin işbirliği, akran öğrenmesi, aktif katılım,
bilgi ve kaynak paylaşımı, eleştirel düşünme özelliklerini de geliştirmektedir (Çavdar, 2012). Bunun yanında
sosyal ağlar öğrenci-öğretmen arası iletişimi artırdığı, ders notlarına zamanında ulaştırmada kolaylık
sağladığı, öğrenciler arası ders dışı iletişimi sağladığı, öğrencilerin hazırladıkları ödevlerin sınıf arkadaşlarıyla
paylaşılabilmesine olanak sağladığı gibi öğrenci motivasyonunu da artırır (Balcıkanlı, 2010) ve öğretmen
adaylarının duyuşsal özelliklerinin gelişiminde olumlu katkıları vardır (Durusoy, 2011).
Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılmasında öğrenci görüşlerinin alındığı birçok araştırma bulunmaktadır
(Çavdar, 2012; Kuzu, 2014; Toğay ve Akdur, 2013). Yiğit, Alev ve Çavdar (2010) yaptıkları araştırmada,
öğretmen adaylarının sosyal ağları iletişim, işbirliği ve kaynak/materyal paylaşımı açısından etkin
kullandıkları ve sosyal ağların öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Uçak ve
Çakmak (2010) sosyal ağların derslerde kullanımını öğrencilerin bakış açısıyla değerlendirdiklerinde,
öğrencilerin sosyal ağ araçları çoğunlukla öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişim açısından önemli buldukları
ve derslerle ilgili bilgilere erişim konusunda bu araçlardan yararlandıklarını bulmuşlardır. Hung ve Yuen
(2010), Tayvanlı 67 lisans öğrenci ile yaptıkları araştırmada ise sosyal ağlarla desteklenmiş derslerde
öğrencilerin kendilerini sosyal anlamda diğer bireylerle bağlantılı hissettiklerini ve bu ortamda elde ettikleri
öğrenme deneyimlerine yönelik olumlu düşünceler geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.
Sosyal ağ teknolojileri farklı alanlar dışında, iletişim, işbirliği, materyal-bilgi paylaşımı gibi birçok özelliği ile
eğitim için de kullanılabilecek Web 2.0 teknolojileridir. Bu özellikler bakımından eğitim-öğretime katkıları
olan sosyal ağların eğitimde kullanımı ve sosyal ağ sitelerinin eğitimde kullanımına yönelik öğretmen
adaylarının kabul düzeylerinin araştırmasına ihtiyacı vardır (Albion, 2007).
Sosyal ağların öğrenim sürecinde kullanılması, bu teknolojiler hakkındaki algılar ve bunların öğrenme
ortamlarında kullanımının benimsenmesi, öğretmen adaylarının bu teknolojileri mesleki yaşamlarına yani
öğrenme-öğretme ortamlarına entegre etmelerinin göstergesi olacaktır. Farklı branşlarda görev alacak
öğretmen adaylarının çevrimiçi ağları öğretimde kabul düzeylerini araştırmalar yer almaktadır (Baran ve Ata,
2013; Çelik ve diğerleri, 2012) fakat BÖTE bölümü öğretmen adaylarının kabul düzeylerini inceleyen çalışma
sayısı sınırlıdır (Kuzu, 2014; Özgür, 2013). Dolayısıyla bu çalışmanın amacı BÖTE bölümü öğrencilerinin
öğretimde sosyal ağların kullanımına yönelik kabul düzeylerini incelemektir. Bu amaçla araştırmaya şu
sorular rehberlik etmiştir:
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğrenme amaçlı
kullanımına ilişkin kabul düzeyleri nedir?
Öğretmen adaylarının kabul düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Öğretmen adaylarının kabul düzeyleri sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Sosyal ağların eğitimde kullanımına yönelik BÖTE öğretmen adaylarının kabul düzeylerinin incelemesini
amaçlayan bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden biri olan tarama yöntemi kullanılmıştır (Fraenkel ve
Wallen, 2006).
Bu çalışmanın katılımcılarını 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde
eğitim gören 96 BÖTE bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine
göre dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre dağılımları
Cinsiyet

N

%

Erkek
Kız
Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

38
58
N
31
15
32
18
96

39,6
60,4
%
32,3
15,6
33,3
18,8
100,0

Araştırma verilerini toplamak üzere Kuzu (2014) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim
Amaçlı Kabulü ve Kullanımı Ölçeği” isimli toplam 36 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek
maddeleri 6’lı Likert tipi derecelendirmeler şeklinde hazırlanmıştır. Anketi derecelendirirken 6 için
“Kesinlikle Katılıyorum”, 5 için “Katılıyorum”, 4 için “Kısmen Katılıyorum”, 3 için “Kısmen
Katılmıyorum”, 2 için “Katılmıyorum” ve 1 için “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadeleri kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçek “Performans Beklentisi”, “Sosyal Etki”, “Kullanma Niyeti” ve “Çaba Beklentisi”
olmak üzere toplam 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha)
0,97 olarak hesaplanmıştır. Boyutların iç tutarlılık katsayılarına ayrı ayrı bakıldığında iç tutarlılık katsayıları
performans beklentisi boyutu için 0,94, sosyal etki boyutu için 0,94, kullanma niyeti boyutu için 0,94 ve çaba
beklentisi boyutu için 0,94 olarak hesaplanmıştır.
Öğretmen adaylarının maddelere verdiği cevaplardan elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz
edilmiştir. Öncelikle ölçek maddelerine verilen yanıtlar Kolmogorov-Smirnov testi ile normallik testine tabi
tutulmuştur. Sosyal ağların eğitimde kullanılmasına yönelik BÖTE öğretmen adaylarının algılarını bulmak
için ortalama ve standart sapma istatistikleri hesaplanırken cinsiyete göre karşılaştırma yapmak için ilişkisiz
örneklemler için t-testi ve Mann-Whitney U testinden faydalanılmış, sınıf düzeyine göre karşılaştırma yapmak
için de Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.
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BULGULAR
BÖTE öğretmen adaylarının öğrenmede çevrimiçi sosyal ağların kullanımının kabul düzeylerini hesaplamak
amacıyla yapılan bu çalışmada öğretmen adaylarından toplanan veriler doğrultusunda BÖTE öğretmen
̅ =4,65)
adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğrenim amaçlı kabul düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu (𝑿
sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2). Sosyal etki faktöründe öğretmen adaylarının kabul düzeylerinin orta seviyede
̅ =4,65) olduğu görülürken diğer boyutlarda yüksek seviyede olduğu söylenebilir.
(𝑿
Tablo 2. Çevrimiçi sosyal ağların öğrenme amaçlı kullanımının kabulüne ilişkin betimsel istatistik değerleri
̅
Boyut
N
SS
𝑿
Performans Beklentisi
96
4,81
,99
Sosyal Etki
96
4,28
,01
Kullanma Niyeti
96
4,67
,96
Çaba Beklentisi
96
4,93
,84
Genel
96
4,65
,81
Kız ve erkek öğrencilerin verdikleri yanıtlar çaba beklentisi (p<0.05) ve performans beklentisi (p<0.05)
boyutlarında normal dağılım göstermediğinden dolayı karşılaştırma için Mann Whitney U testi; kullanma
niyeti (p>0.05) ve sosyal etki (p>0.05) boyutlarında ve genel ortalamada (p>0.05) normal dağılıma sahip
olduğundan karşılaştırma için ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmıştır. Performans beklentisi boyutunda
kızların sıra ortalamasının erkeklerin ortalamasından anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<0,05) görülürken
çaba beklentisi boyutunda erkek ve kız öğretmen adaylarının sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur
(p>0,05) (Tablo 3).
Tablo 3. Çaba ve performans beklentisi puanlarını cinsiyete göre karşılaştıran Mann Whitney U testi sonucu
Boyut
Cinsiyet
N
Sıra Ortalaması
U
p
Performans
Kız
58
54,56
750,50
,01
Beklentisi
Erkek
38
39,25
Çaba Beklentisi
Kız
58
49,76
1029,00
,58
Erkek
38
46,58
Kullanma niyeti, sosyal etki ve genel ortalamada sosyal ağların öğrenme amaçlı kullanımının kabulüne
yönelik öğrencilerin ortalamaları arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak amacıyla
ilişkisiz örneklem t-testinden yararlanılmıştır. Kullanma niyeti ve sosyal etki faktörlerinde kız ve erkek
öğrencilerin ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Genel ortalamada ise kız
öğrencilerin puanlarının ortalamasının erkeklerin ortalama puanından anlamlı olarak yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (p<0,05) (Tablo 4).
Tablo 4. Çevrimiçi sosyal ağların öğrenme amaçlı kullanım kabul düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması
sonuçları
Cinsiyet
N
SS
sd
t
p
x
Kız
58
173,98
24,24
94
2.84
0,01
Erkek
38
157,29
33,43
Her bir sınıf düzeyinde öğrencilerin puanlarının normal dağılım göstermemesi nedeniyle sınıf düzeyine göre
anlamlı bir fark oluşup oluşmadığına bakmak içim Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre
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kullanma niyeti, performans ve çaba beklentisi boyutlarında öğrenci puanlarının sınıf düzeylerine göre
anlamlı bir farklılık göstermediği sonucu ortaya çıkmıştır (p>0,05). Fakat sosyal etki boyutu ve genel
ortalama bakımından öğrencilerin puanları sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05)
(Tablo 5).
Tablo 5. Çevrimiçi sosyal ağların öğrenme amaçlı kullanım kabul düzeylerinin sınıf düzeylerine göre
karşılaştırılması sonuçları
Boyut
Ki kare
sd
p
Performans Beklentisi
7,79
3
,06
Sosyal Etki
9,02
3
,03
Kullanma Niyeti
4,69
3
,20
Çaba Beklentisi
6,17
3
,10
Genel
8,19
3
,04
Sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Sosyal etki boyutunda; 1. ve 2. sınıfların puanları, 1. ve 3. sınıfların puanları, 1. ve 4. sınıfların puanları ve 3.
ve 4. sınıfların puanları arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), 2. ve 3. sınıfların puanları ve 2. ve
4. sınıfların puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sosyal etki boyutunda 4. sınıfın ortalama
puanı diğer sınıfların ortalama puanından anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır.
Genel olarak ise; 1. ve 2. sınıfların puanları, 1. ve 3. sınıfların puanları, 1. ve 4. sınıfların puanları, 2. ve 3.
sınıfların puanları ve 3. ve 4. sınıfların puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). 2. ve
4. sınıfların puanları arasında ise anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Genel ortalamada
4. sınıfların ortalama puanı diğer sınıfların ortalama puanlarına göre anlamlı olarak daha yüksektir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada BÖTE öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları kabul düzeylerini ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda BÖTE bölümünde eğitim gören 96 öğrenciye çevrimiçi anket
uygulanmıştır. Uygulanan ölçek sonucu ulaşılan bulgulara göre öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları
kullanım ve kabul düzeylerinin yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Bu bulgu ilgili alanyazın
araştırmalarının bulguları ile de desteklenmektedir (Kuzu, 2014; Özgür, 2013). Elde edilen bu bulgu, BÖTE
öğretmen adaylarının sosyal ağları eğitsel olarak kullandıkları ya da kullanma konusunda istekli oldukları
şeklinde yorumlanabilir.
Eğitim-öğretim ortamlarında önemli olanın, öğrencilerin derse olan motivasyonlarını sağlamak ve öğrenciler
ile öğretmenler arasında karşılıklı etkileşimi artırmak olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda eğitimde sosyal
ağ kullanımının ciddi bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir (Aytan ve Başal, 2015).
Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılmasıyla öğrenme süreçlerinin kolaylaştığı, öğrencilerin öğrenirken aktif
olduğu ve böylelikle öğrenmenin daha etkili olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin sosyal ağları arkadaşları
ve öğretmenleri ile iletişim kurmak ve birbirleri ile ders materyalleri paylaşmak için kullandıkları
görülmektedir. Bu da eğitim sürecinin gelişmesinde sosyal ağların kullanımının faydalı olabileceğini ortaya
çıkarmaktadır (Genç, 2010).
Öğretmen adaylarının sosyal ağları öğrenme amaçlı kullanım kabul düzeyleri öğretmen adaylarının
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin kabul düzeyleri erkek öğrencilere göre
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daha yüksektir. Bu sonuç alanyazında ki diğer çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir (Akyazı ve Tutgun
Ünal, 2013; Mazman ve Usluel, 2011; Kuzu, 2014).
Çalışmanın bir diğer sonucu da BÖTE bölümü öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğrenme amaçlı
kullanım düzeylerinin sınıf düzeylerine göre farklılaştığını göstermektedir. Çalışmanın bu sonucu Kuzu’nun
(2014) çalışmasının sonucu ile ters düşmektedir. Bu sonuç 4. sınıfta bulunan öğretmen adaylarının sosyal
ağları derslerinde daha fazla kullanmaları ile yorumlanabilir (Balcıkanlı, 2010; Odom vd, 2013).
Bu çalışmada BÖTE bölümü öğretmen adaylarının eğitim amaçlı olarak çevrimiçi sosyal ağları kabul
düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma diğer bölümlerde öğrenim gören öğretmen adayları
üzerinde de uygulanabilir. Ayrıca farklı teknoloji kabul modelleri kullanılarak çevrimiçi sosyal ağların
öğrenme ortamlarında kullanılmasının benimsenmesi durumları incelenebilir. Sosyal ağların eğitim amaçlı
kullanımının kabul düzeylerinin farklı değişkenler (sosyal medya bağımlılığı, sosyal ağlarda iletişim vb.) ile
ilişkilendirildiği çalışmalar da yapılabilir.
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Sanat, Sanat Eğitimi Ve Teknoloji
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ÖZET: İnsanoğlu gelişen teknoloji dünyası karşısında her olguya bakış açısını değiştirmiştir. Bu bakışın ne
önemde olduğu dikkate değerdir. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarından bu yana sanat ve
sanat eğitiminin, teknoloji dünyasıyla iç içe olduğu bir dönemi yaşıyor olması, fikir bazında etkileşimin
uygulama alanını büyük bir oranda etkilediği gibi yaratıcılık açısından ortaya çıkan ürünü de etkilemiştir. Bu
etkilenmenin büyük bir oranda fayda sağladığı gerçeğini kabul etmenin yanı sıra Kitsch’e ait sanat gibi
gösterilen yani sanat eserini yüzeysel alan ve değerlendiren yeni bir sanat izleyicisi yarattığı düşüncesidir. Bu
araştırmada özellikle 20. ve 21. yüzyıllarda önemli bir etki alanı bulan, hemen hemen birçok olguda kendini
hissettiren teknolojinin sanat üretiminde yeri ile ilgili nitel bir araştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi ve Teknoloji
Art, Art Of Education And Technology
ABSTRACT: Mankind has changed, developing technology point of view to all cases across the world. This
point is quite important. Art and art education has been affected especially late 19th century and since the
early 20th century, live in an era intertwined with the world of technology, Some ideas in the field of
application of a large proportion of interaction. It has also affected in terms of the products resulting
creativity. This influence, providing a huge range of benefits. But this situation raises the audience kitsch and
art products kitsch. The purpose of this research, the technology is made particularly effective in the 20th and
21st centuries, almost affecting many case, a qualitative research about the place of art production
Keywords: Art, Art of Education and Technology
GİRİŞ
Sıtkı M. Erinç, ‘Sanatın Boyutları’ adlı kitabında; sanatı var eden koşullardan ve çevresi ile etkileşiminin
farklı uzanımları olduğunu dile getirir. Sanat var olmanın ön koşullarından biri, hatta ilk koşullarından biri
olarak kabul edildiğinde sayısız boyutları, yaşamın her alanına girmek, hatta o alanları yeniden yaratmak
durumunda da kalır. Başka bir ifade ile sanat, etkiye girerken de kendi alanını da yaratmaya çalışır.
Yaşamamızda ve yaşantılarımızda gördüğümüz, hissettiğimiz pek çok aksaklık, terslik ya da pişmanlık, kimi
zaman sanatın ve sanatın boyutlarını yeterince kavranamayışından ve bunun sonucunda da sanatı, hak ettiği
konuma oturtulamayışından kaynaklanmaktadır. Hâlbuki sanat tüm insanlığın bir yaşam biçimi olmalıdır.
Önce insan, sonra birey ve en sonunda da kişi olmak için bu kaçınılmaz gibi görünmektedir. Sanatın belli bir
amacı var elbette toplum yaşamında, aile ilişkilerinde, eğitim sürecine dek iş yaşamından sosyal etkileşimlere
kadar sanatı sübjektif yönleriyle de yakalanmaktadır(M.Erinç, 2013, s. 7). Sanatsal anlayış her dönem içinde
varlığını gösterirken, sanatın bu var olma durumu; özgün olma, yaşanan sosyo-kültürel ve coğrafi koşullar
doğrultusunda bir yol izlemiş ve kendini göstermiştir. İnsanoğlunun elinden çıkan ilk çizim olması sebebiyle
belge niteliği taşıyan İspanya ve Fransa’daki Lascaux ve Altamira mağaralarından çıkan sanatsal anlayış ile
son birkaç yüzyıl içinde ortaya çıkan sanatsal anlayışın arasında birçok farkın olduğu nesnel bir kanıdır.
Takınılan bu farklı tavrın yapılan sanatsal uygulamanın yöntemini etkilediği gibi bu yöntemin içinde ele
alınan konunun algılanışı da etkilemiştir. Rönesans, Barok ve özellikle Neo-Klasik dönemlerinde ressamların
ortaya koydukları realist anlamdaki çalışmaların algılanışı ile 20. ve 21. yüzyılda meydana gelen değişimlerle
teknolojinin büyük bir etki alanı bulduğu bu dönemlerdeki sanatsal bakıştaki anlayışın arasında büyük farklar
görülmektedir.
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Değişen sosyo-ekonomik ve iktisadi koşullar toplumları etkilemektedir. Toplumun bir parçası olan sanatçıları
ise bu durum daha bir derinden etkilemiştir. Çünkü sanatçının şahsiyetindeki en büyük özellik ilgi kurduğu
nesneleri algılayabilen, tasarlayıp yorumlayabilen, yaratıcı kimliğe sahip yeteneğidir. Bu nedenle sanatçı,
çevreye ve doğaya karşı sıra dışı duyarlılığı olan kişi olarak tanımlanır. Bu doğrultuda düşünüldüğünde
sanatçı nesnelerin estetik boyutlarını kavrayabilen, bunlar arasındaki bağıntıyı kurabilen ve duyabilen
karaktere sahip bir kişidir(Artut, 2007, s. 27). Edebiyat, müzik, tiyatro, mimari, plastik sanatlar ve özellikle
20. yüzyılda teknolojik gelişmeler ışığında hayati bir etki yaratan sinemanın varlığı ile sanata bakış açısını
farklı bir boyuta taşımışlardır.
Başlangıçtan beri sanatçılar sanat eserlerini üretirken dönemin teknolojisini kullanarak malzemenin
kullanımını zenginleştirmişlerdir. Geçmişten günümüze sanatsal üretim “geleneksel yöntem”, “mekanik
yeniden üretim” ve “dijital yöntem” olmak üzere üç aşamada ele alınabilmektedir. Geleneksel yöntemlerle
üretilen eserlerin biricik ve özgünlükleri mekanik yeniden üretim yöntemleriyle son bulmuştur. Sanayi
Devrimi ve mekanizasyonun gelişimiyle birlikte meydana gelen teknik gelişmeler, 1830’larda fotoğrafın
bulunuşuyla yeniden-üretim ve kitle iletişiminin olanaklı duruma gelmesi geleneksel yöntemlerle üretilen
eserleri daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Fakat sayısal veri olanağını sağlayan bilgisayarın icadıyla imge
üretimi ve sanal eserler üretme günümüzde dijital yöntemle birlikte daha yaygınlaşmaya
başlamıştır(Sağlamtimur, 2010, s.215).
Bu duruma paralel olarak sanat eğitiminin içeriğini teşkil eden sanatın amacı, içeriği, konusu ve üretilme
biçimi gibi çeşitli boyutları itibarıyla bilim ve teknolojideki değişmelere önemli derecede duyarlıdır. Çünkü
duygu ve imgelem bakımından bireysel olarak nitelense bile, sanat toplumla da ilgili çok boyutlu bir olgudur.
Ayrıca sanat üretmede kullanılan araç-gereçler ile sanat ürünlerinin sergilenmesi bakımından da teknolojik
gelişmeler belirleyici olmaktadır. Bilgi Çağı trendleri karşısında sanat olgusu ile ilgili bu değişmeler, doğal
olarak sanat eğitiminin veriliş biçimini de etkilemiştir. Bu etkileme iki yönlüdür. Birincisi, sanat eğitimi
içeriğini oluşturan sanatın internet gerçeği karşındaki yeni trendleri. İkincisi, teknoloji ve özellikle de internet
teknolojisinin eğitime dahil olmasıyla yaşanan radikal değişimlerdir. Bu değişimler, başta müfredatın yapısını
ve eğitimin veriliş biçimi olmak üzere, öğretim sürecinin bütün boyutlarını kapsayacak ve etkileyecek
genişliktedir(Sharples, Taylor, & Vavoula, 2005). Sanat eğitimi yapısı itibariyle yeni gelişmelere oldukça
açıktır. Özellikle son yüzyılda yaşanan gelişmelerden önemli derecede etkilenmiştir. Teknolojinin sanatın
hem uygulama alanına etki etmesi hem de teorik bilgiye ulaşma yönünde büyük bir kaynak sağlaması sanat
eğitimi veren tüm kurumların eğitim ve öğretim metotlarını yeni bir boyuta taşımıştır.
Teknolojik Gelişmeler Işığında Sanatta Özgünlük
Sanatsal düşüncenin kitle iletişim ağlarıyla buluşması, bireysel zevklerin bu iletişim ağlarıyla yoğrulmaya
başlamasına neden olmuştur. Nesne ile yoğrulan bu düşüncenin de görsel açıdan farklı etkilerinin ortaya
çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu etkileşim tamamıyla bireysel farklılıkları ortaya çıkarmaktan çok küçük
değişiklikler yaratılarak sanatsal öğe yeniden yorumlanmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz bu küçük yorumsal
farklılıklar dikkate değer ifadelerdir. Fakat teknoloji araçların sunmuş olduğu olanaklarla yapılacak bir
uygulama, sanatın amacını teşkil eden özgünlük, yaratıcılık, üslup gibi manaları içine almayıp sadece
uygulama yönüne ağırlık vermek ortaya çıkacak ürünü basitleştirerek Kitsch’e ait beğenilerin ortaya
çıkmasına neden olacaktır. Teknolojik gelişmelerin resim çiziminde özellikle grafik eğitiminde kullanılan
programların faydası önemli bir yer tutmaktadır. Bu programlar sayesinde yapılacak çalışmanın sürecini
etkileyerek daha erken çıktı almayı sağlamaktadır. Fakat bu programlar vasıtasıyla ortaya konulacak bir
çizim, ancak programa yüklenmiş olan nicel veriler doğrultusunda bir çalışmayı ortaya çıkarır. Bu nicel
veriler başlangıçta program kullanıcısının sınırlarını genişlettiği düşünülebilir. Fakat sanatçı yarattığı eserde
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özgün olması gerektiğini anlar. Bu nedenle bu tür çizim programları, sanatı anlama ve kavramayı belirli bir
düzeye kadar öğretebilir.
Gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarıyla birlikte sanatın algılanışı ve yorumlanışı da değişime uğramış,
yeni teknikler, yeni malzemeler ve yeni araç gereçler kullanılarak farklı şekillerde karşımıza çıkmaya
başlamıştır. Her an yaşanmakta olan bu değişim sürecinde sanat oluşumuna neden olan düşüncelerin de
kökten değiştiği görülmektedir. Artık geçmiş dönemlerdeki estetik kaygılar, yerini bambaşka arayışlara ve
amaçlara bırakmıştır. Bilgisayarın icadı adeta yeni bir çağın başlangıcı olurken sanatçılara da farklı
argümanları kullanabilmeye açmış, düşünce ve eser arasındaki teknik sınırlılıklar ortadan kaldırılmıştır.
Bilgisayar, video, ışık, ses gibi birçok teknolojik unsur sanatçıların ifade biçimlerinde tek başına ya da birlikte
yerlerini almıştır. Teknoloji sanatçıya yeni ifade biçimleri ve araçları sunmuş bununla birlikte kendisinin ve
izleyicisinin düşünce yapısını, algısını ve arayışları değiştirmiştir(Bulut, 2015, s. 117).
Türkiye’de Güzel sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Resim-İş Öğretmenliği müfredatı bağlamında verilen
uygulamaya dönük dersler, yeni ve özgün fikir üretmede teknolojinin olanaklarından büyük bir oranda
faydalanmaktadır. Uygulama anında beceri gerektiren Resim, Grafik, Baskı, Heykel ve Seramik derslerinin
günümüz teknoloji olgusundan oldukça yararlanmaktadır. Fakat bu faydalanma ölçütünün derecesi dikkate
değer bir olgudur. Sanat eğitimi veren tüm akademik kurumlar hemen hemen el becerisi isteyen bir alan
olması itibariyle, derslerin ana malzemesini kâğıt, kalem, boya, çamur vb. elemanlar oluşturmaktadır.
Dijital tekniklerin sunduğu olanakların çeşitliliği, sanatçılara bunları araç, ortam veya konu olarak
kullanabilme seçimi yaratmıştır (Christiane’den Akt. Bulut 2014, 122). Yazınsal ve alanında sunulan sanat ve
sanat eğitimine dair kaynaklar sanatseverler için bilgiye ulaşma açısından önem arz etmektedir. Fakat internet
dünyası bilgiye ulaşma biçimini değiştirmiştir. İnternetin sunduğu olanaklar sayesinde birçok sanatsal yapı ve
yapıtların kopyalarına veya imitasyonlarına ulaşmak mümkün hale gelmiş ve günümüz dünyasında internetin
varlığıyla beraber alıcı konumundaki bireyin bilgi alma ve kullanma şeklini farklı bir boyuta taşımıştır.
Teknolojik Gelişmelerin Varlığı Ve Nitelikli Sanat Üretimi
Nitelikli sanat eseri, geçmişi bugüne, bu günü de geleceğe aktarırken sanatın elemanlarını ilkelerince içine
alır. Yaratıcısının özgünlük ve yaratıcılık olgularını bünyesinde barındırır. Sanat eğitiminin amacı; görsel
algısı gelişmiş, kendini sanatsal yolla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan
ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler
yetiştirmektir. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği, makineleşmenin bazı sorunları da beraberinde getirdiği
günümüzde çocuğa/gence kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilme ortamları hazırlamak mutlu ve
üretken nesillerin oluşması için de gereklidir(Buyurgan ve Buyurgan, 2012, s. 7). Bilgi çağında, bilgi ağı ve
multimedya ile ilgili ileri teknolojide hayranlık uyandırıcı ilerlemeler, günümüz insanını uydulara
bilgisayarlara, internete, elektronik postaya, sibernetik alana ve diğer bilgi üretme ve paylaşma araçlarına
(kısaca bilişim ve telekomünikasyon araçlarına) benzeri görülmemiş bir hız ile bağımlı kılmaktadır. Bunlar,
hayatımızı daha önce sahip olmadığımız sistemler ve programlar aracılığıyla yönetmektedirler. Bilgi aktarımı
ve telekomünikasyondaki ilerlemeler, küreselleşmeyi ve birbirine bağımlılığı, dünyadaki pek çok insan için
gündelik yaşamın bir gerçeği haline getirmektedir. Bu gelişmeye ayak uyduramayan, benimsemekte geciken,
diğer bir deyişle bilgi çağına ayak uyduramayan birey, toplum ve uluslar giderek çevrelerinden, toplumdan ve
uluslararası diyalogdan koparak yalnızlaşacaklardır(Bölükoğlu, 2002, s. 249). Özellikle sanat alanında yeni
gelişmeleri, internet ortamına aktarılan yazılı ve görsel kaynaklarından, özellikle yürütülmekte olan grafik
derslerinde bilgisayar ve tabletlerin sunmuş olduğu İndesign, Freehand, Corel, İllustratör, Fotoshop vb. çizim
programlardan önemli derecede istifade etmektedir.
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Günümüz dünyasından bilginin erişiminin kaynağı ilk tercih edilen yeri internet kaynakları olması, bu ağlarda
sunulan kaynakların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu da akla getirmektedir. Toplum nezdinde internet
sitelerinde yayılan bilginin ne düzeyde önemsenip ve sunulduğu önemlidir. Araştırma için internet ağlarından
alınan her bilginin doğruluğu, alıcısı tarafından hangi düzeyde dikkatle incelenmektedir, doğru ve güvenli
bilgiyi elde etmede hangi internet ağları tercih edilmektedir. Bu bilgi alma durumu araştırmanın doğruluk
derecesini etkileyecektir. İnternetle beraber konunun önemi daha da artmaktadır. Aynı zamanda bazı
araştırmacılara göre İnternet, kullanıcıyı zihinsel bir tembelliğin içine itmektedir. Pek çok kişi öğrenmeden ve
araştırmadan tarama yapmaya başlamaktadır(Uçak, Al; 2000, s. 325).
Sanat olgusu her toplumsal olgudan etkilenmektedir. Toplumsal değişimlerle beraber, özellikle sanayi
devriminden sonra algısal anlamda maddenin/nesnenin farklı bir hüviyet kazanması, maddeye/nesneye bakışı
önemli derece değiştirmiştir. Özellikle resim alanında el işi ile yapılan çoğaltmaların yerini seri üretim yapan
makinelere bırakmıştır. Kuşkusuz bu durum sanatla hemhal olan insan sayısını artırırken yeni bir sanat
alıcısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum nitelikli sanat alıcısı ve izleyicisinin yanı sıra Kitcsh’e rağbet eden yeni
bir kitleyi de doğurmaya sebebiyet vermiştir.
Bugün büyük bir hızla artan dijital teknolojinin varlığı görsel öğelerin hızlı bir şekilde artarak internet
ortamında yayılmasına neden oldu. İnternette bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışına etki eden pek çok
unsur bulunmaktadır. Bilgiye ulaşmada, sistemlerinde bilginin düzenlenişi, sunumu kişinin bilişsel yapısı ve
bilgi arama davranışı gibi unsurların istenen bilgiye ve doğru belgelere erişimi etkileyeceği açıktır.
Öğrencilerin bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları, içinde bulundukları akademik disiplin ve sahip
oldukları koşullara göre değişmektedir(Yolal ve Kozak, 2008, s. 116-117). İnternet ağı, iş dünyası ve
akademik araştırmacılar için çok önemli ve vazgeçilmez bir kaynak olmasına karşın, alıntı yapılan veya
okunan kaynağın güvenilirliği ve doğruluğu gibi sorunu da ortaya çıkarmıştır. Çünkü akademik kurumlar, iş
dünyası ve kamuoyunca tanınan kurumlarca basılı olarak yayınlanan mesleki ve bilimsel dergilerde olduğu
gibi, web üzerinde yayınlanan her bilgi sayfası için herhangi bir denetim söz konusu değildir. Ayrıca, ticari
kurumlarca yayınlanan çoğu dergiler ve kitaplara benzer şekilde herhangi bir editörler ve dış hakemler kurulu
gibi bir mekanizma tarafından denetlendiği de mevcut değildir. Bu iletişim ağlarında isteyen herkes
denetimsiz bir şekilde bilgi paylaşabilmektedir. Böylece, web üzerinde diğer tüm yöntemlere göre en kolay
şekilde ulaşılan bilginin doğruluğu, yansızlığı ve güncelliği gibi ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Cebeci ve
Bek (2003)’ten Akt: Esad vd. 2011).)Akademi eğitim kurumlarında verilen sanat ve sanat eğitimi, yaşanan bu
bilgi ve görsel kirlilikten önemli derece etkilenmektedir. Özellikle sanat ve sanat eğitiminde önemli bir yer
tutan kimi görsel verilerin açıklamalarının yanlış gösterilmesi, öğrenci ve akademisyen tarafından internet
sitesinde alınacak bilginin doğruluğunu saptamada kendilerine büyük zorluklar yaratmaktadır. Öğrenciler,
internet ortamında sunulan görsel malzemenin sanatsal kalitesini kimi zaman dikkate almadığından dolayı
çıktılarında Kitsch’e varan betimlemelerle karşılaşılabilmektedir.
SONUÇ
Gelişen teknolojiyle beraber internet, Bilgi Çağı’nın bir gerçeği ise, eğitim ve tabi ki sanat eğitimi de, bu çağa
uyum için internet gerçeği karşısında gerekli değişim ve dönüşümleri geçirmek zorundadır. Kaldı ki, internet
ve bunun sanat eğitimindeki anlamı olan sanal ortam, sözü geçen değişim ve dönüşümü dayatıcı bir niteliğe
sahiptir. Bunun anlamı, yapı ve işleyiş olarak Bilgi Çağı gereklerine uygun olmayan hiçbir kurum ve
kuruluşun günümüzde saygınlığını ve hatta hayatiyetini sürdürmesi pek mümkün görünmemektedir. Türkiye
için yapılması gereken, sanat eğitimini amaç, yapı, müfredatlar, öğretim süreci ile alt yapı ve donanım olarak
Bilgi Çağı’nın çok baskın bir öğesi olan internet gerçeği ve sanal ortam olgusuna göre düzenlemektir. Bu
durum, Bilgi Çağı sanatçıları ve sanat eğitimcilerini yetiştirmek bakımından önemlidir(Aytaç ve Adam, 2015,
s. 2)
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Ülkemizde son yirmi yılda kurulan birçok üniversitenin bünyesinde Güzel Sanatlar bölümleri altında açılan
plastik sanatların varlığı (Resim, Grafk, Heykel, Seramik,) sanata verilen değerin giderek arttığının bir
göstergesidir. Dijital teknolojinin giderek artmaya başlaması birçok alanda verilen eğitimde görsel verilerin
kullanımını da artırmıştır. Özellikle plastik sanat alanları verilen eğitimde görsel malzemeden istifade
edilmektedir. Plastik sanat alanlarında okutulan derslerin kimi görsel öğelerinin internet sitelerinde eksik bilgi
ve yanlış etiketlendirilerek paylaşılması bu görsel verileri kullanacak öğrencinin yanlış bilgi edinimine ve ders
süresince alınacak ürününün niteliğini olumsuz yönde etkileyecektir.
Görsel bilginin doğruluğuna ulaşmak için birçok kaynağa başvurmak çalışmanın niteliğini artırmaktadır.
Fakat plastik sanat alanlarında önem arz eden bu görsel öğelerin tanımlanma sorunu, internet kaynaklarını
kullanan öğrenci ve akademisyenleri de olumsuz bir şekilde etkilemektedir.
Şüphesiz teknoloji araçların sunduğu imkânlar eserin yaratıcısına veya araştırmacıya büyük bir rahatlık
sağlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki çalışmada ortaya konacak özgünlük ve yaratıcılığı tavır teknoloji
aletlerin sunacağı sınırlar dâhilindedir. Büyük olanaklar sağladığı düşünülen dijital teknolojinin varlığı
günümüz sanat eğitimcisine kimi sınırlandırmalar meydana getirdiğinin bilgisinin farkındalığı oldukça büyük
önem arz eder. Teknoloji imkânların varlığı alıcının zihninde doğuracağı olumlu ve olumsuz etkilerin
bilinmesi, bilinçli bir sanat alıcısını, izleyicisini ve en önemlisi sanat eğitimcisini ortaya çıkaracaktır.
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ÖZET: Yaşamın her alanında kullanımı hızla yaygınlaşan teknolojinin eğitim öğretim alanında da sıkça
kullanıldığı görülmektedir. Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan olan internet, eğitim öğretim araçlarına
ulaşılmasını rahat hale getirmektedir. Kitap ve dergiler, bahsedilen bu eğitim öğretim araçları arasındayken
günümüzde internet ortamında okuyucuya sunulan e-dergilere de rastlanmaktadır. Bu e-dergilerden biri de
“iyikitap” tır. “iyikitap”, aylık olarak yayımlanan bir e-dergi olup çocuklara ve gençlere hitap eden kitapları
tanıtmaya yönelik yazıları, söyleşi ve röportajları içermektedir. “iyikitap”, 2009 yılında yayın hayatına
başlamış ve bugüne kadar toplam 87 sayı yayımlamıştır. Derginin son yayım tarihi Ekim 2016’dır.
Okuyucuların istedikleri bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak adına e-derginin internet sitesinde; ana sayfa,
yazarlar, sayı, kitap kategorileri, kitaplar, iletişim ve arşiv olmak üzere yedi ayrı ana sekme bulunmaktadır. Edergide çıkan yazılarda kitaplardan yola çıkılarak; çocuk, kitap, kitapların önemi, sanat, tarih, kültürel
değerler, toplumsal cinsiyet ve hayvan sevgisi gibi birçok başlığa yer verilmiş ve yazarlar bu başlıklar
doğrultusunda fikirlerini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı kitap tanıtımları e-derginin ana sayfasında videolarla
desteklenmiştir. Çalışmanın amacı, “iyikitap” adlı e-derginin tanıtımını yapmak ve teknolojinin çocuk ve
gençlik edebiyatı sahasındaki kullanımına dikkat çekmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için çalışmada
doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi yapılarak elde edilen veriler, tablolaştırılarak
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, e-dergi, kitap, çocuk ve gençlik edebiyatı.
GİRİŞ
Zaman içerisinde insan yaşantısı ve alışkanlıkları değişmektedir. Bu değişime neden olan faktörlerden biri de
teknolojidir. Teknoloji ise bilimin üretim, ulaşım, hizmet, eğitim vb. alanlardaki sorunlara uygulanması
sürecinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören araçlar, işlemler, yöntemler,
sistemler, süreçler, yönetim ve denetim mekanizmalarının tümüdür (Alkan, 1997). Bilgiye erişimi daha kolay
ve hızlı hale getiren teknoloji kullanımını artık her alanda görmek mümkündür. Bahsedilen alanlardan biri de
eğitim öğretim alanıdır. Teknolojik olanaklardan faydalanmayan eğitim, artık, günün bireysel ve toplumsal
beklentilerine cevap verememektedir. Eğitim alanında kullanılan teknolojinin, ileri boyutlarda kullanılan bir
teknolojiye dönüştürülmesi öncelikli konulardandır. Son yıllarda yaşanan teknolojideki hızlı gelişmeler ve
teknoloji kullanımındaki çeşitlilik, gelişmiş eğitim sistemlerinin yetiştirdiği, başarılı üretici ve tüketicilerin
varlığı ile alakalıdır (Karasar, 2004).
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Değişen insan alışkanlıkları ile beraber eğitim araç ve gereçlerinin kullanım alışkanlığı da değişmiştir.
Eskiden kitap, gazete, dergi gibi basılı ürünlerden edinilen bilgiler günümüzde daha çok bilgisayar gibi
teknoloji araçlarından elde edilmektedir. Dolayısıyla bilgiye erişim şekli de bilginin sunum şeklini
etkilemektedir. Teknoloji getirilerinden biri olan internete, bilgiye erişim noktasında sıklıkla
başvurulmaktadır. Bilgiye çoğunlukla internet ortamından erişilmesi, bilginin yine internet yoluyla üretilmesi
ve yayılmasını sağlamaktadır.
Son yıllarda çoğu okuyucu ekran okuma zorluğundan bahsederken basılı ürünlerin giderek azaldığını, yazı ve
resimlerin ekrana taşındığını da belirtmektedir (Güneş, 2010). Yazı ve resimlerin baskı yerine ekrandan
okunması okuyucu açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bahsedilen bu faydalar şu şekildedir:
Ekran okumanın zihinsel becerilerin gelişimine katkı sağlaması
Elektronik metinler ve bilgisayar ekranlarının okuyucuya daha kolay gelmesi
Ekrandaki bağlantıların rahatlıkla izlenebilmesi
Okuma sırasında bir sayfadan diğerine özgürce gitme, bir tıklama ile resim ve yazıları büyütme,
hareketlendirme, renklendirme ve bu durumların öğrenme ve zihinsel beceriler üzerinde geliştirici etkisinin
olması (Testart-Vaillant ve Bettayeb’den (2009) Akt. Güneş, 2010).
Ayrıca bilginin internet aracılığıyla, çok daha geniş bir kitleye aynı anda, hızlı ve ucuz bir biçimde
ulaştırılabilmesi, dünyanın herhangi bir yerindeki bir öğrenci ile internette gezinti yapan herhangi bir kişinin
ulaşabileceği kaynaklar arasında artık pek fazla bir fark bulunmaması da bilginin teknoloji ortamında
sunulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bilginin internet ortamına taşınması belli bir bilgi seviyesinde olan
bireylerin, kendilerini geliştirmesini daha da kolaylaştırmaktadır (Cem’den (2001) Akt. Yılmaz ve Horzum,
2005).
Baskı sunumu dışında internet ortamında okuyucuya sunulan ürünlerden bazıları da dergilerdir. Derginin
TDK’de (2009: 504) yer alan tanımı şu şekildedir: Dergi, siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları
inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua. Çeşitli bilim dallarında en güncel bilgileri
içermeleri nedeniyle, kütüphane arşivlerinin en önemli kaynakları arasında yerini alan dergileri, Küçük, Al ve
Olcay (2008) şu şekilde tanımlamaktadırlar: Ortak bir ad altında yılda en az iki defa ve belirlenmiş aralıklarla
çıkan, her sayısı numaralı ve tarihli olan, değişik kişilerin makale, öykü vb. gibi yazılarını içeren, sonsuza dek
yayımlanacağı varsayılan ve belli bir amaca yönelik olarak hazırlanan yayınlardır.
Elektronik ortamın da devreye girmesiyle beraber yayıncılık dünyası yeni gelişmelere tanık olmaktadır.
Bahsedilen bu gelişmelerden yayıncılar ve “akademik çevre” gibi grupların yanında çeşitli yayınlar da
etkilenmiştir. Bu değişimden etkilenen dergiler, elektronik dergiler olarak bilimsel yayın dünyamızdaki yerini
hızla almaktadır (Küçük, Al ve Olcay, 2008). Elektronik dergiler, sunulan bilgiye erişimi, bilgilerin
arşivlenebilmesini ve ekonomik olarak tasarrufu kolaylaştırmaktadır. Elektronik dergilerden faydalanılmasını
sağlayan bir özellik de bu dergilerin açık erişime sunulmasıdır. Dergilerin erişime açık halde bulunması ise
içeriklerinin ücretsiz ve elektronik olarak okurlara açılması anlamına gelmektedir (Oktar ve Akdal, 2006).
Dizdar’ın (2010), Yar’dan (2000) aktardığı şekliyle, elektronik yayıncılığın önemli bir bölümünü oluşturan edergiler, üç ayrı biçimde sınıflandırılmaktadır:
Aslı basılı olan ama elektronik olarak da yayımlanan dergiler (paralel yayıncılık)
Aslı elektronik ama az miktarda da basılı yayımlananlar
Sadece elektronik dergiler
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Çalışma kapsamında incelenen “iyikitap” adlı e-dergi de erişime açık bir şekilde okuyucuya sunulan ve aslı
basılı olan ama elektronik olarak da yayımlanan bir dergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk ve gençlik
kitapları dergisi olarak kendini tanıtan “iyikitap” adlı e-dergide öncelikli olarak çocuk edebiyatına yönelik
hazırlanan kitapların tanıtımına ve incelemelerine yer verilmektedir. Temizyürek (2003), çocuğun hayal
dünyasına hitap eden, üstün nitelikleri olan, estetik bir boyut taşıyan, kelime hazinesine uygun, ana dilini
geliştirebilecek özellikte, ulusal ve evrensel değerleri içeren, psiko-sosyal gelişimine katkı sağlayan, severek
dinlediği / okuduğu, zevk aldığı yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerinin çocuk edebiyatı kapsamında
değerlendirilebildiğinden bahsetmektedir. Çocuk edebiyatı mahsullerinden seçim yapılarak ortaya konulacak
her türlü eğitim materyali ve yine çocuk edebiyatı ürünlerinden faydalanılarak oluşturulacak her türlü eğitim
ortamı, çocukların seviyelerine göre hazırlanmalıdır (Bayram, 2010). 15 Ekim 1869’da “Mümeyyiz” adlı
çocuklara yönelik ilk derginin çıkmasından bugüne kadar çok sayıda derginin Türk çocuk dergiciliği tarihi
içinde yer aldığı görülür. Özellikle Cumhuriyet sonrası dönemde gözle görülür bir ivme kazanan çocuk
dergiciliği son yirmi yıl içinde internetin her alana hitap etmesiyle birlikte e-dergi dediğimiz internet
üzerinden yayın yapan dergilerin de ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu gerçek, konuyla ilgili bir tanımın
yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede Ciravoğlu’nun (1997:345) çocuk gazete ve dergileri hakkında
yaptığı şu tanımı dikkat çekmektedir: Çocukların eğitim, bilim, bilgi ve görgülerini, genel kültürlerini,
toplumsal olarak meydana gelen kimi olayları, çevre sorunlarını ele alan, çocuklara bilinç aşılayan süreli
yayınlara “Çocuk Gazete ve Dergileri” denir. Çocuklara yönelik dergilerin belli bir ihtiyaçtan
kaynaklandığının altını çizen Oğuzkan’a (1987: 345) göre; çocukların okudukları yayınlar arasında çocuk
dergilerinin önemli bir yeri vardır. Bu dergilerde yayımlanan öğretici ve eğlendirici yazılar, masallar, hikâye
ve romanlar, fıkralar, bilmeceler, resimler, fotoğraflar ve karikatürler çocukların bireysel ihtiyaç ve ilgilerini
doyurucu biçimde karşılayabilir. Bu nedenledir ki hemen hemen bütün ülkelerde çeşitli yaş kümelerindeki
çocuklara seslenen dergiler hazırlanmaktadır.
Çalışma kapsamında “iyikitap” adlı e-derginin incelemesi yapılmıştır. E-dergi, aylık olarak
yayımlanmakta olup çocuklara ve gençlere hitap eden kitapları tanıtmaya yönelik yazıları, söyleşi ve
röportajları içermektedir. “iyikitap”, 2009 yılında yayın hayatına başlamış ve bugüne kadar toplam 87 sayı
yayımlamıştır. Derginin son yayım tarihi 4 Ekim 2016’dır.
E-derginin sitesinde yedi ayrı ana sekme bulunmaktadır. Bu sekmeler; ana sayfa, yazarlar, sayı, kitap
kategorileri, kitaplar, iletişim ve arşivdir. Ana sayfada da ön plana çıkarılan yazılar, yapılmış olan röportajlar,
kitaplarda bulunan çocuklara yönelik etkinlikler, kitap tanıtımlarına yönelik kitap kahramanının dilinden
hazırlanmış olan animasyonlu video vb. bölümler yer almaktadır. Ayrıca e-derginin ana sayfasında var olan
“etiket” ve “yorum” kısımları istenilen sayfaya hızlı aktarım sağlarken ana sayfanın alt kısımlarında yer alan
facebook, twitter sembolleri ise okuyucuları e-derginin sosyal ağlarda var olan hesabına yönlendirmektedir.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında “iyikitap” adlı e-dergi incelenmiştir. E-dergi incelenirken nitel veri toplama
yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması amaçlanan olgu veya
olgular hakkındaki bilgileri kapsayan yazılı materyallerin analiz edilmesidir. Bu analiz tekniği ile bir
araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanların ya da ilgili konuda birden
fazla kaynak tarafından üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizi mümkün olmaktadır.
Nitel araştırmada doküman analizi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama
yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013; 217).
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E-dergi incelemesinde e-derginin ana sayfasında bulunan toplam yedi sekme göz önünde bulundurulmuştur.
Bu sekmelerin içerikleri tek tek incelenmiş ve toplanan veriler ayrıntılandırılarak tablolaştırılmıştır.
BULGULAR
Ana Sayfa

Resim 1. “iyikitap”ın ana sayfası
“iyikitap”; çocuk ve gençlik edebiyatı denilince akla gelen önemli isimlerin çocuk yazınları ile ilgili
değerlendirme ve tanıtımlarda bulunduğu bir e-dergidir. Yazarların kitap incelemeleri ve tanıtımları
yaptıkları bu e-dergi, kullanıcılarına pek çok kolaylık sunmaktadır. Bir kitap hakkında yazılmış bir inceleme
yazısı okuyarak kitap hakkında fikir edinmek, öğrenciler için kitap seçimi yapmak, kullanıcılarına kitaplar
hakkında kılavuzluk yapmak “iyikitap”ın kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar arasında yer almaktadır. İyi
kitapların peşinde koşan okuyucular ve eğitimciler, dijital ortamda da okunma imkânı bulunan bu dergiden
faydalanabilirler. Çocuk ve gençlik edebiyatının canlı kalmasına yardımcı olan “iyikitap” aracılığıyla bu alana
emek vermiş isimler de fikirlerini geniş kitlelerle paylaşma imkânı bulmuşlardır.
E-derginin ana sayfasında; editörün o ay için seçtiği yazılar, iyi kitaptan son haberler, vitrindekiler, çocuk
edebiyatı yazarları ve derginin yayımcıları ile yapılan röportajlar ve çocukların ilgisini çekecek kitap
etkinlikleri yer almaktadır. Derginin son sayısının ana sayfasında, matematiğin ezberlenerek değil
sorgulanarak anlaşılacak bir ders olduğunu işleyen eğlenceli bir animasyon videosu eklenmiştir. Ana sayfanın
en altında ise “ iyikitap”a sosyal ağlardan erişimi kolaylaştıracak iki ayrı sekme bulunmaktadır.
Yazarlar
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Tablo 1. “iyikitap” adlı e-dergide yazan yazarlar ve yazı sayıları
Yazarların
Adı- Soyadı
Alev Karakartal
Arzu Haksun Güvenilir
Ayşegül Utku Günaydın
Burcu Arman
Cem Kara
Ceyhan Usanmaz
Çağla Vera Kılıçarslan
Doğan Gündüz
E. Nida Dinçtürk
Elçin Kuzucu
Elif Şahin Hamidi
Gökçe Ateş Aytuğ
Gökçe Gökçeer
Hasret Özdemir Gülbay
Karin Karakaşlı
M. Banu Aksoy
Mehmet Erkurt
Melek Özlem Sezer
Nilay Kaya
Nilay Yılmaz
Olcay Mağden Ünal
Özge Soylu Bozdağ
Özlem Toprak
Sanem Erdem
Safter Korkmaz
Sema Arslan
Sima Özkan Yıldırım
Simla Sunay
Suzan Geridönmez
Şeyda İşler
Şiirsel Taş
Toprak Işık
Tuğçe Akyüz
Tuğçe Kula Gezer
Tülin Kozikoğlu
Yankı Enki
Yıldıray Karakiya

Yazı Sayısı
6
1
3
5
2
2
1
7
6
1
6
1
4
1
7
6
6
4
3
1
6
1
6
1
7
3
6
2
11
2
2
5
2
2
1
4
1

Toplam: 37
Tablo 1’de görüldüğü üzere “iyikitap” adlı e-derginin yazar kadrosunda toplam 37 isim yer almaktadır. Edergide, listede adı geçen yazarların kitapları ve bu yazarların farklı isimlerin kitapları hakkında inceleme
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yazıları olduğu görülmektedir. Yazı sayılarına bakıldığında ise çocuk ve gençlik edebiyatının aktif
isimlerinden olan Suzan Geridönmez’in yazı sayısının diğer yazarlara göre daha fazla olduğu görülmektedir.
3.3. Sayı
“iyikitap” ın güncel yayın sayısı 87’dir. Aylık olarak çıkan çocuk ve gençlik edebiyatı dergisinin 2016 yılına
ait yayın sayısı ile ilgili veriler tabloda yer almaktadır.
Tablo 2. e-dergide yer alan 2016 yılına ait inceleme yazısı sayısı
Aylar
Yazı sayısı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Eylül
Ekim

15
17
15
17
17
19
17
16

Tablo 2’ ye bakıldığında 2016 yılında “iyikitap”’ta yer alan inceleme yazılarının sayılarının aylara göre büyük
bir farklılık göstermediği görülmektedir. 2016 yılında en çok inceleme yazısının kaleme alındığı ayın haziran
olduğunu söylemek mümkündür.
Kitap Kategorileri
Aylık olarak yayımlanan ve iyi kitaplardan haber veren ücretsiz aylık okul öncesi çocuk ve gençlik edebiyatı
dergisi olan “iyikitap”ın, kitap kategorileri başlığı altında sekiz farklı kitaplık başlığı yer almaktadır. Farklı
türde kitaplara ulaşma noktasında kullanıcılara kolaylık sağlayan kitaplık başlıkları şunlardır:
Okul öncesi kitaplığı
İlk okuma kitaplığı
Çocuk kitaplığı
Gençlik kitaplığı
Başvuru kitaplığı
Kitap etkinlik
Çoğul kütüphane
Sahaf dükkânı
Kitaplıkta yer alan kitapları ayrıntılı ve eğlenceli bir üslup ile mercek altına alan yazarlar, kitaplarda
kullanılan dilin edebî niteliği, kahramanların işlenişi, baskı kalitesi, hedef kitleye uygunluk, öykünün
özgünlüğü gibi pek çok kritere göre aşağıdaki ölçütleri oluşturup bu ölçütlere göre puanlama yapmışlardır.
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Resim 2. İnceleme yazılarında kullanılan değerlendirme ölçütleri.

Okul öncesi kitaplığı
E-derginin son sayısının okul öncesi kitaplığında üç farklı yazara ait toplam dört kitabın tanıtım yazısı
bulunmaktadır. “ Komşu Teyze”, “Çimenlere Basıp Koşalım”, “Zıplayıp Bulutlara Dokunalım”, “Üç Haydut”
ve “Bu Canavarlar Şehre Renk Katıyor” adlı kitaplar,
farklı yazarlar tarafından incelenip
değerlendirilmişlerdir. Yazarlar kitapları incelerken dilin edebî niteliği, kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı,
çizimlerin ifade gücü, kapak tasarımı ve baskı kalitesi, redaksiyonun titizliği gibi başlıkları göz önünde
bulundurmuşlardır.
İlk okuma kitaplığı
“iyikitap”ın son sayısının ilk okuma kitaplığında, toplam altı kitabın tanıtım yazısı bulunmaktadır. “Tarih
öncesi insanlar nasıl yaşardı? “En Sevdiğim Oyuncak”, “Fare Adlı Kedi”, “Eyvah Kalbim Kırıldı”, “Kuzuları
Yemiyoruz Seviyoruz” ve “Biz Evde Yokken Neler Oluyor?” ilk okuma kitaplığında yer alan iyi kitaplar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çocuk kitaplığı
E-derginin çocuk kitaplığında yer alan kitap sayısının diğer kitaplıklara oranla daha fazla olduğunu söylemek
mümkündür. Çocuklara önemli bilgilerin aktarılmasını sağlayan çocuk kitaplığındaki kitaplar çocuğa görelik
ilkesi göz önünde bulundurularak seçilmişlerdir. Örneğin Tüliz Kozikoğlu’nun “Mıstık Seni Anlamıyoruz!”
adlı kitabı, Mıstık’ın noktalama işaretleriyle olan mücadelesini ele almaktadır. Kozikoğlu, noktalama
işaretlerinin önemini Mıstık aracılığıyla okuyucuya aktarmıştır. E. Nida Dinçtürk ise adı geçen kitabı
incelemiş ve kitabı öykünün özgünlüğü, grafik tasarım, hedef kitleye uygunluk ve baskı kalitesi açısından
kitabı olumlu yönde değerlendirmiştir.
Gençlik kitaplığı
Gençlik kitaplığında ise çocukların bilişsel gelişimlerine paralel olarak seçilmiş ve daha soyut konuların ele
alındığı kitaplar yer almaktadır. Örnek verecek olursak; çocuk istismarı gibi önemli bir konun işlendiği “Buz
Bebekler” adlı kitap çocuk ve gençlere önemli mesajlar içermektedir. Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen
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çocuk tacizi ve istismarı gibi cesur konu seçimiyle göz çarpan kitap Safter Korkmaz tarafından incelenmiş ve
e-dergide kendine bir yer bulmuştur.
Başvuru kitaplığı
Bu kitaplıkta çocuk ve gençlerin farklı fikirleri daha kolay anlamaları amacıyla kaleme alınmış kitaplar yer
almaktadır. “Eğer”, “Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz?”, “Minik Aşçılar Atölyesi” ve
“Acaba Ne Olsam?” bu kitaplık içerisinde yer alan kitaplardır. Addı geçen kitaplar çocuk ve gençlerin
düşünce dünyalarının kapılarını aralayan ve zaman zaman onlara rehber olma niteliği taşımaktadırlar.
Kitap Etkinlik
E-derginin kitap etkinlik kategorisinde toplam altı tane inceleme yazısı bulunmaktadır. Bu kitaplıkta, çocuk
ve gençlerde kitaplara dair merak uyandırmak, onları kitaplarla yakınlaştırmak amacıyla oluşturulmuş
etkinlikler yer almaktadır. Örneğin Nilay Yılmaz hazırladığı “bir duyguyu anlamak ve anlatmak” adlı
etkinlikte; dergilerden kesilmiş resimleri, gerçek nesneleri ve renk kartlarını kullanarak etkinliğe katılanların
duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlamıştır. Yapılan ön çalışma sonrasında etkinlik iki
aşama hâlinde uygulanmıştır. Bu etkinlik yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme, duygu ve düşünceleri akıcı
ve esnek bir biçimde ifade edebilme, okuma ve anlama becerilerini içselleştirme kazanımları açısından
önemlidir.
Çoğul Kütüphane
“iyikitap”ın güncel sayfasının çoğul kütüphane bölümünde bir tane inceleme yazısı bulunmaktadır. Karin
Karakaşlı tarafından incelenen “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı kitap Haldun Taner öykücülüğünün
inceliklerini gözler önüne sermektedir. Sancho adlı köpek aracılığıyla dönemin Ankara’sının sosyal ve siyasal
durumunu betimleyen yazar, çağdaş anlatım tekniklerini kullanmıştır.
Sahaf Dükkânı
Sahaf dükkânında basımları yıllar önce yapılmış olan kitaplar yer almaktadır. Bu kitaplıkta “iyikitap” olarak
nitelendirilen toplam sekiz kitap, Doğan Gündüz tarafından incelenmiştir. Adı geçen kitaplar şunlardır:
Tablo 3. Sahaf dükkânında yer alan kitaplar ve yayın yılları
Kitap Adı
Yayın yılı
1. İnatçı Kahraman Ağa
2. Arı Maya
3. Rikki- Tikki- Tavi
4. Anne Frank’ın Hatıra Defteri
5. Kendin Seç Dağında
6. Pal Sokağı’nın Çocukları
7.Küçük Karabalık
8.Yaşamak İstiyorum
Toplam: 8

1930
1932
1935
1958
1962
1971
1975
1980
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Kitaplar
“İyikitap” adlı e-derginin kitaplar sekmesinde toplam 157 kitap bulunmaktadır. Alfabetik olarak sıralanan bu
kitapların altında, kitaplar hakkında okuyucuyu bilgilendiren inceleme yazılarının linki yer almaktadır. Bu
uygulama sayesinde kullanıcılar fikir edinmek istedikleri kitapları seçebilir ve farklı yazarların kitap
hakkındaki yorumlarına ulaşabilirler. Yazarlar incelemeleri sırasında kitapları dilin akıcılığı, kurgunun
niteliği, bilgilerin bilimselliği, çizimlerin ifade gücü gibi başlıklara göre oylamışlardır.
“Kitaplar” sekmesinde yer alan kitaplardan bazıları: “Acaba Ne Olsam?”, “Başımızda Kuşlar”, “Canavar
Kitabı”, “Düşler Sirki”, “Edebiyat Kitabı”, “Fare Adlı Kedi”, “ Komşu Teyze”, “Zaman Sihirbazı”dır. Çocuk
ve gençlere yönelik olarak kaleme alınmış bu kitaplar, yerli ve yabancı yazarlara aittir.
Tablo 4. e-dergide yer alan yerli ve yabancı yazar sayısı
Yazarlar
Kitap sayısı
Yerli
68
Yabancı
89
Toplam
157
Tablo 4’e bakıldığında “iyikitap” adlı e-dergide kitabı bulunan yazarların 68’inin Türk, 89’unun
ise yabancı yazarlardan oluştuğu görülmektedir.
Arşiv
“Arşiv” sekmesinde, derginin yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar çıkmış sayıları yer almaktadır.
İlk olarak 3 Mart 2009 tarihinde yayımlanmış olan “ iyikitap”, yedi yıl içerisinde toplam 87 sayı çıkarmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Gelişen teknoloji ve kullanılan yeni öğretim materyalleri, çocuk ve gençlerin çocuk edebiyatı ürünlerine
erişimini kolaylaştırmaktadır. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan e-dergiler sayesinde çocuk edebiyatı
ürünleri geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmuştur. Okuyucularına hem basılı hem de dijital ortamda erişim
olanağı sunan “iyikitap”, çocuk ve gençlere yönelik hazırlanmış bir dergidir. “iyikitap”, iyi kitapları düzenli
olarak takip eden, çocuk ve gençlere kitap tavsiyesinde bulunacak kullanıcıların kolaylıkla kullanabilecekleri
bir tasarıma sahiptir. E-dergide yazan yazarların eğlenceli ve samimi üslupları, kitap tanıtımlarını ilgi çekici
bir hâle getirmiştir. Ayrıca e-derginin tasarımında çocuğa göre olan renk ve çizimler de derginin ilgi
görmesinde önemli bir paya sahiptir.
“iyikitap”ın web sitesinde ana sayfa, yazarlar, sayı, kitap kategorileri, kitaplar, iletişim ve arşiv olmak üzere
yedi ayrı sekme bulunmaktadır. Ana sayfada ön plana çıkarılan yazılar, çocuk edebiyatçılarıyla yapılmış
röportajlar, çocukları okumaya teşvik eden okuma etkinlikleri, kitap tanıtımlarına yönelik hazırlanmış
animasyonlu video vb. bölümler yer almaktadır. Ayrıca e-derginin ana sayfasında var olan facebook, twitter
bağlantılarına yönlendiren linkler, e-derginin sosyal ağlarda da sesini duyurduğunu göstermektedir.
Genel olarak bakıldığında; “iyikitap” adlı e-derginin içerik itibariyle türünün ilk örnekleri arasında yer aldığı
söylenebilir. Dergi, günümüzde e-dergi niteliğinde yayın yapan onlarca çocuk ve gençlik dergisi yanında,
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basit edebî eser tanıtımını aşarak her sayısında yerli-yabancı çok sayıda yazara ait esere yönelik
değerlendirmelerle hem çocuk hem de yetişkinlere önemli bir hizmet sunmaktadır.
Çocukların sorgulayan, eleştiren, merak eden bireyler olarak yetiştirilmesinde etkisi olan e-dergilerin
kullanımına yönelik olarak şu önerilerde bulunulabilir:
Çocuk edebiyatının ilk örneklerinin, elektronik ortama taşınarak daha çok kişi tarafından erişilmesi ve
tanınması sağlanabilir.
Süreli çocuk yayınlarının elektronik ortamdaki sayısı ve e-dergilerin çocuk edebiyatı sahasındaki kullanımı
yaygınlaştırılabilir.
“Çocuğa görelik” ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanan dergilerin içerikleri, zengin animasyonlarla
desteklenebilir.
Çocuklara yönelik hazırlanmış e-dergiler, sınıf ortamına taşınmalı ve bu dergilerin öğrenciler tarafından
kullanılmasında öğretmenler rehber olmalıdır.
Veliler, “çocuğa göre” kitap seçiminde öğretmenler veya sosyal ağlar aracılığıyla e-dergi kullanımına
yönlendirilmelidir.
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Her Yerde Öğrenme Etkinliklerinin Sınıfta Uygulanması: Bir Durum Çalışması
Fatih ERDOĞDU
Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON, TÜRKİYE
ferdogdu@ktu.edu.tr
Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi, ANKARA, TÜRKİYE
sami@gazi.edu.tr

ÖZET: Teknolojinin gelişerek eğitim alanında kullanılması ile birlikte yeni teknopedogojik kavramlar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Mobil teknolojilerin ve algılayıcı teknolojilerin gelişmesiyle de eğitim alanına “her
yerde öğrenme” kavramı girmiştir. Bu araştırmanın amacı, her yerde öğrenme destekli öğrenme etkinliklerinin
sınıf ortamında uygulanmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin ve gözlem verilerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesidir. Yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formu kullanılarak her yerde öğrenmenin
faydalarının, zorluklarının ve öğrencilerin derse olan bakış açılarındaki değişimin neler olduğu belirlenmiştir.
21 katılımcıdan oluşan 2.sınıf Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü öğrencilerine İnsan Bilgisayar
Etkileşimi dersi kapsamında 4 hafta boyunca her yerde öğrenme destekli etkinlikler uygulanmıştır.
Uygulamalar esnasında kamera kaydı yapılarak katılımcılar gözlenmiştir. Uygulama yapıldıktan sonra bu
grup içerisinden rastgele 10 öğrenci seçilerek görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ve gözlem sonrasında
çeşitli temalar ve kodlar oluşturularak aralarında çeşitli ilişkiler kurulmuştur. Bulgular incelendiğinde her
yerde öğrenme destekli etkinliklerin ders başarısını ve motivasyonu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
öğrenme sürecinden zamandan kazanımlarda sağlamıştır. Son olarak ise, gelecekteki çalışmalar için bir takım
öneriler de sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: her yerde öğrenme, her yerde öğrenme etkinlikleri

Implementation of Ubiquitous Learning Activities in Classroom Environment: A Case Study
ABSTRACT: With the development of technology and its use in the field of education, new
technopedagogical concepts have begun to emerge. Therewithal, with the development of mobile technologies
and sensor technologies, the concept of "ubiquitous learning” has emerged in the field of education. The aim
of this research is to examine student opinions and observation data on the implementation of ubiquitous
learning-supported activities in classroom environment in terms of various variables. Using the semistructured interview and observation form, it was determined that the benefits and difficulties of ubiquitous
learning and the changes in the students' view of the lesson. Ubiquitous learning-supported activities were
applied to 21 participants including 2nd year students in Computer Education and Instructional Technology for
4 weeks within the scope of Human-Computer Interaction course. Participants were observed during the
implementations by recording the camera. After the implementation was made, 10 students were selected
randomly from this group and interviews were made with this group. After interviews and observations,
various themes and codes were created and various relations were established between them. When findings
are examined, ubiquitous learning-supported activities result in increasing academic success and motivation.
It also prevented the loss of time in the learning process. Finally, a number of suggestions have been made for
future studies.
Keywords: ubiquitous learning, ubiquitous learning activities
GİRİŞ

134

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Bilgisayar ve internet teknolojinin gelişerek eğitim alanında kullanılması ile birlikte yeni teknopedagojik
kavramlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilgisayar ağlarının ortaya çıkması ile birlikte e-öğrenme; mobil
cihazların ve kablosuz iletişim teknolojisinin ortaya çıkması ile m-öğrenme kavramı eğitim alanına girmiştir
(Liu ve Hwang, 2010). Tüm bunlara ek olarak mobil teknolojilerin, kablosuz iletişim ve algılayıcı (sensör)
teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ise her yerde (ubiquitous) öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır.
“Ubiquitous” un kelime anlamı “her yerde birden bulunan, her yerde olan, aynı zamanda her yerde bulunan”
anlamlarına gelmektedir. Bu sebepten dolayı her yerde öğrenme olarak Türkçeye çevrilmiştir.
Her yerde öğrenme Mark Weiser’in (1991) ortaya koyduğu “her yerde bilişim” kavramı temelinde ortaya
çıkan bir öğrenme çeşididir. Her yerde bilişim ise teknolojinin günlük hayata gömülü olması ve bu
teknolojinin sessizce ve doğallığı bozmadan çalışması anlamına gelmektedir (Ng, Nicholas, Loke, ve Torabi,
2010). Bu bağlamda her yerde öğrenme Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru içerikle öğrenme olarak ifade
edilmektedir (Shih, Kuo, ve Liu, 2012). Her yerde öğrenmeyi diğer dijital öğrenme çeşitlerinden ayıran bir
takım özellikleri vardır (Boyinbode ve Akintola, 2009). Bunlar;
Devamlılık: Tüm öğrenme süreçlerinin devamlı kaydedilmesi.
Erişilebilirlik: Öğrenenler herhangi bir yerden doküman, bilgi ve videolara ulaşabilmesi.
Anındalık: Nerede olursa olsun öğrenenlerin bilgiye anında ulaşabilmesi ve problemleri hızlıca çözebilmesi.
Etkileşim: Öğrenenler senkron ve asenkron olarak uzman, öğretmen ve arkadaşlarıyla etkileşime geçebilmesi.
Öğretim Etkinliklerinin Yerleştirilmesi: Öğrenme günlük yaşantımızla bütünleştirilebilir. Gerekli bilginin
yanı sıra karşılaşılan problemin hepsi kendi doğal ve özgün biçimlerinde sunulur. Bu özellik öğrencilerin
problem durumlarını fark etmesine yardımcı olur.
Uyarlanabilirlik: Öğrenenlerin doğru bilgiye doğru yerden ulaşabilmesi, anlamlarına gelmektedir.
Huang, Chiu, Liu ve Chen (2011) bu özelliklerden en ayırt edici olanının bağlam farkındalığı olduğunu ifade
etmektedirler. Bağlam-farkındalığı, öğrenme ortamında, öğrenenlerin öğrenme koşullarını (konum, hareket,
hava durumu, zaman, pH vb.) belirlemeleri olarak ifade edilir (Shih vd., 2012). Bu noktada, her yerde
öğrenmede önemli olan öğrencinin bulunduğu ortam ile ilgili öğrenmeyi gerçekleştirmesidir (Shih vd, 2012).
Örneğin, öğrenci bulunduğu ortam ya da etrafındaki nesneler ile ilgili bilgiye RFID, QR kod, GPS gibi
algılayıcı (sensör) teknolojiler sayesinde anında ve kolaylıkla ulaşabilir.
Literatür taraması sonucunda her yerde öğrenmenin öğrenme çıktıları açısından olumlu bir etkiye sahip
olduğu dikkatleri çekmektedir. Fakat genellikle yapılan çalışmaların uygulamalı dersler kapsamında
yürütüldüğü ve sınıf dışı ortamlarda uygulandığı görülmektedir. Sözel ağırlıklı derslerde pek
rastlanmamaktadır. Bunlara ek olarak RFID ve PDA gibi teknolojilerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu
bağlamda araştırmanın amacı her yerde öğrenme destekli öğrenme etkinliklerinin sınıf ortamında
uygulanmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin ve gözlem verilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
Her yerde öğrenmenin sağladığı faydalar nelerdir?
Her yerde öğrenmenin uygulamasına ilişkin zorluklar nelerdir?
Katılımcıları derse yönelik bakış açılarındaki değişim nasıldır?
YÖNTEM
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Araştırma bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. 4 haftalık (12 ders saati) süreç boyunca İnsan Bilgisayar
Etkileşimi dersi kapsamında her yerde öğrenme destekli etkinlikler sınıf içerisinde öğrencilere uygulanmıştır.
Bu uygulamaya bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 2.sınıf
öğrencilerinden 21 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 4 haftalık süreç boyunca her yerde öğrenme destekli
etkinlikler her ders için kazanımlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Uygulama sürecinde her ders için ayrı ayrı
gözlem yapılmıştır. Uygulama sonunda ise gönüllülük esasına dikkat edilerek 10 öğrenci ile mülakatlar
yapılmıştır. Gözlem ve mülakatlardan elde edilen verilen içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Ardından
çeşitli tema ve kodlar meydana getirilip ilişkilendirilmiştir. Bu araştırma kapsamında Moodle öğrenme
yönetim sistemi, öğrencilerin kendilerine ait olan akıllı telefonlar ve algılayıcı teknolojilerden QR kodlar
kullanılmıştır. Her yerde öğrenme etkinliklerinin uygulanma süreci Şekil 1’de gösterilmektedir:

Şekil 1. Etkinlik Uygulama Süreci

Şekil 1’de , 1 ve 7 arasında numaralandırılmış aşamalar kısaca şöyledir:
Öğretim elemanı, oluşturmuş olduğu e-içeriği (video, quiz, animasyon vb.) öğrenme yönetim sistemine ekler
ya da bu sistemde oluşturur.Öğretim elemanı, oluşturduğu bu içeriklerin linklerini QR kod etiketlerine gömer
ve ortamda bulunan nesneye bu etiketleri yapıştırır.Öğrenci, mobil cihazın kamerası ile QR kod etiketini
taratır.Öğrenci, QR kod etiketini tarattıktan sonra karşısına çıkan linki tıklar.Öğrenci, linke tıkladığında
anında öğrenme yönetim sistemindeki bilgiye ulaşır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın alt problemleri temelinde elde edilen bulgular sıralanmıştır. Bunlar sırasıyla her
yerde öğrenmenin sağladığı faydalar, her yerde öğrenmenin uygulanmasına ilişkin zorluklar ve katılımcıların
derse yönelik bakış açısındaki değişimdir.
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Her Yerde Öğrenmenin Sağladığı faydalar
Uygulama sonrasında 10 öğrenci ile yapılan görüşme sonrasında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tema ve
kodlara ulaşılmıştır;
Şekil 2. Her yerde öğrenmenin sağladığı faydalar ve katılımcı ifadeleri

Şekil 2’de katılımcıların ifadelerinden elde edilen tema ve kodlar incelendiğinde her yerde öğrenmenin
başarıyı ve motivasyonu artırdığı görülmektedir. Ayrıca, bu etkinliklerin katılımcılar tarafından kullanımının
kolay olduğu ve zamanı etkili kullanmaya yardımcı olduğu da katılımcı ifadelerinden anlaşılmaktadır. Her
yerde öğrenmenin faydalarına ilişkin gözlem verileri analiz edildiğinde de görüşme verilerini destekler
nitelikte tema ve kodların ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca gözlem verilerinden katılımcıların sınıf
içerisinde daha fazla etkileşime geçtikleri ve birbirlerine yardım ettikleri bulgusuna da ulaşılmıştır.
Her Yerde Öğrenmenin Uygulamasına İlişkin Zorluklar
Şekil 3’te her yerde öğrenmenin uygulanmasına ilişkin zorlukların neler olduğu ve bu tema ve kodlara yönelik
katılımcı ifadeleri yer almaktadır:
Şekil 3. Her yerde öğrenmenin uygulanmasına ilişkin zorluklar ve katılımcı ifadeleri
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Şekil 3 incelendiğinde katılımcıların ifadeleri doğrultusunda teknik problemler ve zaman kaybı olmak üzere
iki tema elde edilmiştir. Fakat dikkatli Şekil 3 dikkatli incelendiğinde çok az katılımcının zaman kaybı
yaşadığını ifade ettiği görülmektedir. Ayrıca şifre problemi, internet ile ilgili problemlerin ve mobil cihaz ile
ilgili problemlerin yaşandığı bilgisi görüşme verileri sonucunda elde edilmiştir. Gözlem verileri de analiz
edildiğinde benzer sonuçların olduğu görülmektedir.
Katılımcıların Derse Yönelik Bakış Açısındaki Değişim
Her yerde öğrenme etkinliklerinin uygulanmasından önce katılımcıların çoğunun derse olan bakış açılarının
olumsuz olduğu yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Fakat her yerde öğrenme destekli etkinlikler
uygulandıktan sonra yapılan görüşme sonucunda katılımcıların tamamının derse olan bakış açılarının olumlu
yönde değiştiği bulgusuna ulaşılmıştır.
SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında öğrencilerin derse etkin katıldıkları, ders notlarını olumlu yönde etkilediği ve daha
kolay bir şekilde öğrendikleri belirlenmiştir. Chen ve Huang (2012)’ın yapmış olduğu araştırmada her yerde
öğrenmenin uygulandığı öğrencilerin uygulama sonrası akademik başarılarının arttığı ve öğrenme zamanını
düşürdüğü görülmüştür. Bunun sebebinin ise her yerde öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin yaparak yaşayarak
öğrenme fırsatı bulmasından kaynaklandığı düşünülebilir.
Peng vd. (2009) yaptıkları araştırmada her yerde öğrenmenin uygulandığı öğrencilerin dersi daha eğlenceli
bulduğunu, kullanılan teknolojilerin ilgilerini çektiğini ve bu sebeple de motivasyonlarının yüksek olduğunu
belirtilmişlerdir. Buna benzer olarak, araştırma kapsamında öğrencilerin derse olan dikkat ve ilgilerinin
artması, özgüvenlerindeki olumlu değişim ve dersi eğlenceli bulmaları derse yönelik motivasyonlarının
arttığını göstermektedir.
Şifre problemi en sık karşılaşılan problemlerden biri olmuştur. Bu durum öğrenme yönetim sistemine ilk giriş
sırasında şifre girilmesi zorunlu olduğundan dolayı kaynaklanmıştır. Aynı şekilde Özen (2013) tarafından
yapılan yüksek lisans tezinde de her yerde öğrenmenin dezavantajları kısmında bu problemden bahsedilmiştir.
Sınıf yönetimi konusunda da zorluk yaşandığı ortaya çıkarmıştır. Teknik problemler zaman kaybına neden
olmuş ve bu durum sınıf yönetimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durumun aksine Shih vd. (2011)
tarafından yapılan araştırmada her yerde öğrenmenin kullanılması sınıf yönetim problemi oluşturmadığını
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yönündedir. Bu zıtlığın sebebi yapılan araştırmanın bir sınıf ortamında değil okul yerleşkesi içerisinde
gerçekleştirilmesi olabilir.
Araştırma kapsamında QR kod ve akıllı telefonlar kullanılmıştır. Farklı algılayıcı teknolojiler (RFID etiketi,
RFID okuyucusu ve GPS) ve farklı mobil cihazlar (PDA ve tablet) kullanılarak bu teknolojilerin etkileri
incelenebilir. Araştırma kapsamında öğrenme yönetim sistemi olan “Moodle” kullanılmıştır. Farklı öğrenme
yönetim sistemi kullanılabilir. Çünkü farklı özelliklerinden faydalanabilir. Araştırma yükseköğretim
seviyesinde “İnsan Bilgisayar Etkileşimi” dersi ile sınırlandırılmıştır. Farklı derslerde de ve sınıf
seviyelerindeki etkisinin de araştırılması önerilmektedir. Sınıf dışı etkinliklerde her yerde öğrenme destekli
etkinlikler tasarlanabilir.
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ÖZET: “Mizahın “haha”sı ile keşfetmenin “aha”sı arasında çok yakın bir ilişki vardır” sözü mizahın
öğrenmeyle yakından bir ilişkisi olduğu göstermektedir. Bu bağlamda literatür incelendiğinde mizahın
öğrenme süreçlerinde farklı şekillerde uygulanarak öğrenme çıktıları açısından olumlu etkilerinin olduğu
görülmektedir. Ayrıca, mizahın psikolojik, sosyal ve öğretimsel faydalarının olduğu ve bu faydaların eğitim
alanına olumlu yönde yansımalarının gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı eğitim alanında
mizah ile ilgili yapılan araştırmaların ne yönde eğilime sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda
literatür taraması yapılarak mizahın öğrenme çıktılarına ait hangi değişkenlerle olumlu ya da olumsuz ilişkisi
olduğu, etkisinin nasıl olduğu ve hangi tür araştırma yöntemleri kullanılarak yapıldığı ortaya koyulmuştur.
Yapılan tarama sonucunda ülkemizde mizah ile ilgili çalışma sayısının psikoloji ve eğitim alanında çok sınırlı
olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu araştırmalarda mizahın hatırlama, kalıcılık, derse bağlılık ve öğrenme
performansına olumlu yönde etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. Bunlara ek olarak, sınırlı sayıda da olsa
mizahın öğretim süreçlerinde nasıl uygulandığına dair çalışmalar da literatürde mevcuttur. Ayrıca, dikkati
çeken bir diğer sonuç ise mizahın genellikle yüz yüze eğitim ve öğretmen merkezli öğretim kapsamında
araştırmalara konu olmasıdır. Bir diğer sonuç ise eğitim alanında yapılan mizah ile ilgili araştırmaların
uygulamalı araştırmalardan daha çok literatür taraması çalışmalarına yönelik bir eğiliminde olduğu
görülmektedir. Son olarak ise, Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinde eğitim
alanında yapılan tez sayısının çok fazla olmadığı da göze çarpmaktadır. Ayrıca, çalışma kapsamında
gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler de sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: mizah, öğretimsel mizah, eğitimde mizahın kullanımı

Trends in Researches on the Use of Humor in the Learning Process
ABSTRACT: The sentence, “There is a close relationship between “haha” of humor and “aha” of
exploration” proves that humor is closely related to learning. In this regard, when the literature is reviewed, it
is seen that humor is applied in different ways in the learning processes and has positive effects on learning
outcomes. Also, it is stated that humor has educational, social and psychological benefits and that these
benefits are reflected in the positive direction of the educational field. The aim of this research is to reveal the
tendency of the researches related to humor in the educational field. Within this scope, literature review was
conducted to determine which variables of the humorous learning outcomes are positively or negatively
related to, how the effect is, and what kind of research methods are used. As a result of reviewing literature, it
has been determined that the number of humor studies in our country is very limited in psychology and
education. In these studies, it has been revealed that humor has a positive effect on recall, persistence,
engagement and learning performance. In addition, studies on how humor is applied in learning processes are
available in the literature, even in limited numbers. Moreover, another noteworthy result is that humor is often
the subject of research in the context of face-to-face education and teacher-centered teaching. Another
conclusion is that the research on humor in the field of education tends to be more for literature search than
the applied research. Finally, when examining master’s thesis and dissertations in Turkey, it is also seen that
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the number of thesis in the field of education is not very large. The study also included suggestions for future
research.
Keywords: humor, instructional humor, use of humor in education

GİRİŞ
Mizah, genellikle psikoloji alanın çalışma konusu olup farklı tanımlarının yapıldığı bir kavramdır. Fakat
eğitim alanında da mizahı temel alan araştırmaların olduğu ve bu araştırmaların mizahı farklı değişkenlerle
ilişkilendirerek ya da etkisini inceleyerek yürütülen çalışmalar olduğu bilinmektedir. “Mizahın “haha”sı ile
keşfetmenin “aha”sı arasında çok yakın bir ilişki vardır” sözünden de anlaşılacağı gibi mizahın öğrenmeyle
yakından bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde mizahın ne olduğu, eğitim açısından
ne gibi faydalarının olduğu, öğrenme süreçlerinde nasıl uygulanması gerektiği noktasında merak
uyanmaktadır.
Mizah Nedir?
Literatür incelendiğinde mizahın psikoloji alanında köklü bir kavram olduğu dikkatleri çekmektedir. Ayrıca,
mizahın ne olduğuna yönelik çok farklı ifadelerin yer aldığı da karşımıza çıkmaktadır. Mizah, soyut bir
kavram olarak nitelendirilmektedir. (Goldstein, Suls ve Anthony, 1972) Ayrıca, (1) insanları eğlendiren çoklu
ve aykırı anlamlar içeren bir iletişim şekli (Gervais ve Wilson, 2005), (2) dinleyicilere olumlu bilişsel ve
duyuşsal cevaplar sağlayan sözel ya da sözel olmayan etkinlikler bütünü (Jonas, 2012), (3) hoşa gitme özelliği
sayesinde insanı eğlendiren, rahatlatan ve/veya güldüren özellikteki söz, kavram veya durum (Balta, 2016)
olarak çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Aynı zamanda mizah, öğrenenlerin öğrenmelerini kolaylaştıran,
öğretmene karşı olumlu bir algı oluşmasını sağlayan önemli anlık bir davranıştır olarak da ifade edilmektedir.
(Gorham ve Christophel, 1990). Literatürde farklı tanımların yer almasının başlıca sebebi olarak temel aldığı
mizah kuramları gösterilebilir.
Mizah Kuramları
Literatürde mizah ile ilgili kuram ve modellerin var olduğu görülmekte olup bu kuramlardan en sık
karşılaşılan ve genel kabul gören kuramlar üstünlük, rahatlama ve uyuşmazlık kuramlarıdır ve bunların
temelinde mizahın farklı şekillerde ifade edildiği dikkatleri çekmektedir:
Üstünlük Kuramı: Bu kurama göre diğer insanların aptalca hareketleri ile dalga geçmek, alay etmek ve
gülmek mizah deneyiminin temelini oluşturmakta ( Keith-Spiegel, 1972) ve Platon’a göre mizah, başkalarının
talihsizliği karşısında ortaya çıkan üstünlüğümüzün sağladığı haz ve bize gülmelerine yol açan üstünlükleri
karşısında duyduğumuz acının birleşimi olarak görülmektedir. Bu kuram mizaha farklı bir bakış açısından
bakarak ifade etmiş ve başkaları karşısında üstün olma duygusuyla tanımlamaya çalışmıştır. Fakat kültürel
değerler dikkate alındığında toplumumuzda bu tarz bir mizah anlayışının uygun olmadığı görülmektedir.
Rahatlama Kuramı: Mizahın fizyolojik kısmına odaklan bu kurama göre gülme, sinirsel enerjinin ortaya çıkısı
olarak ifade edilmektedir (Morreall, 1997). Bu kuramda ise psikolojik yönünden çok biyolojik yansımalarına
odaklanarak mizahı tanımlama çabası içerisine girmiştir.
Uyuşmazlık Kuramı: Duygusal yönünden çok bilişsel ve düşünsel yönüne odaklanan bir kuramdır. Bu kuram
mizahı umulmadık, mantıksız veya şu ya da bu şekilde uygun olmayan bir şeye karşı gösterilen zihinsel tepki
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olarak belirtmektedir. Bu kuram daha çok mizahın bilişsel yönüne odaklandığından dolayı öğrenme ile
yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ile bu kuramın mizahın
gerçekleşmesi aşamaları arasında benzerlik olduğu göze çarpmaktadır. Birey, karşılaştığı yeni durumlar
karşısında farklı düzeyde bilişsel dengesizlikler yaşamaktadır (Lindberg, 2011) ve bu bilişsel dengesizlik
bireye var olan durumun ötesine ilerlemeye zorlamaktadır (Piaget, 1977). Buna benzer olarak uyuşmazlık
kuramında ise birey var olan duruma karşı bir beklenti içerisine girmekte ve durumun gerçek mahiyetine
ulaşacağı sırada mizah unsurları kullanılarak bir uyumsuzluk meydana getirilmektedir. Bu uyumsuzluk
sonucunda birey durumun gerçek mahiyetini anladıktan sonra gülme, rahatlama gibi tepkiler vermektedir
(Morreall, 1997).
Şekil 1: Uyuşmazlık Kuramı Temelinde Bir Örnek

Şekil 1 incelendiğinde uyuşmazlık kuramı temelinde bir öğrenme sürecinin mizahla unsurları katılarak nasıl
gerçekleştirileceği örnek üzerinden gösterilmiştir. Bu kuramın öğrenme ile yakından ilişkili olması sebebiyle
çalışmada öğrenme süreci bileşenleri tasarlanırken temel alınması planlanmaktadır. Birçok kuram ve modelin
olmasının yanı sıra literatürde mizahın farklı türlerinin de olduğu ve bu türlerine her bir bireyin belirli
oranlarda sahip olduğu görülmektedir.
Mizah Çeşitleri
Farklı tanımlara ve kuramlara sahip olan mizahın olumlu ve olumsuz olmak üzere temelde iki çeşidi olduğu
bilinmektedir. Bu mizah türlerine her bir bireyin belirli oranlarda sahip olduğu ve günlük hayatta bir şekilde
kullandığı da bilinmektedir. Mizah çeşitleri Şekil 2’de gösterilmiştir:
Şekil 2: Mizah Çeşitleri ((Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir, 2003)

Olumlu
Mizah

Olumsu
z Mizah

Katılımcı
Mizah

Saldırgan
Mizah

Kendini
Gerçekleşti
rici Mizah

Kendini
Yıkıcı Mizah

Katılımcı mizah türüne sahip bir birey, mizahı insanlarla iletişim kurmak için tercih etmekte; kendini
gerçekleştirici mizaha sahip bir birey ise yaşadığı zorluk ve sıkıntılarla mizahı kullanarak başa çıkmakta;
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saldırgan mizahta ise birey, başkalarıyla alay etmek ve karşı tarafı küçük düşürmek için mizahı kullanmakta;
son olarak ise kendini yıkıcı mizaha sahip bir birey ise başkalarından ziyade kendiyle alay etme eğilimindedir
(Martin ve diğ. ,2003). Bu sebepten dolayı öğrenme- öğretme sürecinde olumlu mizah türlerinin dikkate
alınması ve olumsuz mizah türlerinden yeteri kadar kaçınılması gerektiği görülmektedir. Mizah türleri
dikkatlice incelendiğinde günlük hayatta bir takım durumlar karşısında bu türlerden birini veya birkaçının
kullanıldığı görülmektedir.
Mizahın Faydaları
Farklı tür ve kuramlara dayanan mizahın çeşitli faydalarının olduğu bilinmektedir. Bu faydalar psikolojik,
sosyal ve eğitmsel olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Şekil 3 ‘de mizahın üç farklı boyuttaki
faydaları verilmiştir:
Şekil 3. Mizahın Faydaları (Lei, Cohen ve Russler, 2010)
Psikolojik
Faydaları

Sosyal Faydaları

Eğitimsel Faydaları

Fiziksel ve
zihinsel sağlığı
geliştirir.

Buzları eritir

Öğrencinin
ilgisini yakalar

Stresle başa
çıkma

Öğrenme için
uygun atmosfer
oluşturur.

Sıkıcı ve zor
konuları
kolaylaştırır.

Depresyon,
korku,
tansiyon

Güven
duygusunu
destekler

Öğrenci
dikkatini ve
motivasyonu

Özgüven

Tansiyonu
düşürür

Risk almayı
teşvik eder.
Problem
çözmeye
yardımcı

Şekil 3’de görüldüğü gibi mizahın psikolojik ve sosyal olarak bir takım faydalarının olmasının yanında
eğitimsel olarak da azımsanmayacak kadar faydasının olduğu açıkça görülmektedir. Öğrenme-öğretme
süreçlerinde kullanılan mizahın öğrencilerin ilgisini yakaladığı, sıkıcı ve zor konuları kolaylaştırabildiği,
öğrencinin motivasyonunu ve dikkatini olumlu yönde etkilediği, öğrencinin risk almasına teşvik edebildiği ve
problem çözme becerilerine olumlu yönde etkisinin olduğu görülmektedir (Lei, Cohen ve Russler, 2010).
Mizahın faydalarının olmasının yanı sıra olumsuz mizah türleri temelinde mizahın eğitim süreçlerine dahil
edilmesi durumunda faydadan daha çok insanlar arası ilişki ve iletişime zarara yol açabileceği Şekil 3’te
belirtilen mizahın faydalarının tersten okunması sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı eğitim-öğretim alanında mizah ile ilgili yapılan araştırmaların ne yönde eğilime sahip
olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Mizahın hangi öğrenme çıktılarına ait değişkenlere yönelik olumlu ya da olumsuz etkisi vardır?
Mizahın öğrenme süreçlerine etkisi nasıldır?
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Mizah ile ilgili çalışmalar hangi araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır?
YÖNTEM
Bu araştırma kapsamında eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası indeksli dergilerdeki mizah ile ilgili dergiler
incelenmiştir. Bu bağlamda toplam olarak 50 makale ve ülkemizde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri
incelenmiştir. Literatür taramasında “mizah, humor, humor learning, learning, education” anahtar kelimeleri
kullanılmıştır. Özellikle eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmalar incelenerek alana sağladıkları katkı
yönünden değerlendirilmiştir. Yapılan bu incelemede odak nokta mizahın daha çok hangi değişkenlerle
ilişkilendirildiği ve hangi yönde etkisinin var olduğunu ortaya koymaya yöneliktir. Ayrıca yapılan
çalışmaların yöntemleri de incelenmiştir. Yapılan çalışmaların yöntemlerinin incelenmesinin sebebi mizahın
eğitim alanındaki çalışmalarda uygulama boyutuna sahip olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmaların
yöntemleri incelendikten sonra yöntem temelinde bir takım öneriler de bulunulmuştur.
SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Literatür incelendiğinde mizah ile ilgili eğitim alanında azımsanmayacak kadar çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Fakat daha çok psikoloji alanının çalışma konusu olarak görülmektedir. Eğitim alanındaki
çalışmalar incelendiğinde bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Shatz ve LoSchiavo (2006)’in yapmış olduğu
araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamlarında mizahın gerekli olduğuna ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin
öneriler dikkati çekmektedir. Ayrıca mizahın eğitimsel olarak faydalarının neler olduğunu temel alan
çalışmalara da rastlanmaktadır (Dormann ve Biddle, 2006; Lei, Cohen ve Russler, 2010). Bu çalışmalardan
anlaşılacağı üzere mizahın öğrenme süreçlerinde kullanılmasında öğrenenler ve öğretenler açısında bir takım
olumlu etkilerinin olabileceği görülmektedir. Bu olumlu etkilerin çoğunlukla derse bağlılık, motivasyon,
hatırlama, kalıcılık, etkileşim gibi değişkenler üzerinde olduğu dikkatleri çekmektedir (Dormann ve Biddle,
2006; Garner, 2006; Matarazzo, Durik ve Delaney, 2010; Jonas, 2012; Imlawi ve Gregg, 2014; Tay, Low ve
Park, 2016;). Literatürde var olan eğitim alanındaki çalışmalar incelendiğinde sıklıkla karşımıza çıkan
araştırma değişkenleri aşağıdaki şekilde kısaca ifade edilmiştir:
Şekil 4. Mizah Kullanımı ile ilgili araştırma değişkenleri
İlişkili Değişkenler
Derse Bağlılık

Hatırlama

Mizahın
Kullanımı

Kalıcılık

Derse ilgi

Motivasyon
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Şekil 4’ten de anlaşılacağı üzere öğrenme-öğretme süreçlerinde mizah kullanımının derse bağlılık, hatırlama,
kalıcılık, derse olan ilgi ve motivasyon üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu, bu durumun ise öğrenmeyi
kolaylaştırdığı ifade edilmektedir. Fakat yapılan bu çalışmaların büyük çoğunluğunun literatür taraması olarak
tasarlandığı görülmektedir. Uygulamalı yapılan çalışmaların sınırlı kaldığı dikkatleri çekmektedir.
Uygulamalı yapılan çalışmaların tamamına yakını sınıf içi (yüz yüze) ortamda uygulanarak yapılmıştır ve
öğretmenin mizah kullanımına odaklanılmıştır. Fakat mizahın öğrenme sürecinde nasıl kullanılması
gerektiğine dair yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca içeriklerin nasıl mizahlaştırılması
gerektiğine yönelik öneriler ve çalışmaların çok sınırlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar
düşünüldüğünde öğrenme-öğretme sürecinde mizah kullanımının olumlu etkilerinin olabileceği karşımıza
çıkmaktadır. Ayrıca, mizahın hem süreç boyutunda hem de içerik boyutunda nasıl kullanılması gerektiğine
yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. Buna ek olarak çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan
çokluortamların tasarlanmasında dikkat edilen ilkelerin yanı sıra nasıl mizahlaştırılması gerektiğinin de
önemli olabileceği sonucuna da ulaşılmıştır. Bu sebepten dolayı çokluortamların nasıl mizahlaştırılması
sorusu dikkati çekmektedir. Son olarak ise yapılan çalışmaların çoğunluğunun literatür taraması şeklinde
olduğu görülmektedir. Bu yüzden uygulamalı araştırmalara yönelip mizahın etkisinin daha somut bir şekilde
ortaya konulması gerekmektedir.
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ÖZET: Bu çalışma farklı öğrenme tasarımları ile öğrencilerin fen bilimlerine yönelik olumlu tutumlarını
artırabilme gayesi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma
modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, bir deney grubu ve iki kontrol grubu ile
Elazığ Gazi Kamil Ayhan Ortaokulunda yapılmıştır. Bu çalışmaya, deney grubunda 37, kontrol gruplarında
72 öğrenci olmak üzere toplam 109 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın uygulaması Fen ve
Teknoloji dersindeki “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin öğretiminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma için ayrıca,
“Fenagacim” adlı internet sitesi tasarlandı ve Kunena Joomla forum bileşeni kullanıldı. Araştırmada veri
toplamak amacı ile “Dikkate alınıyorum formu”, fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği, internet üzerindeki
bilgi paylaşımları ile tartışmalar ve mülakat formları kullanılmıştır. Tutum ölçeği ön son ve kalıcılık testleri
olarak uygulanmıştır. Uygulama sürecinin sonunda, deney grubundan 36 öğrenci ile görüşme yapılmıştır.
Sonuç olarak; tutum son test ve tutum kalıcılık test puanlarında, deney ve kontrol grupları arasında, deney
grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılığa rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Fen eğitimi, Web site, Öğrenme ortamı.

The Effect on Students' Attitudes Toward Science in Learn Environment of Designs
According to Students' Wishes
ABSTRACT: This research aims the increase the positive attitudes towards the science of students with
different learning designs. The pre/post-test control group research model with quasi experimental design was
used in this study. The research was conducted with one experimental group and two control groups in 20122013 academic years in Elazığ at Gazi Kamil Ayhan Middle School. Totally 109 7th grade students, 37 in
experimental group, 36 and 36 in control groups participated in this research. The “Fenagacim” website was
designed and Kunena Joomla forum component was used in the research. An attitude scale and a “The form
of I am took into account”, an interview form and discussions with the sharing of information on the internet
were used to collect data in the research. Attitude scale was applied as pretest, post test and permanence test.
At the end of the intervention, an interview session was done with 36 students in the experimental group. As a
consequence, there was a statistically significant difference on attitude in the post test and attitude
permanence between the experimental group and the control groups, in favor of the experimental group.
Keywords: Attitude, Science education, Website, Learning environment.
GİRİŞ
Ülkemizde yapılan bir çok sınavda öğrencilerimizin, fen bilimlerine karşı yeterli düzeyde akademik başarı
gösteremedikleri ayrıca bir çok araştırmada fen bilimlerini zor, anlaşılması güç olarak nitelendirdikleri
görülmüştür. Farklı sebepleri olan bu durumun iyileştirilmesinde öğrenme ortamının öğrenci isteklerine göre
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dizayn edilmesinin, yine öğrencilerin kendi ürünlerinin yer aldığı bir internet sitesi oluşturulmasının onların
fen bilimlerine yönelik olumlu tutum geliştirmesini sağlayabilir mi sorularıyla araştırmamıza başladık.
Enformasyon çağı olarak tanımlayabileceğimiz bu yüzyılın en popüler paradigması kuşkusuz sinirbilimdir.
Sinirbilimin eğitime yansıması ise beyin temelli öğrenmedir (Duman, 2007). Beyin temelli öğrenme;
beynimizin çalışma sistemini algılayıp, onu aktif hale getirecek eylemlerde bulunmayı savunur.

2013 yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu; “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak
yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır. Araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine
güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen
okuryazarı bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin
teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahiptir. Fen okuryazarı
bireyler, sosyal ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin fen ve doğal çevreyle olan ilişkisini kavrar (MEB,
2013). öğrencilerin fen okuryazarı olabilmesi adına beyin temeli öğrenme ve yapılandırmacı yararlanılmıştır
Caine ve Caine ise (Caine, 1995), bilişsel ve sinirbilim çalışmalarına dayalı olarak insanların nasıl öğrendiği
ile ilgili oluşturdukları beyin temelli öğrenme teorisini (1991) Rio Linda’da düşük sosyoekonomik düzeyli
ailelerin çocuklarının gittiği Dry Creek ilkokulu ve diğer bazı okul ve kolejlerde uygulamışlardır. Üç yıllık bir
beyin temelli öğrenme programının uygulanmasının ardından, Dry Creek okulunun öğrencileri standardize
edilmiş testlerde sürekli bir ilerleme göstermişlerdir. Materna (2000) da yaptığı çalışmada deney grubunun
tutum ve motivasyon puanlarının geleneksel öğrenmeye dayalı öğrenim gören kontrol grubunun puanları
arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olduğunu belirlemiştir.
Pinkerton (1994), Avcı (2007), Çelebi (2008), Bayındır (2003), Baş (2010), Yücel (2011) Akyürek (2012) ve
Sadık (2013) de beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin tutumlarını geliştirmede önemli etkiye sahip
olduğunu belirlemişlerdir. Fakat Yıldırım (2010) yaptığı çalışmada beyin temelli öğrenme etkinliklerinin
öğrencilerin derse karşı olan tutumlarını etkilemediğini, tutumlarda bir gelişme meydana gelmediğini
bildirmişlerdir.
Elde edilen bulgulara dayanarak, deney grubu öğrencilerine uygulanan beyin temelli öğrenme yaklaşımına
dayalı öğretimin, öğrencilerin fen bilimlerine yönelik olumlu tutumlarının kalıcılığında önemli bir etkisi
olduğu söylenebilir.
YÖNTEM
Deney grubundaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımıyla, kontrol gruplarındaki öğrencilere ise
yürürlükteki fen ve teknoloji öğretim programı (kısmen yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı) ile öğretim
yapılmıştır. Ayrıca, uygulamanın bitiminden yaklaşık dört hafta sonra fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık
ölçeği I, bir yıl sonra ise tüm öğrencilere fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık ölçeği II uygulanmıştır. Bu
çalışmadaki amaç; ortaokul 7.sınıf öğrencilerine, Fen ve Teknoloji ders kitabının 2.ünitesi olan “Kuvvet ve
hareket” ünitesindeki temel amaç ve kazanımların kazandırılmasında beyin temelli öğrenme tasarımlarının ve
MEB tarafından uygulamamız sırasında ülkemizde yürütülen ve kısmen yapılandırmacılığı temel alan
yöntemlerin karşılaştırılmasını esas alan bir çizgiyle, beyin temelli öğrenme tasarımlarının öğrencilerin fen
bilimlerine yönelik tutumları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim
ve öğretim yılında, Elazığ Gazi Kamil Ayhan Ortaokulundaki 109 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar yansız
olarak oluşturulmuştur. Deneysel işlem öncesi grupların denkliğini belirlemek üzere bazı bağımlı
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değişkenlerin (başarı testi puanları, fen bilimleri tutum anketi puanları ve fen ve teknoloji dersi karne notları)
gruplar arası ve gruplar içi değerlendirmeleri yapılmıştır. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılık bulunmamıştır. Ayrıca deney ve kontrol gruplarında etkileri araştırılan bağımlı değişkenler cinsiyet
değişkenine göre de incelenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri; deney grubunda etkisi incelenen beyin
temelli öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim ve kontrol gruplarında ise yürürlükteki fen ve teknoloji öğretim
programına uygun olarak kullanılan yöntemlerdir. Ortam tasarımları sınıf, çok amaçlı salon, okul bahçesi ve
fen laboratuarında yapılmıştır. Sanal ortamda da “Fen agacim” adlı internet sitesi oluşturulmuş, öğrenci
isteklerine göre dizayn edilmiştir. Fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve
35 maddeden oluşmaktadır. Tablo 1'de araştırmanın deneysel desenine Tablo 2'de ise deney ve kontrol
gruplarındaki öğrenci sayılarının cinsiyetlerine göre dağılımına yer verilmiştir.
Tablo 1 : Araştırmanın Deneysel Deseni
Gruplar
Ön Testler
Kullanılan Öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri
Deney Grubu
FBT ,DAF
Beyin temelli öğrenme
Kontrol Grubu-I
FBT
Kısmen yapılandırmacı öğrenme
Kontrol Grubu-II
FBT
Kısmen yapılandırmacı öğrenme
FBT: fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği, DAF: Dikkate alınıyorum formu

Son Testler
FBT, Mülakat
FBT
FBT

Kalıcılık Testleri I ve II
FBT
FBT
FBT

Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrenci Sayılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Şube adı
7A
7B
7C

Grup
Deney
Kontrol 1
Kontrol 2

N
18
20
17

Cinsiyet
Kız
%
48.65
55.56
47.22

N
19
16
19

Erkek
%
51.35
44.44
52.78

Toplam
N
37
36
36

BULGULAR
Bu çalışmada öncelikle öğrencilere 20 maddeden oluşan “Dikkate Alınıyorum Formu” uygulanarak
öğrencilerin en sevdiği müzik, şarkıcı, renk, koku gibi kendilerinin zevk aldığı bazı bilgilerin araştırmacıyla
paylaşılması sağlanmıştır.Bu form aracılığıyla, öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanmıştır. Buradan
elde edilen veriler yapılacak farklı aktivitelerin de temelini teşkil etmektedir. Form araştırmacı tarafından
geliştirilmiştir. Öğrenme ortamının nasıl oluşturulacağı bu formdan elde edilen veriler ışığında belirlenmiş ve
uygulanmıştır. Örneğin sınıf duvarlarının renginin lila olması konusunda öğrenciler hemfikir oldukları için
sınıf duvarları lila rengine boyatılmıştır. Üzerlerine çiçek figürlü çıkartmalar yapıştırılmıştır. Perdeler de
öğrencilerin istedikleri renkte alınıp asılmıştır.
İnternet üzerinden yapılan tartışmalar ve bilgi paylaşımları
“Fenagacim” adlı internet sitesinin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Araştırmacının amacı, öğrencilerin sanal
ortamda da fenle ilgili (Kuvvet ve Hareket Ünitesi) düşüncelerini paylaşmaları ve ünite hakkında
tartışmalarını sağlamaktır. Ayrıca konu dahilinde bilgilerini rahatlıkla paylaşabilecekleri bir platform
oluşturmaktır.Özellikle sitedeki “Fen Clup” linki altındaki farklı konu başlıklarına yer verilen bölümde,
öğrenciler istedikleri konu hakkında, istedikleri yerden siteye girip yorum yapabilmiş veya bilgi
paylaşabilmişlerdir. “Fen ağacım” adlı internet sitesi, Joomla 2.5 alt yapısı ile ve Kunena forum bileşeni ile
oluşturuldu. Daha sonra öğrencilerin beyinlerinin farklı kısımlarının da aktifleşmesini sağlayacak şekilde
işlenen konuya farklı bakış açıları ile bakmalarını sağlayacak modüller oluşturuldu. Örneğin öğrencilerle
çekilen klipler, Fenin sesi, kuvvet menüsü eklendi. Öğrenciler ilk olarak, Fen ve Teknoloji dersi Kuvvet ve
Hareket ünitesi hakkında düşündükleri görüşlerini, bilgilerini, konu ile ilgili şiir, hikaye, fıkra vb. unsurları
site üzerindeki “Fen Clup” forum sayfası üzerinden paylaştılar. Kliplerin sözleri için ders ve çalışma kitapları

149

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

ile genel fen bilimleri kavramlarından yararlanılmıştır. Bunun için; Audio Editor Gold programı
kullanılmıştır. Öğrencilerin sesleri ile müziği birleştirmek ve kliplere son hallerini vermek için ise; Windows
Live Movie Maker programı kullanılmıştır. Klipler daha sonra Mp4 formatına dönüştürülmüştür.
Şekil 1: “Fen ağacım” web sitesi-anasayfa
Fen ağacım- ana sayfa

İnternet sitesinin oluşturulmasında Joomla içerik yönetim sistemi kullanıldı. Joomla popüler bir açık kaynak
kodlu içerik yönetim sistemi (Content Management System - CMS) olarak bilinir. Joomla, geliştirilebilir diğer
açık kaynak kodlu yazılımlar gibi php dil kodlaması ile yazılmıştır. Kunena forum eklentisi ile forum ortamı
daha iyi bir şekle dönüştürülmüştür. Sistemin açık kaynaklı olması kullanıcıların beyinlerine ve hayal
güçlerine göre dizayn edilebilmesi Joomla’nın kullanımını daha cazip hale getirmektedir.Joomla içerik
yönetimi sistemi aracılığıyla öğrencilerin hangi konu başlıklarına kaç kez yorum yaptıkları, günlük açılan
konu başlıkları, en popüler cevap yazılan konular vb. birçok istatistik veriye kolayca ulaşılabilmesi
mümkündür.
Şekil 2: Joomla içerik yönetim sistemi sayfası

Fen Bilimlerine yönelik tutum ölçeği
Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarının deneysel süreç öncesinde hangi
düzeyde olduğunu tespit edebilmek için fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği öğrencilere öntest olarak
uygulanmıştır. Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin tutum öntest puanlarına ilişkin ortalama ve standart
sapma değerleri Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grupları Öğrencilerinin Gruplarına Göre Tutum Öntest Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Puanları
Grup
N
SS
X
Deney
Kontrol I
Kontrol II
Toplam

37
36
36
109

141.14
134.50
140.47
138.72
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Tablo 3’te verilen değerlere göre, deney grubu öğrencilerinin tutum puanı ortalamalarının ( X =141.14) kontrol
grubu-I ve kontrol-II öğrencilerinin tutum öntest puanı ortalamalarından ( X =134.50 ve X =140.47) daha
yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum öntest puanlarının gruplarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik olarak ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grupları Öğrencilerinin Tutum Öntest Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Serbestlik
Kareler
F
Kaynağı
Toplamı(KT)
Derecesi(sd)
Ortalaması(KO)
Gruplar arası
967.447
2
483.723
1.929
Gruplar içi
26586.297
106
250.814
Toplam
27553.743
108

p
.150

Anlamlı
Fark
-

Tablo 4’te verilen analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları öğrencilerinin tutum öntest puanları
gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F
=1.929; p>.05). Bu sonuç,
(2-106)

her iki grubun, Fen ve Teknoloji tutum öntestinden elde edilen aritmetik ortalamalar arasındaki farkın,
istatiksel açıdan anlamlı olmadığını göstermektedir. Yani, beyin temelli öğrenme yaklaşımının uygulanması
öncesinde gruplar, fen bilimlerine yönelik tutumları bakımından denktir.
Uygulama sürecini meteakip fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği öğrencilere tekrar uygulanmıştır.Tablo 6’da
verilen analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları öğrencilerinin tutum sontest puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
bulmak amacı ile yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin tutum sontest puanı
ortalamalarının ( X =150.68), kontrol grubu-I ( X =138.67) ve kontrol grubu-II ( X =138.19) öğrencilerinin tutum
sontest puanı ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tutum sontest puanlarının “deney grubukontrol grubu-I” arasında deney grubu lehine ve “deney grubu-kontrol grubu-II” arasında deney grubu lehine
bir farklılık olduğu görülmektedir (F(2-106)=5.375; p<.05). Buradan yola çıkarak, deney grubu öğrencilerine
uygulanan beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin, öğrencilerin fene yönelik olumlu tutumlar
geliştirmelerinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin tutum sontest
puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin, Gruplarına Göre Tutum Sontest Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Puanları
Grup
N
SS

X

Deney
Kontrol I
Kontrol II
Toplam

37
36
36
109

150.68
138.67
138.19
142.59

16.66
20.41
18.21
19.21

Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum sontest puanlarının gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına
yönelik olarak ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve analiz sonuçları
Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Deney ve Kontrol Grupları Öğrencilerinin Tutum Sontest Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Serbestlik
Kareler
F
Kaynağı
Toplamı(KT)
Derecesi(sd)
Ortalaması(KO)
Gruplar arası
3668.675
2
1834.338
5.375
Gruplar içi
36175.747
106
341.281
Toplam
39844.422
108
1: Deney Grubu, 2: Kontrol Grubu-I, 3:Kontrol Grubu-II

p
.006

Anlamlı
Fark
1-2
1-3

Tablo 8’de verilen analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları öğrencilerinin tutum kalıcılık I test
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek amacı ile
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yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık I
test puanı ortalamalarının ( X =149.62), kontrol grubu-I ( X =140.50) ve kontrol grubu-II ( X =142.83)
öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık I test puanı ortalamalarından daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacı ile çoklu karşılaştırmalar için
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, gruplar arasında deney grubu ile kontrol grubu1 arasında deney
grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara rastlanmıştır (F(2-106) =3.496; p<.05). Buradan yola çıkarak,
deney grubu öğrencilerine uygulanan beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin, öğrencilerin fene
yönelik olumlu tutumlarının kalıcılığında önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.
Tablo 10’da verilen analiz sonuçlarına göre ise, deney ve kontrol grupları öğrencilerinin tutum kalıcılık II test
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek amacı ile
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin puan ortalamalarının ( X =142.38),
kontrol grubu I ( X =116.75) ve kontrol grubu II ( X =140.03) öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutum
kalıcılık II test puanı ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu farkın hangi gruplar arasında
olduğunu tespit etmek amacı ile çoklu karşılaştırmalar için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, gruplar
arasında deney grubu ile kontrol grubu1 arasında deney grubu lehine ve kontrol grubu I ile kontrol grubu II
arasında kontrol grubu II lehine istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara rastlanmıştır (F(2-106)=16.767; p<.05).
Buradan yola çıkarak, deney grubu öğrencilerine uygulanan beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı
öğretimin, öğrencilerin fen bilimlerine yönelik olumlu tutumlarının kalıcılığında önemli bir etkisi olduğu
söylenebilir. Ayrıca fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık-II ölçeği uygulanması sırasında derslere giren
öğretmen faktöründe de değişim olmuştur (deney grubu hariç). Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin fen
bilimlerine yönelik tutum kalıcılık-I ölçeği puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 7’de
verilmektedir.
Tablo 7. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin, Gruplarına Göre Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Kalıcılık-I Ölçeği Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma
Puanları
Grup
N
SS
X
Deney
Kontrol I
Kontrol II
Toplam

37
36
36
109

149.62
140.50
142.83
144.37

13.09
16.98
15.74
15.69

Araştırmaya katılan öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık-I ölçeği puanlarının gruplarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik olarak ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Deney ve Kontrol Grupları Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Kalıcılık-I Ölçeği Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Serbestlik
Kareler
F
p
Anlamlı
Kaynağı
Toplamı(KT)
Derecesi(sd)
Ortalaması(KO)
Fark
Gruplar arası
1644.618
2
822.309
3.496
.034
1-2
Gruplar içi
24932.703
106
235.214
Toplam
26577.321
108
1: Deney Grubu, 2: Kontrol Grubu-I

Uygulamanın ardından öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarında bir değişiklik olup olmadığını tespit
edebilmek için tutum ölçeği yaklaşık bir yıl sonra yeniden uygulanmıştır. Deney ve kontrol grupları
öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık II testi puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma
değerleri Tablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin, Gruplarına Göre Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Kalıcılık II Ölçeği Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma
Puanları
Grup
N
SS
X
Deney
37
142.38
19.04
Kontrol I
36
116.75
27.41
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Kontrol II
Toplam

36
109

140.03
133.14

13.74
23.67

Araştırmaya katılan öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutum kalıcılık II testi puanlarının gruplarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik olarak ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10. Deney ve Kontrol Grupları Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Kalıcılık II Testi Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Serbestlik
Kareler
F
p
Kaynağı
Toplamı(KT)
Derecesi(sd)
Ortalaması(KO)
Gruplar arası
14536.511
2
7268.255
16.767
.000
Gruplar içi
45948.425
106
433.476
Toplam
60484.936
108
1: Deney Grubu, 2: Kontrol Grubu-I, 3:Kontrol Grubu-II

Anlamlı
Fark
1-2
3-2

Deney grubu öğrencileriyle yapılan mülakat
Öğrencilere 5 aylık süreç sonunda yarı yapılandırılmış mülakat soruları hazırlanıldı ve kendileriyle görüşmeyi
kabul eden 36 öğrenci ile mülakat yapıldı. Buna göre, mülakata katılan öğrencilerden %98’i internet sitesi
üzerinden Fen ve Teknoloji dersi ile ilgili konuları tartışmayı ve bilgi paylaşımını çok sevdikleri ve istek
duyduklarını, %95’i Fen ve Teknoloji dersine karşı daha fazla ilgi duymaya ve araştırmaya başladıklarını,
%40’ı internet bağlantısı sağlamada sorun yaşadıklarını veya evde bilgisayar olmadığı için internet sitesine
daha sık giremediklerini, %100’ü de Fen ağacım internet sitesinde kendi yaptıkları panel, tiyatro, klip, sergi
ve etkinliklerin fotoğraflarının yer almasından son derece mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin
tamamı, istenilen saatte fen ağacım sitesine girip yorum ya da bilgi paylaşımının çok güzel olduğunu ifade
ederken, %35’i internet veya bilgisayar bulmada sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. %100’ü ise çalışmanın
diğer öğrenciler üzerinde de yapılması, yaygınlaştırılarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
TARTIŞMA
Öğrenciler sahip olduğu beyinlerinin neler yapabileceğini öğrendikleri zaman önce psikolojik olarak
“yapamam, başaramam” gibi halk içerisinde beyin denen kalelerine sokulmuş ön yargılarını kırabilir, başarı
yolunda ne yaparsa veya nasıl öğrenirse bildiklerini daha zinde olarak hatırlayabileceklerini bilirler. Böylece
beynin çalışma sistemi ve özelliklerinin farkında olan öğrencilerle başarı yolunda daha emin adımlarla
ilerlemeler kaydedilebilir. Bu bağlamda araştırmanın, Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin anlamlı
öğrenmesine katkı sağlayacağı, öğrencilerin bu derse ilişkin olumlu tutumlarını arttırmış oldukları
görülmektedir. Öğrenciler öğrenme ortamının kendi zevklerine göre tasarlanması ile fen bilimlerine olan
isteklerinin arttıklarını ifade etmişlerdir.
Çalışmamızda yaşadığımız en büyük sorun ise Fenağacım web sitesi üzerinden defalarca saldırı düzenlenip
sitenin hacklenmesi oldu. Üstelik çocukların bilgi paylaşımı-yaptıkları ürünlerin sergilendiği site için burada
yapılanlar bize yakışmaz diye yazmış olmaları, sonra da farklı uluslardan kişiler olduklarının anlaşılması
zihinlerimizde soru işareti bırakmıştır. Yapılan mülakat çalışmasında öğrencilerin beyin temelli öğrenme
stratejisi ile kendi isteklerine göre tasarlanan öğrenme ortamlarının kendilerinin çok sevdiklerini ifade
etmişler ve bu durumun yaygınlaştırılmasını istemişlerdir.
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ÖZ: Fatih projesi kapsamında dağıtılan tabletler, kendi aralarında ve akıllı tahta ile iletişim kurarak sınıf
ortamı oluşturabilirler. Araştırma örneklemini, Malatya ili Atatürk Kız Anadolu Lisesi 11. Sınıf Matematik
dersini alan iki sınıf oluşturmaktadır. Uygulama 6 hafta boyunca devam etmiştir. Bu sınıflardan biri deney
grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda 6 ders saatinin tümünde geleneksel
yöntem kullanılmıştır. Deney grubunda ise 6 ders saatinin belli bir bölümü (yaklaşık 100 dakikası) tabletlerle
oluşturulan etkileşimli sınıf ortamında ders işlenirken; dersin geri kalan bölümlerinde ise geleneksel yöntem
kullanılmıştır. Araştırma veri aracı olarak “Derse Katılmaya Motive Olma Ölçeği (DKMÖ)” ve “Matematik
Dersi Akademik Başarı Testi (MADABAT)” kullanılmıştır. Her iki veri aracı da ön test ve son test şeklinde
deney ve kontrol grubuna uygulanmıştır. Bu araştırma sonucunda, tabletler ile akıllı tahtanın iletişimine dayalı
etkileşimli sınıf ortamı olan deney grubunun, kontrol grubuna göre Matematik dersinde akademik başarısını
artırdığı gözlenmiştir. Öğrencilerin genel olarak derse katılmaya motive olma durumlarında her iki grup için
de anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: EBA V Sınıf, etkileşimli sınıf yönetimi, akıllı tahta, fatih projesi, elektronik sınıf
ABSTRACT: Distributed tablet devices in scope of Fatih Project can build a classroom environment by
connecting the tablets to smart boards and among themselves. This research sample is formed by two classes
who are taking math lessons in Malatya Atatürk Anadolu Kız High School 11. Class. This application was
continued for six weeks. One of these classes was determined as experimental group and the other one as
control group. In the control group, traditional method has been used for six hours. In the experimental group
a part of this six lesson hours (about 100 minutes) have been used in interactive classrooms, generated with
tablet devices. The rest of the lesson has been spent with traditional method. Scale of being motivated to
participate in lessons (DKMÖ) and academically success test of Math (MADABAT) were used as data
research tool. Both of the research tools were implemented as a pre-test and post-test to experimental group
and control group. It has been observed as a result of this research that the academic success of the students in
Math’s lesson clearly increased in interactive classrooms as in control group. There was no significant
difference about students’ motivation of participation in courses.
Key words: EBA V Classroom, interactive classroom management, smart board, Fatih Project, electronic
classroom
GİRİŞ
Fatih projesi kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılan tabletlerde sınıf ortamını oluşturabilmek için
EBA V yazılımı yüklenmelidir. Bu yazılım tabletlerle akıllı tahtalar iletişim kurabilmesi için akıllı tahtalara
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da kurulmalıdır. Öğretmen tableti, yönetici tabletdir. Öğretmen kendi tabletinden EBA V yazılımını
kullanarak öğrenci tabletlerini ve akıllı tahtayı ders akışına uygun bir şekilde yönlendirebilir. Öğretmen
istediği öğrenciye soru gönderebilir, video izlettirebilir, akıllı tahtadaki görüntüyü alabilir yada alınan
görüntüyü öğrencilerle paylaşılabilir, çevrim içi sınav yapabilir, sınav sonucunun raporunu görüntüleyebilir,
öğrencilere pekiştireç gönderilebilir, sınıfa oylama yaptırabilir, öğrenci tabletlerinin kullanımını ve/veya bazı
özelliklerini kısıtlayabilir, öğrencilerin ekranındaki görüntüyü diğer öğrencilerin tabletlerine yada akıllı tahta
ekranına yansıtabilir, öğrencilerin akıllı tahtayı kendi tabletiyle uzaktan kontrol edebilir ve öğrencilerin başarı
ve katılım durumlarını takip edebilir. EBA V yazılımı EBA porteli ile de bağlantılıdırır. Şöyle ki; EBA V
yazılımı, öğrenci başarısını ve öğrencilerin içeriği ne derece takip ettiği bilgilerini EBA porteline gönderir.
Öğretmen dilediği zaman EBA porteline girerek öğrencilerin katılımını takip edebilir.
Mobil teknolojilerin hafif olması, bilgisayarlardan daha ucuz olması, dokunmatikliğin sağladığı kolaylık ve
toplum tarafından benimsenmesi, mobil teknolojilerin sınıf içerisine girmesine neden olmuştur. (Viriyapong
& Harfield, 2013). Dokunmatik ekranlarda farenin olmama sebebiyle bilgisayara nazaran bilişsel olarak daha
kolaydır ve bu durum öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple öğretmenler masa üstü yada dizüstü
bilgisayarlar yerine tablet kullanmayı tercih ederler (Blackwell, 2013).
2004-2005 öğretim yılında İngiltere’de tablet destekli eğitim sonucunda Tabletle yapılan eğitimin
öğrencilerin motivasyonlarını ve isteklerini artırdığı ortaya çıkmıştır (Henderson & Yeow, 2012; Koile &
Singer, 2006). Tabletler taşınabilirliği, ilgi çekiciliği ve etkileşimli özellikleri ile öğrenciler için daha ilgi
çekici ve motive edicidir (Prasertsilp & Olfman, 2014; Henderson & Yeow, 2012; Viriyapong & Harfield,
2013). Tabletler zamandan ve mekandan bağımsız öğrencinin sınıf aktiviteleri ile bütünleşmesini sağlar.
Tabletler ayrıca öğrenciler arasında iletişimi artırır ve bireysel ya da işbirlikli aktivitelerde organizasyonda
yardımcı olur (Avenoğlu, 2005).
Motivasyon derse katılımda, öğrenmede, öğretmede ve yaşamın bir çok yerinde çok önemli bir etkiye sahiptir
(Eryılmaz & Aypay, 2011). Yeni iletişim teknolojileri özellikle de mobil iletişim teknolojileri öğrenci ve
öğretmen arasındaki iletişimi motive etmede ve öğrenme etkinliğini geliştirmede etkin bir rol üstlenmektedir
(Rau vd., 2008). Bu çalışma EBA V sınıfı ile oluşturulan sınıf ortamının öğrencinin akademik başarısına ve
derse katılım motivasyonuna etkisini ele almaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışma EBA V sınıfı ile oluşturulan sınıf ortamının öğrencinin akademik başarısına, derse katılım
motivasyonuna ve ders katılım motivasyonun dört alt boyutunun (olumlu duygu ve beden durumu içerisinde
olmak, derste akış yaşamak, derse hazırlık yapmak ve öğretmenle olumlu ilişkiler kurmak) etkisini ele
almaktadır. Bunun için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Tablet destekli eğitim ile geleneksel eğitim alan öğrenciler arasında akademik başarı seviyelerinde anlamlı
bir farklılık var mıdır?
2. Tablet destekli eğitim ile geleneksel eğitim alan öğrenciler arasında Derse katılmaya motive olmalarında
anlamlı bir farklılık var mıdır? Derse katılmaya motive olma 4 alt boyuttan oluştuğundan her bir boyut ayrı
ele alınmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
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Araştırma, Malatya ili Atatürk Kız Anadolu Lisesi 11. Sınıf Matematik dersinin tablet destekli işlenmesinin
öğrencilerin akademik başarılarına ve derse katılmaya motive olma etki düzeyini araştırma amacıyla kontrol
gruplu ön test – son teste dayalı yarı deneysel bir modelde hazırlanmıştır.
Uygulama 6 hafta boyunca devam etmiştir. Bu sınıflardan biri deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak
belirlenmiştir. Kontrol grubunda 6 ders saatinin tümünde geleneksel yöntem kullanılmıştır. Deney grubunda
ise 6 ders saatinin belli bir bölümü (yaklaşık 100 dakikası) tabletlerle oluşturulan etkileşimli sınıf ortamında
ders işlenirken; dersin geri kalan bölümlerinde ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Araştırma veri aracı
olarak “Derse Katılmaya Motive Olma Ölçeği (DKMÖ)” ve “Matematik Dersi Akademik Başarı Testi
(MADABAT)” kullanılmıştır. Her iki veri aracı da ön test ve son test şeklinde deney ve kontrol grubuna
uygulanmıştır.
Evren Örneklem
Araştırmanın örneklemini 2015-2016 Öğretim yılının ikinci döneminde 11. sınıf öğrencilerinden Matematik
dersi alan iki sınıf oluşturmaktadır.
Tablo 1: 11. Sınıf Öğrenci Sayısının Gruplara Göre Dağılımı
Öğrenci Sayısı

Deney Grubu
34

Kontrol Grubu
34

Toplam
68

Tablo 1’de de görüleceği üzere araştırma örneklemini deney 34 ve kontrol 34 olmak üzere toplam 68 öğrenci
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak matematik öğretmenlerinin görüşleri ve önerileri alınarak 15 soruluk çoktan seçmeli
Matematik Dersi Akademik Başarı Testi (MADABAT) geliştirilmiştir. MADABAT deney ve kontrol
gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır.
Ayrıca öğrencilerin derse katılım motivasyon seviyelerini ölçmek için Eryılmaz tarafından geliştirilen “Derse
Katılmaya Motive Olma Ölçeği (DKMÖ)” kullanılmıştır (Aypay & Eryılmaz, 2011). DKMÖ ölçeği olumlu
duygu ve beden durumu içerisinde olmak (5 madde), derste akış yaşamak (7 madde), derse hazırlık yapmak (3
madde) ve öğretmenle olumlu ilişkiler kurmak (4 madde) olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Dört
boyuttan oluşan ölçeğin varyansı 64,90 ve ölçeğin Alfa güvenirlik katsayısı 0,91’dir. DKMÖ ölçeği toplam 19
maddeden oluşmaktadır. DKMÖ ölçeği “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Katılıyorum” ve
“Tamamen Katılıyorum” olmak üzere dörtlü likert tipinde ölçeklendirilmiştir. 19 maddenin tümü olumlu
cümlelerden oluşmaktadır. Puan sıralaması yüksekten düşüğe 4,3,2,1 şeklinde sıralanmaktadır.
Tablo 2: Araştırmanın Deseni
Gruplar
Kontrol
Deney

Ön Test
Akademik Başarı Testi
Derse Katılım Motivasyon Ölçeği
Akademik Başarı Testi
Derse Katılım Motivasyon Ölçeği

Uygulama
Geleneksel Öğretim Metotları (6 hafta)
Tablet destekli öğretim metodu ve geleneksel öğretim metotları (6 hafta)

Son Test
Akademik Başarı Testi
Derse Katılım Motivasyon Ölçeği
Akademik Başarı Testi
Derse Katılım Motivasyon Ölçeği

Tablo 2’de Kontrol ve Deney gruplarının ön test, uygulama ve son test, veri toplama araçları ve
uygulama süreci yer almaktadır.
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Verilerin Analizi
Kontrol – deney gruplarından elde edilen bulgular IBM SPSS Statistics 20 paket programı ile ele alındı.
Gruplar arasındaki farklılığı belirlemek ve aynı grubun ön ve son testi arasındaki ilişkiyi saptamak için analiz
yöntemi olan Ancova Testi kullanıldı. Ancova testi bağımlı değişkeni etkileyen başka bir bağımlı değişkenin
yada değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini hesaba katarak analiz yapabilmektedir. Grupların
rastgele seçildiği çalışmalarda Ancova testi, gruplar arasında başlangıçtaki farkların istatistiksel olarak
kaldırılabilmesine olanak sağlaması ve önceki ölçümün sonraki ölçüm üzerindeki etkisini düşürmesi
bakımından iki temel yararı vardır (Büyüköztürk, 1998).
BULGULAR
Birinci Alt Probleme Ait Bulgular
Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin MADABAT puanlarının aritmetik ortalama, standart sapma
değerleri
Grup
N
Aritmetik ortalama
Deney grubu
34
30,64 (30,300*)
Kontrol Grubu
34
23.47 (23,818*)
Toplam
68
27,05
*Kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş aritmetik ortalama.

Standart sapma
11,528
13,758
13,330

Tablo 3 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalaması 30,64 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde
edilmiş ortalama 30,300 ve standart sapma değeri 11,528 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ise
aritmetik ortalaması 23,47 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş ortalama 23,818 ve standart sapma
değeri 13,758 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 4: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin MADABAT puanlarının ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

Sd

Grup
Hata
Toplam

710,465
9055,828
61,296

1
65

Kareler Ortalaması
710,465
139,320

F
5,100

Anlamlılık Düzeyi (p)
0,027

68

Tablo 4’de tablet destekli eğitimin öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini belirlemek
için ANCOVA (tek faktörlü kovaryans) analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak deney ve kontrol
grupları ve bağımlı değişken olarak Akademik Başarı Son Test sonuçları kullanılmıştır. Tablo 4
incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının Akademik başarı son test sonuçlarına göre istatistiki olarak
anlamlı bir fark bulunmaktadır (F(1,65)=5.100; p=.027 r=.213). Tablo 3 ele alındığında bu farklılığın deney
grubu lehinde olduğu görülmektedir.
3.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular
Tablo 5: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO puanlarının aritmetik ortalama, standart sapma
değerleri
Grup
Deney grubu
Kontrol Grubu
Toplam

N
34
34
68

Aritmetik ortalama
2,94 (2,947*)
2,87 (2,874*)
2,91

Standart sapma
0,162
0,153
0,161
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Tablo 5 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalaması 2,94 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş
ortalama 2,947 ve standart sapma değeri 0,162 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ise aritmetik
ortalaması 2,87 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş ortalama 2,874 ve standart sapma değeri 0,153
olarak hesaplanmıştır.
Tablo 6: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO puanlarının ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ortalaması

Grup
Hata
Toplam

0,091
1,644
577,963

1
65

0,091
0,025

F
3,581

Anlamlılık Düzeyi (p)
0,063

68

Tablo 6’da tablet destekli eğitimin öğrencilerin derse motive olmalarına etkisini belirlemek
için ANCOVA analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak deney ve kontrol grupları ve bağımlı değişken
olarak DKMO son test sonuçları kullanılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının DKMO
son test sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F(1,65)=3.518; p=.063 r=.055).
Tablo 7: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Olumlu duygu ve beden durumu
içerisinde olmak” puanlarının aritmetik ortalama, standart sapma değerleri
Grup
Deney grubu
Kontrol Grubu
Toplam

N
34
34
68

Aritmetik ortalama
2,90 (2,903*)
2,94 (2,939*)
2,92

Standart sapma
0,247
0,253
0,249

Tablo 7 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalaması 2,90 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş
ortalama 2,903 ve standart sapma değeri 0,247 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ise aritmetik
ortalaması 2,94 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş ortalama 2,939 ve standart sapma değeri 0,253
olarak hesaplanmıştır.
Tablo 8: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Olumlu duygu ve beden durumu
içerisinde olmak” puanlarının ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ortalaması

Grup
Hata
Toplam

0,021
4,134
584,200

1
65

0,021
0,064

F
0,326

Anlamlılık Düzeyi (p)
0,570

68

Tablo 8’de tablet destekli eğitimin öğrencilerin DKMO alt boyutu olan “Olumlu duygu ve beden
durumu içerisinde olmak” etkisini belirlemek için ANCOVA analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak
deney ve kontrol grupları ve bağımlı değişken olarak “Olumlu duygu ve beden durumu içerisinde olmak” alt
boyutu son test puanı kullanılmıştır. Tablo 8 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının “Olumlu duygu ve
beden durumu içerisinde olmak” alt boyutu son test puanı sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı bir fark
bulunmamaktadır (F(1,65)=0.326; p=.570 r=.009).
Tablo 9: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Derste akış yaşamak” puanlarının
aritmetik ortalama, standart sapma değerleri
Grup
Deney grubu
Kontrol Grubu
Toplam

N
34
34
68

Aritmetik ortalama
3,43 (3,410*)
3,36 (3,384*)
3,39

Standart sapma
0,302
0,260
0,282

Tablo 9 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalaması 3,43 iken kovaryans düzeltilmesiyle
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elde edilmiş ortalama 3,410 ve standart sapma değeri 0,302 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ise
aritmetik ortalaması 3,36 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş ortalama 3,384 ve standart sapma
değeri 0,260 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 10: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Derste akış yaşamak” puanlarının
ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ortalaması

Grup
Hata
Toplam

0,011
4,432
790,147

1
65

0,011
0,068

Anlamlılık Düzeyi (p)

F
0,167

0,684

68

Tablo 10’de tablet destekli eğitimin öğrencilerin DKMO alt boyutu olan “Derste akış yaşamak” etkisini
belirlemek için ANCOVA analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak deney ve kontrol grupları ve
bağımlı değişken olarak “Derste akış yaşamak” alt boyutu son test puanı kullanılmıştır. Tablo 10
incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının “Derste akış yaşamak” alt boyutu son test puanı sonuçlarına göre
istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F(1,65)=0.167; p=.684 r=.173).
Tablo 11: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Derse hazırlık yapmak”
puanlarının aritmetik ortalama, standart sapma değerleri
Grup
Deney grubu
Kontrol Grubu
Toplam

N
34
34
68

Aritmetik ortalama
2,00 (2,01*)
1,89 (1,89*)
1,95

Standart sapma
0,288
0,390
0,345

Tablo 11 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalaması 2,00 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde
edilmiş ortalama 2,01 ve standart sapma değeri 0,288 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ise aritmetik
ortalaması 1,89 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş ortalama 1,89 ve standart sapma değeri 0,390
olarak hesaplanmıştır.
Tablo 12: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Derse hazırlık yapmak”
puanlarının ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı
Grup
Hata
Toplam

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ortalaması

0,235
7,779
266,898

1
65

0,235
0,120

F
1,959

Anlamlılık Düzeyi (p)
0,166

68

Tablo 12’de tablet destekli eğitimin öğrencilerin DKMO alt boyutu olan “Derse hazırlık yapmak”
etkisini belirlemek için ANCOVA analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak deney ve kontrol grupları
ve bağımlı değişken olarak “Derse hazırlık yapmak” alt boyutu son test puanı kullanılmıştır. Tablo 12
incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının “Derse hazırlık yapmak” alt boyutu son test puanı sonuçlarına
göre istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F(1,65)=1.959; p=.166 r=.030).
Tablo 13: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Öğretmenle olumlu ilişkiler
kurmak” puanlarının aritmetik ortalama, standart sapma değerleri
Grup
Deney grubu
Kontrol Grubu
Toplam

N
34
34
68

Aritmetik ortalama
3,44 (3,447*)
3,30 (3,303*)
3,37

Standart sapma
0,383
0,383
0,387

Tablo 13 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalaması 3,44 iken kovaryans düzeltilmesiyle
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elde edilmiş ortalama 3,447 ve standart sapma değeri 0,383 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun ise
aritmetik ortalaması 3,30 iken kovaryans düzeltilmesiyle elde edilmiş ortalama 3,303 ve standart sapma
değeri 0,383 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 14: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin DKMO alt boyutu olan “Öğretmenle olumlu ilişkiler
kurmak” puanlarının ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ortalaması

Grup
Hata
Toplam

0,353
9,681
784,625

1
65

0,353
0,149

F
2,369

Anlamlılık Düzeyi (p)
0,129

68

Tablo 14’de tablet destekli eğitimin öğrencilerin DKMO alt boyutu olan “Öğretmenle olumlu
ilişkiler kurmak” etkisini belirlemek için ANCOVA analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak deney ve
kontrol grupları ve bağımlı değişken olarak “Öğretmenle olumlu ilişkiler kurmak” alt boyutu son test puanı
kullanılmıştır. Tablo 14 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının “Öğretmenle olumlu ilişkiler kurmak” alt
boyutu son test puanı sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F(1,65)=2.369;
p=.129 r=.038).
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Tablet destekli eğitimin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı görülmüştür. Bu sonuç tablet/ipad destekli
öğrenme ile yapılan çalışmaları desteklemektedir. Tablet destekli eğitim öğrencilerin dokunarak ve daha
yakından gözlem yapabilmesine olanak tanımaktadır.
Bilindiği üzere MEB, ülke bütçesinden çok önemli bir pay almaktadır. Yapılan yatırımların yerini bulması
çok önemlidir. Eğitim camiasından sıkça “Öğrencilere tablet gönderilmesinin mantığını anlamıyorum?
Tabletler çok gereksiz, tabletler bir çok siteye bağlanamıyor, o halde okullara neden tabletler gönderiliyor”
tarzında serzenişler dile getirilmektedir. Tabletleri eğitim için kullanılabilir hale getirecek olan EBA V Sınıfı
yazılımıdır. EBA V yazılımının düzgün çalışması geniş bantlı internet ile mümkün olabilmektedir. EBA V
Sınıfı yazılımı bu soruların temel nedenini açıklamaktadır. Tabletlerin esas gönderilme sebebi tabletler
aracılığıyla etkileşimli sınıf ortamı oluşturmaktır.
Tablet destekli eğitimin başarısı büyük ölçüde öğretmene bağlıdır. Öğretmen tabletteki yazılımı yerinde ve
aksaklıklara izin vermeden kullanması sürecin işleyişi bakımından önemlidir. Her şeyden önce öğretmenin
kendi branşı ve teknoloji ile ilgili yenilikleri takip etmesi gereklidir. MEB’in öğretmenlere yönelik özellikle
branşları ile ilgili dersliklerde kullanabilecekleri yeni teknolojileri/yazılımları ve öğretmenlerin kendi
branşlarına uygun materyal/yazılım geliştirmelerini sağlayacak hizmet içi faaliyetler düzenlemelidir. Ayrıca
MEB, teknolojinin önde firmaları ile anlaşmalar yaparak özellikle hizmet için faaliyetlerde destek almalıdır.
Araştırmanın diğer bir sonucu tablet destekli eğitimin öğrencilerin derse katılım motivasyonlarını
etkilemediğidir. Öğrencilerin derse katılım motivasyonunu etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Örneğin,
öğretmenin ders içindeki yaklaşımı, öğrencinin derse hazır gelmesi, öğrencinin gelecek beklentisi, ülkenin
içinde bulunduğu durum, öğrencinin maddi/manevi konumu gibi bir çok faktör sıralanabilir. Tablet destekli
eğitim özellikle çekingen öğrencilerin derse katılım motivasyonlarını artırmasında etki sağlayabilir. Tablet
destekli eğitimin etkisini belirlemek için motivasyon, tutum, öz yeterlilik gibi bir çok değişken ile ilişkisini
ortaya koyacak ve araştırma örneklemi daha büyük olan çalışmalar yapılmalıdır.
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ÖZET: Bu çalışma, stajyer öğretmenlerin stajyerlik sürecini değerlendirmelerini ve bu değerlendirmelerin
yorumlanmasını içerir. Araştırmanın örneklemini 413 stajyer öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modelinde hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak stajyer
öğretmenlerin, bazı kişisel soruları ve adaylık sürecinin verimi, danışman öğretmenin adaya yaklaşımı gibi
adaylık sürecini değerlendiren kısa cevaplı soruların yer aldığı bir form kullanılmıştır. Ayrıca adayların
“Stajyer öğretmenlik ……………….. gibidir, çünkü…………………” ve “Öğretmenlik uygulamaları
………..………… şeklinde uygulansa daha önemli kazanımlar elde ederdim.” cümlelerini tamamlamaları
istenmiştir. Boşluklara girilen metaforlar içerik analiz yöntemiyle değerlendirmeye alınmıştır. Açık uçlu
sorulara girilen metaforlara yüklenen anlamlar yapılan çalışmayla sırasıyla 9 ve 11 adet tema altında
toplanmıştır. Çalışmadan çıkan veriler ele alındığında, 2016 yılında uygulamaya konulan aday öğretmenlik
uygulamasının stajyerlik uygulamasının, eksikliklerini giderebileceği, stajyer ve aday öğretmenlik
uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: stajyer öğretmen, öğretmen eğitimi, metafor
ABSTRACT: This study includes the evaluation of the probation process of trainee teachers and their
interpretaion about this process.. The sample of the research consists of 413 trainee teachers. It was conducted
in a screening model which is one of the qualitative research methods. They were given a form with some
personal and some evaluating short questions like; the effectiveness of the probation process, their advisors
approach against them. Furthermore the prospective teachers were asked to complete the following sentences:
“Being a trainee teachers is …..because……and “If teaching applications would be applied
like…………………….I would obtain more gains. The metaphors they used were evaluated with content
analysis approach. The metaphor meanings of the open-ended questions were gathered respectively under 9
and 11 themes. Considering the data from this study, implemented in 2016; trainee teacher applications can
overcome the shortcomings of prospective teachers applications and it shows that these applications should be
reconsider.
GİRİŞ
Bir toplumu ileriye götürecek olan en önemli unsur şüphesiz eğitim sistemidir. Öğretmen eğitim sistem içinde
yer alan ve diğer öğeleri önemli ölçüde etkileyebilen önemli bir öğedir (Çapa & Çil, 2000). Kaliteli ve iyi bir
eğitimi ancak nitelikli öğretmenler yapar. Toplumu oluşturan bireyler hayatlarının bir bölümünü okullarda
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eğitim alarak geçirirler. Öğretmen öğrencilerin hayatında çok önemli bir konumdadır. Öğretmen öğrencilerin
kendi yeteneklerini keşfetmesini onların psikolojik, fizyolojik ve psikomotor açıdan gelişimlerini destekler.
Öğretmenlik mesleği geleceğimizi belirlememize sağlayan hayati bir meslektir. Bu mesleğin gerektirdiği
vasıfları edinebilmenin en önemli aşamalarından biri de stajyerlik aşamasıdır (Ganser, 1996). Bu aşamada
öğretmen adayının zamanını etkin geçirmesi ve olumlu gözlemler elde etmesi adayın, öğretmenlik mesleğine
başladığında öğretmenin doğru adımlarla mesleğe başlamasını sağlar. Aynı zamanda danışman öğretmen de,
stajyer öğretmenin eğitimi sürecinde kendi mesleki yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlar (Healy vd, 2001).
Metafor bireyin yaşamdaki olay/olguları anlamlandırabilmek için bireyin zihinsel süreçlerle başka
olay/olgulara dönüştürme aracıdır (Lakoff & Johnson, 2005; Arslan & Bayrakçı, 2006: 103). Birey zihinsel
haritalama kullanılarak kavramın özellikleri ile bağlantılı oluşturduğu metafor, kavramın niteliklerini yansıtır.
Günümüzde metaforların kullanıldığı çalışmalar eğitim alanında oldukça yaygındır. Metaforlar öğretmen
adaylarının düşüncelerini, gözlemlerini, tutumlarını, inançlarını, için bulundukları durumlarını, mesleki
özelliklerini ifade etmeleri için kullanılan önemli bir araçtır (Bahar-Güner vd, 2015).
Eğitimi iyileştirebilmek için, stajyer öğretmenlerin uygulama sürecini, okullardaki müfredatın kazanımlarına
uygun olarak belirlenmelidir (Arslan & Özpınar, 2008). “Stajyer Öğretmenlik” sürecindeki eksiklikler
saptanarak, “Aday Öğretmenlik” sürecinde bir takım değişikliklere gidilebilir. Bu çalışmada stajyer
öğretmenlerin stajyerlik yaptıkları kurumdaki gözlemlerini, danışman öğretmenlerinin yeterliliğini, idarenin
tutumunu ve stajyerlik uygulamasını değerlendirmeleri istenmiştir. Böylece stajyerlik sürecinin ele alınarak
sürecin iyileştirmesi için geri bildirim sağlaması amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı stajyer öğretmenlerin, stajyerlik sürecini, danışman öğretmenlerinin öğrenciye ve
kendilerine olan yaklaşımlarını, stajyerlik sürecinin nasıl daha verimli olabileceğini değerlendirmeleri ve
bunların yorumlanmasıdır.
Bu çalışma, stajyerlik uygulamasını değerlendirmek, süreçteki doğru ve yanlışları analiz ederek idari
birimlere bilgi sunmak ve idari birimlerin durum değerlendirmesi için veri sağlamak ve süreçte eksiklikleri
tespit edip sonraki aday öğretmenlik – stajyer öğretmenlik sürecinde tedbir alabilmek açısından önemlidir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışma stajyer öğretmenlerin, stajyerliğe ve öğretmenlik uygulaması dersine bakışlarını ele almaktadır;
ayrıca stajyerlik görevini sürdürdükleri okullardaki idari personel, danışma öğretmenin kendilerine karşı
yaklaşımları üzerinde durmaktadır. Stajyer öğretmenlerin stajyerliğe ve öğretmenlik uygulaması dersine
bakışları, bu çalışmada, metaforlar aracılığıyla elde edildiğinden, olgu bilim deseninde nitel bir araştırmadır.
Katılımcılar
Araştırmanın örneklemini, çoğunluğunu Fırat üniversitesi öğrencileri oluşturmakla beraber, bir çok
üniversitenin bir çok farklı bölümünden mezunlar ve pedagojik formasyon alan dördüncü sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır.
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Evren Örneklem
Araştırmanın örneklemini, pedagojik formasyon almakta olan 413 stajyer öğretmen oluşturmaktadır.
Tablo 1: Stajyer Öğretmenlerin Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı
Öğrenci Sayısı

Erkek
147

Kadın
266

Toplam
413

Tablo 1’de de görüleceği üzere araştırma örneklemini erkek 147 ve kadın 266 olmak üzere
toplam 413 öğrenci oluşturmaktadır.
Tablo 2: Stajyer Öğretmenlerin Sayısının Yaş Aralığına Göre Dağılımları
Yaş Aralığı

20-25
302

26-30
77

31-35
23

36-40
10

41+
1

Tablo 2’de de görüleceği üzere araştırma örneklemini 20-25 yaş arası 302, 26-30 yaş arası 77, 31-35
yaş arası 23, 36-40 yaş arası 10 ve 41 yaş sonrası 1 olmak üzere toplam 413 stajyer öğretmen oluşturmaktadır.
Tablo 3: Stajyer Öğretmenlerin Bölümlerine Göre Dağılımları
Bölüm
Edebiyat
Antrenörlük
Felsefe

f
73
71
70

%
17,7
17,2
16,9

Sosyoloji
Muhasebe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Matematik
Spor Yöneticiliği
Hemşirelik
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Adalet
İletişim
İşletme
Radyo ve Televizyon
Ebelik
Müzik
İktisat
Kimya
Biyoloji
Kamu Yönetimi

38
30
27
20
16
15
9
7
7
4
4
4
4
3
3
3
3

9,2
7,3
6,5
4,8
3,9
3,6
2,2
1,7
1,7
1
1
1
1
0,7
0,7
0,7
0,7

Fizik
Toplam

2
413

0,5
100

Tablo 3’de görüleceği üzere stajyer öğrencilerin mezun oldukları ya da dördüncü sınıfta okudukları
bölümler yer almaktadır.
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Tablo 4: Stajyer Öğretmenlerin Stajyer Uygulamasını Yaptıkları Kuruma göre Dağılımları.
Kurum Adı

f

%

Okul öncesi

6

1,5

İlkokul

1

0,2

Ortaokul

3

0,7

Anadolu Lisesi

182

44,1

Genel Lise

83

20,1

Fen Lisesi

13

3,1

Meslek Lisesi

101

24,5

RAM

11

2,7

Özel Eğitim Kurumu

1

0,2

Diğer

12

2,9

Toplam

413

100

Tablo 4’de stajyerlerin stajyerlik yaptıkları kurum bilgileri bulunmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Stajyer öğretmenlerin stajyerlik uygulamasını değerlendirecekleri bir form veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Bu form toplam üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgileri, İkinci bölümde
danışman öğretmen ve stajyerlik süreci ile ilgili dört adet evet/hayır’lı soruyu, üçüncü bölümde ise stajyer
öğretmenlerin görevini sürdürdükleri kurumdaki gözlemlerine dayanarak iki adet soruyu cevaplamaları
istenmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, Excel 2007 ve IBM SPSS 20 programları kullanılarak içerik analiz
yaklaşımlarına göre ele alınmıştır. Stajyer öğretmenlerin metaforları sebepleri dikkate alınarak birbiri ile
bağlantılı olanlar aynı tema altında birleştirilmiştir. Araştırmada temalar altında toplanılan verilerin
doğruluğunu teyit etmek için, nitel veri analizinde uzman olan kişilerin görüşleri istenmiştir. Gelen görüşler
doğrultusunda (Miles & Huberman, 1994) araştırmanın güvenirliliği hesaplanmıştır. Araştırmanın
güvenirliliği için görüş birliğine varılan maddelerin sayısı ile toplam madde sayısının oranının, 0,7’den büyük
olması beklenir. Yapılan hesaplama ile araştırmanın %78,2 ile güvenilir olduğu kabul edilmiştir.
BULGULAR
Kısa cevaplı sorulara verilen cevapların dağılımları Tablo 5’de verilmiştir. Stajyer öğretmenlerin, stajyer
öğretmenliğe ve öğretmenlik uygulamalarına yükledikleri metaforlar ile oluşturulan temalar sırasıyla Tablo
6’da ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 5: Kısa cevaplı sorulara verilen yanıtların dağılımı.
Kısa Cevaplı Sorular
“Danışman öğretmeninizi alanında yeterli görüyor musunuz?”
“Danışman öğretmeninizin size karşı yaklaşımını olumlu değerlendirir misiniz?”
“Stajyerlik sürecinde şu ana kadar ‘Stajyer Öğretmenlik’ uygulamasını yerinde bir uygulama olarak değerlendirir misiniz?”
“Sınıf içi ders izleme aşamasında danışman öğretmeninizi yeterli görüyor musunuz?”

Hayır
48
14
75
51

Evet
365
399
338
362

Tablo 5 incelendiğinde stajyer öğretmenler, danışman öğretmenin kendisine karşı tutumunu,
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danışman öğretmenin mesleki açıdan yeterliliğini, danışman öğretmenin derste gösterdiği performansını ve
stajyerlik sürecini işleyişini ortalama %88 gibi yüksek bir oranda olumlu olarak cevaplamışlardır. Bu tablodan
stajyerlik sürecinin işleyişinde genel olarak bir problem olmamakla beraber stajyerlik sürecin içerisinde bir
takım olumsuzlukları da barındırdığı anlaşılmaktadır.
Stajyer Öğretmenlerin Stajyer Öğretmenliğe Yükledikleri Metaforlar ile Oluşturulmuş
Temalar
Tablo 6: “Stajyer öğretmenlik ………….….........gibidir, çünkü………………………………….” sorusuna
verilen metaforlara ve yanıtlara yükledikleri anlamlar ile oluşturulan temalar
Elde Edilen Temalar
Stajyer öğretmenlik tecrübe kazanmak için önemlidir
Stajyer öğretmenlik öğretmenliğin aynısıdır
Stajyer öğretmenlik zor bir süreçtir
Stajyer öğretmenlik stajyeri acemi hissettirir
Stajyer öğretmenlik boşa zaman harcamaktır
Stajyer öğretmenlik heyecanlı bir süreçtir
Stajyer öğretmenlik öğretmenliğe geçişte yasal bir
zorunluluktur
Stajyer öğretmenlik gerçek öğretmenlikten farklıdır
Stajyer öğretmenlik süreci yetersiz
Cevapsız
Toplam

f
235
55
26
20
15
15

%
56,9
13,3
6,3
4,8
3,6
3,6

12
6
4
25
413

2,9
1,5
1
6,1
100

Stajyer öğretmenlik tecrübe kazanmak için önemlidir
Metaforlardan ilk elde edilen “Stajyer öğretmenlik tecrübe kazanmak için önemlidir” temasıdır.
%56,9 gibi yüksek bir oranda stajyerlerin aldıkları eğitimden memnun olduklarını göstermektedir.
Stajyer öğretmenlik öğretmenliğin aynısıdır
Bu temada stajyerliğin olması gerektiği gibi gerçek ve öğretmen gibi bir sınıf ortamında
gerçekleştiğini gösterir.
Stajyer öğretmenlik zor bir süreçtir
Sınıf yönetimi, idari işler, planlara ve mevzuata dayalı öğretim, danışman kontrolünde eğitim ve
öğrenci/veli/idari ilişkiler stajyerin süreç içerisinde yüzleştiği durumlar arasındadır. Böyle bir süreci devam
ettirmek elbette kolay değildir.
Stajyer öğretmenlik stajyeri acemi hissettirir
Danışman öğretmenin, okul idaresinin ve öğrencilerin stajyer öğretmene olumsuz yaklaşımları
stajyerin acemi hissetmesine neden olur.
Stajyer öğretmenlik boşa zaman harcamaktır
Danışman öğretmenin, okul idaresinin ve öğrencilerin olumsuz yaklaşımları; stajyerin, öğretmenlik
mesleğine uygun olmaması ve/veya okul ile ilgili geçmiş öğretim tecrübelerinden dolayı olumsuz tutum
geliştirmesi stajyerin, sürecin boşa zaman harcamak olarak görülmesine neden olur.
Stajyer öğretmenlik heyecanlı bir süreçtir
Stajyerin daha önce karşılaşmadığı bir ortamda bulunması stajyerin heyecanlı bir sürece girmesine
sebebiyet verir.
Stajyer öğretmenlik öğretmenliğe geçişte yasal bir zorunluluktur
Stajyerliğin öğretmen olabilmek için gerekli olması, öğretmenin mesleğe yatkın olmaması,
danışmanın sağlıklı rehberlik yapamaması gibi nedenler stajyerliğin yasal zorunluluk olarak algılanmasına yol
açar.
Stajyer öğretmenlik gerçek öğretmenlikten farklıdır
Mevzuattan dolayı, stajyere tek başına sınıf ortamında bırakılmaması ve danışman gözetiminde
sürecin devam ettirilmesi stajyerin stajyerlik öğretmenliği gerçek öğretmenlikten farklı algılamasına yol açar.
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Stajyer öğretmenlik süreci yetersiz
Danışman öğretmenin sorumluluklarını yerine getirmemesi sürecin yetersiz tanımlanmasına ya da
sürecin gerçekten yetersiz olarak ifade edilmesine sebebiyet verebilir.
Stajyer Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulamalarına Yükledikleri Metaforlar ile
Oluşturulmuş Temalar
Tablo 7: “Öğretmenlik uygulamaları………………..şeklinde uygulansa daha önemli kazanımlar elde
ederdim.” sorusuna verilen metaforlara yükledikleri anlamlar ile oluşturulan temalar
Elde Edilen Temalar
Stajyerlik süreci daha uzun tutulmalı

f
109

%
26,4

Stajyerlik özellikle uygulamaya dönük olsa daha iyi olurdu
Stajyerlik süreci daha disiplinli olmalı
Stajyer öğretmen sınıfta tek başına olmalı
Stajyerlik sürecinde stajyere ücret verilmeli
Stajyer öğretmenlik yerinde ve yeterlidir
Stajyerlik uygulamasında stajyer öğretmenin tercihleri dikkate
alınmalı
Stajyerlik ödev verilerek tamamlanmalı
Stajyerlik uygulaması daha eğlenceli hale getirilmeli
Stajyer öğretmenlik zamanını kendim ayarlasaydım daha iyi
olurdu
Stajyerlik mekanını stajyer belirleyebilmeli
Cevapsız
Toplam

85
52
37
17
16

20,6
12,6
9
4,1
3,9

15
12
11

3,6
2,9
2,7

6
5
48
413

1,5
1,2
11,6
100

Stajyerlik süreci daha uzun tutulmalı
Stajyerlerin %26,4’ü stajyerlik uygulamasının sürecin uzatılmasının verimi artıracağını ifade
etmişlerdir.
Stajyerlik özellikle uygulamaya dönük olsa daha iyi olurdu
Stajyerlerin %20,6’ı stajyerlik uygulamasının gözlemden ziyade uygulamaya dönük olmasının
niteliği artıracağını belirtmişlerdir.
Stajyerlik süreci daha disiplinli olmalı
Stajyerlerin %12,6’ı stajyerlik uygulamasının daha disiplinli olması halinde önemli kazanımlar elde
edileceğini kaydetmişlerdir.
Stajyer öğretmene sınıfta tek başına olmalı
Stajyerlerin %9’ı uygulama esnasında stajyerin, danışman olmadan tek başına birebir sınıfta olması
kaliteyi artıracağını belirtmişlerdir.
Stajyerlik sürecinde stajyere ücret verilmeli
Stajyerlerin %4,1’i stajyerliğin uygulamasının ücret karşılığında olması halinde stajyerin daha istekli
görevini sürdürebileceğini kaydetmişlerdir.
Stajyer öğretmenlik yerinde ve yeterlidir
Stajyerlerin %3,9’ı stajyerlik uygulamasının tam olması gerektiği gibi olduğunu ifade etmişlerdir.
Stajyerlik uygulamasında stajyer öğretmenin tercihleri dikkate alınmalı
Stajyerlerin %3,6’ı stajyerlik uygulamasında kendilerinin istekli bir şekilde sürece dahil olabilmeleri
için stajyerlerin tercihlerinin dikkate alınmasının önemini belirtmişlerdir.
Stajyerlik ödev verilerek tamamlanmalı
Stajyerlik %2,9’ı stajyerlik uygulaması sadece ödev ile geçiştirilerek tamamlanması halinde sürecin
daha iyi olacağını kaydetmişlerdir.
Stajyerlik uygulaması daha eğlenceli hale getirilmeli
Stajyerlerin %2,7’i stajyerlik uygulamasının daha eğlenceli hale getirilmesi verimi artıracağını
belirtmişlerdir.
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Stajyer öğretmenlik zamanını kendim ayarlasaydım daha iyi olurdu
Stajyerlerin %1,5’i stajyerlik uygulama zamanını stajyerin ayarlayabilmesi kendilerini daha istekli
göreve gelmelerini sağlayacağını ifade etmişlerdir.
Stajyerlik mekanını stajyer belirleyebilmeli
Stajyerlerin %1,2’i stajyer uygulamasındaki okulların tercihini kendilerine bırakılmasının stajyeri
daha fazla motive edeceğini kaydetmişlerdir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma ile stajyer öğretmenlerin büyük bir bölümü, danışman öğretmenlerinin, alan bilgilerinden,
mesleki yeterliliklerinden, uygulamadaki performanslarından ve kendilerine karşı olan yaklaşımlarından
memnun oldukları; stajyerlik sürecinin gerekli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çıkan bu sonuç stajyer
öğretmenlik sürecinin iyi işlediği şeklinde yorumlanabilir. Elbette bu durum her şeyin dört dörtlük olduğu
anlamına gelmemelidir.
Öğretmenlik mesleği toplumumuzda kutsal bir meslek olarak benimsenmiştir. Yapılan araştırmayla “Stajyer
öğretmenlik boşa zaman harcamaktır”, “Stajyerlik uygulama yapılmadan ödev verilerek tamamlanmalı” ve
“Stajyer öğretmenlik öğretmenliğe geçişte yasal bir zorunluluktur” temaları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik
mesleğinin ciddiyetine yakışmayan ve öğretmenlik mesleğine uygun olmayan kişilerin bu ciddiyetsiz ifadeleri
eğitim fakültelerine ya da pedagojik formasyona alım kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya
koymaktadır. Eğitim fakültelerine alınacak kişiler üniversite girişi sınavından önce mesleğe yatkınlıklarını
ölçmek için çok yönlü testlerden geçmelidirler. Eğitim fakültelerine alınan öğrenciler lisans programı
boyunca “Geleceğimizi emanet edeceğimiz” düsturu hatırlanarak, gözetim halinde tutulmalıdırlar. Mesleğe
yatkın olmayan öğrenciler uygun oldukları başka alanlara kaydırılmalıdırlar. MEB’in en fazla üzerinde
durması gereken problem şüphesiz “Öğretmenlik mesleğine en uygun kişiyi nasıl belirleyebilmeliyim?”
olmalıdır. Ülkenin geleceği nesillerimizi şekillendirecek Öğretmenlere bağlıdır.
Stajyerliğin uygulama sürecinin ağırlıkta olması öğretmeni mesleğe hazırlamada çok önemlidir. Araştırma
neticesinde elde edilen verilerde stajyerlik sürecinde, uygulama bölümünün ağırlıkta olması gereği
desteklenmiştir. Stajyerlik uygulamasında öğretmenin, stajyeri sınıfla daha fazla baş başa bırakması stajyerin
daha fazla tecrübe edinmesini sağlayabilir. Ayrıca bu çalışma ile stajyerlik uygulamasının süresinin artırılması
isteği ve uygulamanın daha disiplinli uygulanması sonuçları ortaya çıkmaktadır.
Stajyer öğretmenlik zor ve heyecanlı bir süreçtir. Zor olan stajyerlik sürecinin, ücretli olması stajyerliğin daha
titizlikle ele alınmasını sağlayabilir. Stajyer öğretmenlerin, stajyerliği yapacakları kurumu, ders saatlerini
seçebilmeleri ve diğer konularda isteklerinin önemsenmesi stajyerin verimini artırabilir.
Yapılan bu araştırma, süreçte bir takım aksaklıkların olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu aksaklıkların daha detaylı
tespiti için örneklemi daha büyük araştırmaların yapılması önemlidir. Aksaklıkların varlığı yetkililerin ilk kez
2015-2016 öğretim yılında gerçekleştirdiği aday öğretmenlik uygulamasının yerinde bir adım olduğunu işaret
etmektedir.
MEB yetkililerinin aday öğretmenlik uygulaması sürecini ve iş programını belirlerken, bu çalışma gibi
çalışmaların sonuçlarından faydalanması kuşkusuz süreci daha etkin kılacaktır.
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ÖZET: Matematik, halk arasında zannedildiği gibi hesap yapabilme kabiliyetinden ibaret bir ders değildir.
Matematiği, çeşitli soyut modeller ile bunların birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalı şeklinde
tanımlamak daha doğru olacaktır. Matematiğin bu karakteri göz önüne alındığında, bu dersin eğitiminin de
daha dikkatli ele alınması gereken bir konu olduğu ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise teknolojik
gelişmeler ışığında farklı öğretim yöntemlerini incelemek ve bu yaklaşımların sınıf içine entegre edilmesiyle
elde edilen sonuçları karşılaştırabilmektir. Yeni öğretim programlarının belirlediği yönde; öncekilerin aksine
(sunuş yolu vb.) ’düzenleyici’ ‘yönlendirici’ matematik öğretimi metotları konu edilmiştir. Bu amaç
doğrultusunda “Vee diyagramı” “tanılayıcı dallanmış ağaç” “harmanlanmış öğrenme” “origami” “yaratıcı
drama” ve “ teknoloji tabanlı öğrenme” yöntemlerinin matematik öğretimi üzerine yapılmış çalışmaları
incelenmiştir. Belirtilen yöntemlerden elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Yöntemlerle ilgili daha önce yapılan
çalışmalar incelenerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve bulgular sonucunda hangi öğretim yönteminin
daha etkili ve kalıcı olduğu sonucunu karşılaştırmalar yoluyla ortaya çıkarabilmektir. Bu sayede öğretmen
eğitimlerinin de bu yönde yapılmasının gerekliliğini göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji tabanlı matematik öğretimi, Kavram haritaları, Vee diyagramı, Harmanlanmış
öğretim, Origami, Yaratıcı Drama
ABSTRACT: Math is not just an ability which is about counting as it is known in colloquial. It would be
more accurate to define maths as a discipline which examines various abstract models and the relationship
between them. If this form of math is considered so it is clear that the math education should be handled more
carefully. The aim of this study is to examine through technological improvements different teaching
methods, and to compare the results obtained by integrating these methods into the class. As determined by
the new curriculum different as the previous (presentation etc.). Math applications like ‘regulator’ ‘router’
were determined. In accordance with this purpose; some methods and their impact on Math lesson were
examined like “Vee diagram”, “Diagnostic Branching Tree Technique”, “blended learning”, “origami”,
“creative drama” and “technology based learning” methods. The results obtained from the indicated methods
are debated. Previous studies about the methods were examined, the results were compared and as a result of
findings the most effective and permanent teaching method can be uncover through comparing methods. In
this way it is clear that also teacher educations should be made in this way.
Key words: technology-based mathematics education, mind maps, Vee diagram, blended learning, origami,
creative drama
GİRİŞ
Temel bilimlerden biri olan matematiğin birçok farklı tanımlaması vardır. Altun (2005), “Matematik bir
düşünme yoludur, bir sanattır, yapıların ve ilişkilerin bir çalışmasıdır.” şeklinde matematiği tanımlanmıştır.
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Matematik eğitiminin niçin gerekli olduğu sorusu, matematiğin ne olduğu sorusu kadar önem arz etmektedir.
Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamayı sağlayacak bilgi ve donanımı
sunar. Matematik eğitimiyle birlikte kişiler yaşamlarını analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde
bulunabilecekleri ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazanırlar. Bireylerin akıl yürütme ve
estetik düşünme becerileri matematik eğitimiyle gelişir (MEB, 2011).Yukarıda bahsedilen teknolojik araçların
başında kuşkusuz bilgisayar ve internet gelmektedir. Bilgisayarların eğitimde kullanımını sadece
teknolojideki yeniliklerin ortaya çıkışıyla açıklamak yetersiz bir açıklama olacaktır. Şöyle ki; eğitim talebinin
aşırı derecede artması, içeriğin karmaşık matematik eğitiminde yenilikçi yollar kullanma talebini
doğurmaktadır. Bilgisayar kullanımı matematik eğitiminde uygulama, öğretme ve öğrenme süreçlerinde
etkinlik, devamlılık ve bütünlük sağlamayı hedef alır (Çuhacı, 1985). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
eğitimin yetersiz olduğu durumlarda, bilgisayarın eğitimde araç olarak kullanılması eğitimin niteliğini
arttırabilmekte, fen bilimleri, matematik gibi daha üst düzeyde zihinsel beceri gerektiren alanlarda kritik
düşünme ve problem çözme davranışlarının gelişmesine yardımcı olabilmektedir (Akkoyunlu, 1992).
İçinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı”; değişen ve gelişen bilim ve teknoloji ile bilgisayarlar, Internet ve Internet
teknolojileri gibi yeni kavramlar sunmuştur. Bu yeni kavramlar öğretim ihtiyaçlarında da ciddi değişimlere
neden olmuştur. Sadece mesleki açıdan değil, kişisel gelişim içinde “yaşam boyu öğrenme” kavramı giderek
yaygınlaşmakta ve dolayısıyla “sürekli öğretim” talebini arttırmaktadır. Öğretim almak isteyen öğrenci
sayısının artması teknolojik modern öğretim yaygınlaşmaktadır. Günümüzde öğretim anlayışı, klasik
öğretimden teknoloji destekli modern öğretime kaymıştır.
Teknolojik gelişmelerin yanı sıra matematik eğitiminde başka metodlarda bu çalışmada incelenerek
karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Günümüzde matematik bu denli önemsenirken ve her alanda kullanılırken
eğitimde de kalıcı ve etkili öğrenme için neler yapılması gerektiği birçok araştırmaya konu olmuştur.
Kavram haritası
Kavramlar eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre grupladığımızda gruplara
verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz sonucunda iki veya daha fazla varlığı ortak özelliklerine göre bir arada
gruplayıp diğer varlıklardan ayırt ederiz. Bu grup zihnimizde bir düşünce birimi olarak yer eder; bu düşünce
birimini ifade etmekte kullandığımız sözcük (veya sözcükler) bir kavramdır. Kavramlar somut eşya, olaylar
veya varlıklar değil, onları belirli gruplar altında topladığımızda ulaştığımız soyut düşünce birimleridir.
Kavramlar gerçek dünyada değil, düşüncelerimizde vardır. Gerçek dünyada kavramların ancak örnekleri
bulunabilir.
Vee Diyagramı
Gowin ve öğrencileri Vee diyagramını laboratuvarda bilginin daha iyi anlaşılıp yapılandırılması, laboratuvar
çalışmalarının amacını ve doğasının anlayabilmeleri, kendi bilgi yapılarının oluşturulması amacıyla 1970'li
yıllarda geliştirmişlerdir. Vee diyagramı ile öğrencilerin teorik bilgi ile laboratuvar çalışmaları arasında ilişki
kurmalarını sağlayarak, laboratuvar raporlarının daha anlaşılabilir ve yararlı hale getirilebileceğini
belirtmişlerdir. Vee diyagramı öğrencilerin düşüncelerini organize etmelerini, davranışlarını daha etkin ve
üretken hale getirmelerini sağlayarak, öğrenciler kendilerini daha iyi hissetmelerini ve yaptıkları işin
sorumluluğunu alabilmelerini sağlar (Novak ve Gowin, 1984). Vee diyagramının fen eğitiminde, anlamlı
öğrenmeyi kolaylaştıran, biliş üstü öğrenme becerilerini geliştiren, kavramların daha iyi öğrenilmesini
sağlayan, bilimsel araştırma sürecinde yol gösterici, araçlardan biri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya
konulmuştur (Yalçın, 2012).

172

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği Tanılayıcı Dallanmış Ağaç eğitimde bir alternatif değerlendirme aracı
olarak ilk kez Johnstone ve arkadaşları (1986) tarafından “Branching Trees and Diagnostic Testing” adlı bir
makalede yer almıştır (Akt. Bahar, 2001). Bu teknik; bir ağaç diyagramına yerleştirilen birbiriyle ilişkili
önermelere, öğrencilerin doğru veya yanlış yanıtlar vererek bir sonuca ulaşmalarını sağlayan ve bu sayede
öğrencilerin zihin yapılarındaki bilgi örüntüleri ile kavram yanılgılarını tespit etmeyi amaçlayan bir ölçme ve
değerlendirme aracıdır. TDA tekniği, belli bir konuda öğrencinin neleri öğrendiğini veya hangi kavram
yanılgılarına sahip olduğunu belirlemek için kullanılabilecek değerlendirme araçlarından biridir. Bu teknik
kullanılarak, öğrencinin kafasındaki bilgi ağında yer etmiş yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve sonuçta
yanlış olan bilgi ortaya çıkarılmaya çalışılır ve bu etkili bir öğrenme ve öğretme sürecinde önemli bir rol
oynayabilir (Bahar, vd., 2009). TDA tekniği yedi veya on beş adet doğru-yanlış tipinde soru içerir. Sorular
genelden ayrıntıya giden bir sıraya göre yerleştirilir. Öğrenciden doğru ve yanlış ifadeleri okuyarak doğru
seçimi yapması istenir. Öğrenci birinci soruya yanlış derse üçüncü soruya geçer. Üçüncü soruya doğru derse
altıncı soruya, buna da doğru derse beşinci dalın sonuna gelir. Bu teknikle öğrencinin izlediği yol açıkça
görülebilir. Çünkü öğrencinin dalın sonuna hangi yollardan gelebileceği sorulara verilen doğru-yanlışlardan
çıkarılabilir (Bahar, 2001; Karahan, 2007).
Matematik dersinde kullanılan Vee diyagramı, kavram haritası ve tanılayıcı dallanmış ağaçtan elde edilen
puanların öğrencilerin matematik son test tutum puanlarını ve matematik başarılarını yordamada önemli birer
yordayıcı oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Yordayıcı değişkenlerin matematik son test tutum puanları
üzerinde etkileri bakımından en güçlü yordayıcının öğrencilerin tanılayıcı dallanmış ağaçtan elde ettikleri
puanlar olduğu bulunurken, matematik başarı puanları üzerinde etkileri bakımından en güçlü yordayıcının
öğrencilerin Vee diyagramından elde ettikleri puanlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Vee diyagramının başarı üzerindeki etkisinin fazla olmasının sebebi ise; Vee diyagramının problem çözme
sürecini içermesi ve öğrencilerin problem çözme becerisini ölçmesi; öğrencilerin de matematik dersinin
bütününde başarılı olmasında ise problem çözme becerisinin önemli rol oynaması (Yıldızlar, 1999)
olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
Harmanlanmış Öğrenme
İnternetin kullanıldığı öğrenme yaklaşımlarından biri de harmanlanmış öğrenmedir. Harmanlanmış öğrenme,
hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla yüz-yüze
öğrenmeyle beraber, çevrimiçi öğrenmenin de bir arada gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Yapıcı,
2011; Yapıcı ve Hevedanlı, 2013). Harmanlanmış öğrenmeyi geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla
teknolojik materyallerin kullanılması olarak da ifade edebiliriz. Burada önemli olan teknolojik materyallerin
tek başına değil yüz yüze eğitimle beraber sunulmasıdır. Horton (2000) harmanlanmış öğrenmeyi, web
destekli öğrenme ile sınıftaki öğrenmenin, her birinin güçlü ve avantajlı birkaç yönünün birleştirilmesi olarak
ifade etmiştir. Harmanlanmış öğrenme farklı ders süreçlerinde kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Çevrimiçi
öğrenmeyi de içerisinde barındıran harmanlanmış öğrenme uygulamalarında kullanıcıların, derslerin,
yardımcı ders araçlarının ve ders içeriklerinin yönetilmesi gibi temel görevleri yerine getirecek, kullanıcıların
davranış bilgilerini ve ölçme değerlendirme sonuçlarını kaydedecek ve dolayısıyla verilen eğitimin kalitesini
arttıracak sistemlere ihtiyaç vardır. Bu işlevleri yerine getiren sistemlere genel adlarıyla “Öğrenme Yönetim
Sistemleri (ÖYS)” adı verilmektedir. ÖYS’ler incelendiğinde en çok “Moodle’ın öğrenme üzerinde etkisi
olduğu görülmüştür.
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Harmanlanmış öğrenme yönteminin uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda daha çok örneklem
grubu olarak yükseköğretim kademesindeki öğrenciler ve öğretmenler yer almıştır. Eğitim yöneticilerinin
hizmet içi eğitimle yetiştirilmesine yönelik olarak harmanlanmış öğrenme yönteminin uygulanmasına ilişkin
yeterince araştırma bulunamamıştır.
Harmanlanmış öğrenme farklı ders süreçlerinde kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Bu dersler arasından
matematik, her zaman öğrenilmesi ve öğretilmesi zor bir alan olmuştur (Çiftçi, 2006). Buradan hareketle
matematik öğretiminde harmanlanmış öğrenme yaklaşımının uygulanması aracılığı ile elde edilen araştırma
sonuçlarının harmanlanmış öğrenme yaklaşımına ilişkin literatüre katkıda bulunabileceği söylenebilir.
MEB Matematik öğretim programı gereklerine uygun olarak yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile Moodle
kullanılarak harmanlanmış öğrenme yaklaşımıyla eğitim alan öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir
şekilde farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Bu da her iki yöntemin benzer başarı sağladıkları görülmüştür.
Ayrıca harmanlanmış öğrenme yaklaşımının, öğretimi zamandan bağımsız kılması ve herkese istediği zaman
istediği kadar çalışabilme imkânı sağlaması yönüyle önemli avantajlar sunmaktadır. Bu da ders sürelerini 45
dakikalık bölümler şeklinde değil de günün her saati olarak algılamamıza olanak vermektedir. Harmanlanmış
öğrenme yaklaşımı, sınıf içi etkinlikleri de içermesi bakımından e-öğrenme yönteminin en çok eleştirilen
yönlerinden olan sosyalliği sınırlandırdığı eleştirisini temelsiz kılmaktadır.
Diğer araştırmalarda öğrencilerin harmanlanmış öğrenme yöntemine ve yöntemin uygulanmasına yönelik
görüşlerinin olumluluk düzeyinin yüksek olduğu, ayrıca öğrencilerin harmanlanmış öğrenme yöntemine
yönelik görüşleri ile yöntemin uygulanmasına yönelik görüşleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
bulunduğu belirlenmiştir (Uğur, 2007; Usta, 2007; Yılmaz, 2009). Öğrencilerin başarı ve katılım düzeyi
arttıkça harmanlanmış öğrenme yöntemi üzerinde daha fazla olumlu görüşe sahip oldukları görülmüştür.
Yapılan birçok araştırmada; yüz yüze eğitim ile e-öğrenmenin birleştirildiği ortamlarda yapılan etkinliğin
öğrencilerin başarısını artırdığı görülmüştür (Akkoyunlu ve Soylu, 2006; Şimşek, 2009; Demirer, 2009;
Uluyol ve Karadeniz, 2009).Aksi görüşü de destekleyen araştırma sonuçları da vardır. Harmanlanmış
öğrenme yönteminin uygulandığı bazı araştırmalarda yüz yüze öğrenme yaklaşımına göre öğrencilerin
akademik başarı puanları ve motivasyon puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Ünsal, 2007;
Olapiriyakul ve Scher 2006; Uğur, 2007;Usta, 2007;Yılmaz, 2009).
Origami İle Matematik Öğretimi
Origami; Japonca bir kelime olup genel olarak yapıştırma olmadan yapılan kağıt katlama sanatı olarak
tanımlanabilir. Origami kelimesi ori (katlamak) ve gami (kağıt) sözcüklerinden meydana gelen birleşik bir
kelimedir. Origaminin matematikle ilişkisini görmek kolaydır (Haga, 2008). Nitekim origami şekilleri;
yüzeylerin çizimlerini, 3 boyutlu yapıları (Kanade, 1980), geometri ve soyut cebir gibi matematiksel
kavramları açıklamak için kullanılabilir (Krier, 2007). Origami etkinlikleri öğrenilen matematik ve geometri
konuları ile ilişkilendirilirse bu tür çalışmalar öğrencilerin psikomotor gelişimini ve ilişkilendirme becerilerini
geliştirecektir (MEB, 2011).
Bu çalışmada; origami etkinliklerinin matematik dersinde kullanılması ile ilgili olarak, origaminin ilişkili
olduğu konular, origami uygulamaları ile ilgili öğrenci görüşleri, origami yapılırken en çok zorlanılan şekiller
ve origami uygulamaları sürecinde öğrenciler için görselleşen terimler incelenmiştir. . Etkili bir matematik
eğitimi sağlamak için öğrencileri öğrenme sürecine etkin olarak katabilecek, bilgileri yaşantı yoluyla
yapılandırarak kazandırabilecek, matematiksel düşünme becerilerini geliştirebilecek uygun bir yönteme
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ihtiyaç duyulmaktadır (Tural, 2005). Bu yöntemlerden birisi de origami olduğu düşünülmüş ve bunun üzerine
pek çok araştırma mevcuttur.
Origami alanında yapılan bu araştırma şu sonuçları vermektedir; çocuklar matematiği yapmaya zorlandıkları
için böyle etkinliklerle matematik dersinden keyif almaya başladıkları görülmüştür. Aynı zamanda geometri,
yansıma, dönme gibi konuları daha iyi kavradıkları anlaşılmıştır. Öğretimi zenginleştirdiği için çocuklar
matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Origami etkinliklerinin grup çalışmasına
dayalı olmasının da matematik konularının anlaşılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir. Çünkü öğrenciler derse
aktif katıldıkları için daha çok verim alındığı söylenebilir.
Yaratıcı Drama
Drama, eğitim dünyasından kullanılan yaygın adıyla "Yaratıcı Drama", eğitim sisteminde son zamanlarda
sıkça rastlanan kavramlardan birisi dramadır. Adıgüzel (2012) ise dramayı, içinde eylem olan bir ya da birden
çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içsel ve dışsal devinimler ve
onların yaşam durumlarını geniş ölçüde içeren etkinlikler olarak tanımlamaktadır. Drama, Gönen (2010)
tarafından insanın tasarımlarını eyleme dönüştürebildiği bir yol olarak ele alınırken, Durusel (2007)'e göre ise
drama, yaşanmış veya yaşanabilecek olayları tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırmadır.
Dramanın vazgeçilmez unsurları ise ;
- Her öğrenme şeklinde bulunan pek çok beceri dramaya katılım yoluyla elde edilir (Ömeroğlu, 2002).
- Öğrenciler bütün içeriklerden ziyade bir içeriği daha iyi kavrar.
- Öğrenme öğrencinin çevresiyle etkileşimi sonucu oluşur.
- Öğrenci yaparak ve yaşayarak daha iyi öğrenir.
- Öğrenmede etkin katılım önemlidir.
- Öğrenme, bir uyarıcıdan daha fazla uyarıcının olduğu eğitim çevresinde daha kolay ve kalıcıdır.
- Öğrenmede öğrenciler ne kadar çok duyu organı kullanırsa unutma o kadar geç olur.
- Yaratıcı drama imgesel düşüncenin eyleme dönüştüğü bir süreçtir. Bu süreçte katılımcı, empati yoluyla
kişileştirmeye başvurur. Bu kişileştirme dış dünya ile kurulan karşılıklı ilişki yoluyla anlamı oluşturur.
Eğitimde bu dramatik eylem, doğaçlama, rol oynama ve çocuk oyunları olarak yer alır.
Teknoloji Tabanlı Matematik Öğretimi
Web tabanlı eğitim (Web Based Education), eğitimin zaman ve mekândan bağımsız olarak yürütüldüğü;
bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı; öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda
etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) diye iki farklı
şekilde gerçekleştirildiği bir eğitim modeli olarak tanımlanabilir.
Öğrencilerin bilgiyi işitsel ve görsel yollarla öğrenmelerinin sağladığı, gibi onların aktif bir şekilde bilgiye
erişmelerini sağlayarak, deneme yanılma, hata yapma düzeltme serbestîsi içinde öğrenmelerini sağlamaktadır.
Öğrencilere karmaşık kavramların doğal uygulamalarının simülasyonlarını sunmakta, insanların kendi
yetenekleri ve birikimleriyle öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır. Inter aktif mültimedya ilkokuldan
üniversiteye kadar eğitimin her seviyesine ve her safhasına uygun eğitim materyallerini (laboratuar,
kütüphane, araç-gereç vb.) teke tek veya topluca öğrencinin kullanımına sunmaktadır.
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Sonuç olarak ise; matematiğin öğretilmesinde bilgisayar kullanılması ve öğrencilerin bu olaya katılım
sağlamaları ile ders öğrencilerin ilgisini çekecek, matematiği yaşamla birleştirerek somut halini ve
uygulamasını görerek kalıcı olması sağlanacaktır. Bu yöntemle öğrenciler hem öğrenecek hem de
eğleneceklerdir. Bu noktada matematik öğretmenlerine ve matematik öğretmenlerini yetiştiren öğretim
elemanlarına düşen en önemli görev, ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu olarak verilen matematik dersinin
uygun öğrenme ortamı oluşturularak ve öğrencilere matematiği sevdirerek öğretmektir (Özüsağlam, 2007).
Öğrencilerin web tabanlı eğitimi matematiği öğrenmede elverişli bir yöntem olarak gördükleri, matematik
dersinin web ortamında da öğrenilebileceğine inandıkları görülmektedir. Sonuçlar, web tabanlı öğrenme
ortamının, zengin içerik, esneklik, bireysel öğrenmeye uygunluk ve zaman tasarrufu bakımından etkili bir
yöntem olduğunun altını çizmektedir
SONUÇ
Özetle; Yeni öğretim programının belirlediği amaçlar doğrultusunda daha önceki yıllarda tanım→ formül→
örnek→ uygulama→ alıştırma biçiminde yürütülen matematik öğretimi; problem→ keşfetme→ varsayımda
bulunma→ doğrulama→ ilişkilendirme→ genelleme döngüsü ile öğretmene “öğretici” yerine “ortam
düzenleyici”, “yönlendirici” ve “kolaylaştırıcı” rollerini yüklemiştir (Baki, 2008). Değişen öğretmen rolleriyle
birlikte, öğrenci rolleri de değişmiş; öğrencilerin öğrenme ortamında öncelikle aktif olması amaçlanmıştır. Bu
nedenle öğretim sürecinde öğrenciyi aktif kılacak etkili öğretim yöntemlerinin kullanımını da kaçınılmaz
olmuştur. Bu bağlamda, yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğrenme ortamı oluşturma sürecini etkili kılabilecek
yöntemler uygulamak kaçınılmaz olmuştur.
Tüm bu araştırmalar sonucu şunu gösteriyor ki; yapılan tüm çalışmalar matematiğe karşı olumlu tutum
geliştirerek ders başarısını artırmaya çalışmaktır. Başlı başına bir sistem olan matematik, yapı ve bağıntılardan
oluşmakta olup, bu yapı ve bağıntıların oluşturduğu ardışık soyutlamalar ve genelleme süreçlerini içeren
soyut bir kavramdır. Soyut kavramların kazanılmasının zor olmasından dolayı, matematiğin öğrencilere zor
geldiği de bilinmektedir. Bu nedenle, matematik öğretim yöntemlerinin irdelenmesi çağımızda üzerinde
öncelikli olarak durulması gereken bir konudur (Orbeyi & Güven, 2008). Matematiğin yapısına uygun bir
öğretimin, öğrencilerin matematikle ilgili kavramları ve işlemleri anlamalarına; bu kavramlar ve işlevler
arasındaki bağları kurmalarına yardımcı olmak amacına yönelik olması gerekir (Alakoç, 2003).
Matematik öğretiminin aşağıdaki yetenekleri geliştirebileceğini düşünülmüştür:
1. Öğrencinin matematiksel kavramları ve yöntemleri anlayabilmesi
2. Matematiksel ilişkilerin farkında olabilme
3. Mantıklı sonuçlara ulaşabilme yetenekleri
4. Alışılmamış değişik problemlerin çözümü için matematiksel kavram, yöntem ve ilişkilerin uygulanabilmesi
Bu nedenle öğretmenler matematik derslerinde öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran, öğrenciye matematik
dersini sevdirecek farklı metotlardan yararlanmalıdır.
Matematik derslerinde öğretmen merkezli eğitimden olabildiğince kaçınılarak öğrencinin daha aktif olduğu
bir eğitim sistemi benimsenmelidir.
Matematik derslerinde yeni konular anlatılırken eski konular ile bağlantılar kurulmasına daha fazla önem
verilmeli bu sayede öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri daha iyi ve uzun süreli anlamaları
sağlanmalıdır.
Matematik eğitiminde kavram haritası ile bir konunun öğretilmesi esnasında basitten zora hareket edilmeli ve
başlangıçta daha az kavram kullanılmalıdır (Alakoç, 2003). Etkili bir öğretim için öğretmenlerin öğrencilerini
motivasyonları önemlidir. Etkili matematik öğretmek için öğretmenin kendisini de motive edecek çabalar
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içinde olması önemlidir. Bunun için yeni çalışmaları takip etmek, bunları öğrenme-öğretme süreçlerinde
kullanılmalıdır. Öğrencinin dikkatini çekebilecek drama, diyagramlar konulara dahil edilerek kalıcılık
sağlanmalıdır. Öğretmenler ayni zamanda öğrencilerin deneyimlerini ve yeteneklerini matematik yoluyla
kullanmalarını sağlayacak öğrenme atmosferini oluşturmalıdır. Öğrencilere matematik aracılığı ile
matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamalarını sağlamak üzere yardımcı olunmalıdır.
İşbirliğine dayalı öğrenme yolu da kullanılabilir. Öğretmen bilgiyi hazır bir biçimde öğrenciye aktarmaktan
çok, öğrenciye rehberlik etmelidir. Özellikle son yıllarda modern öğretim yöntemleriyle öğretimi
kolaylaştırma ve ilgi çekici bir hale getirme işlevlerinin önemi değişik araştırmacılar tarafından
vurgulanmakta ve bu amaç doğrultusunda hiçte küçümsenemeyecek adımlar atılmaktadır.
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Problemli İnternet Kullanımı Sergileyen Bireylerin Şizotipal Kişilik Özellikleri
Ufuk TUĞTEKİN
Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
ufuktugtekin@anadolu.edu.tr
ÖZET: Günümüzün vazgeçilmez unsurlardan olan internet, ortaya koyduğu potansiyel faydalar kadar
özellikle problemli kullanım sergileyen bireyler için davranışsal özellikler ve psikolojik nitelikler bağlamında
birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir (Romano ve diğ., 2013; Reed ve diğ., 2015). İnternet
yaygınlık kazandıkça ve bireyleri buluşturan ortak bir yapı haline geldikçe, problemli internet kullanımının da
benzer oranlarda ve benzer hızda artış göstereceği öngörüler arasında yer almaktadır. Özellikle internet
bağımlısı olarak nitelendirilen bireylerde karşılaşılan psikolojik özellikler ve rahatsızlık durumları dikkate
alındığında, problemli internet kullanımı sergileyen bireylerle birlikte şizotipi ile ilgili birtakım benzer
özelliklere sahip oldukları ve karşılaştıkları psikolojik sorun türlerinin de benzer olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır (Bernardi ve Pallanti, 2009; Burnay ve diğ., 2015). Şizotipi, şizofreni kadar ağır olmasa da klinik
bir durum olarak değerlendirilmekte olup (Meehl, 1962), günümüz yaşam kalitesi ve yoğun iletişim süreçleri
göz önüne alındığında hemen her birey için karşılaşılması olası, sorunlu bir durumu yansıtmaktadır. Bu
çalışmada problemli internet kullanımı sergileyen bireylerin, şizotipal kişilik özellikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, şizotipi, şizotipal kişilik bozukluğu.

Schizotypal Personality Characteristics of Individuals with Problematic Internet Usage
ABSTRACT: As an indispensible tool, despite its potential benefits, internet leads to certain problems for
individuals who display problematic usage within context of behavioral and psychological
characteristics (Romano et al., 2013; Reed et al ., 2015). As internet gets widespread usage and becomes a
common structure which brings individuals together, it is predicted that problematic internet usage will
become widespread at a similar rate. Considering psychological characteristics and disorder, it is found out
that individuals with problematic internet usage and internet-addicted individuals share certain similar
characteristics in addition to schizotype personality and they experience similar psychological problem
types (Bernardi and Pallanti, 2009; Burnay et al., 2015). Although schizotype is not a serious case as
schizophrenia, it is still accepted as a clinical situation (Meehl, 1992). Considering life quality and extensive
communication processes, this reflects a case possible and unpleasant for almost every individual. In this
study, schizotype personality characteristics of individuals who have problematic internet usage have been
analyzed.
Keywords: Problematic internet usage, schizotype, schizotypal personality disorder.
GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yaygınlaşması ve internet kullanım oranlarının gün geçtikçe hızlı bir
artış sergilemesi pek çok alanda doğrudan ve dolaylı etkilere neden olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle
birlikte internet kullanım oranlarının gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de benzer ivme ile artış
sergilediği dikkat çekmektedir. Keser, Özcan ve Buzlu (2005)’in vurguladığı üzere internetin günlük yaşamda
bazı işlerin daha kolay gerçekleşmesini sağlaması ve insanların çoğu zaman sıkıcı olabilen iş yaşamının
yoğunluğundan uzaklaşabilmek için interneti tercih etmeleri, internetin hızlı gelişim ve yayılma süreçlerinde
başlıca etkenler olarak ileri sürülebilir. Bu etkenlere ek olarak belki de en dikkat çekici durumu Ceyhan,
Ceyhan ve Gürcan (2007)’ın da belirttiği üzere bireylerin gereksinim duydukları her türlü içeriğe çok kısa bir
süre içerisinde erişebilmeleri ve farklı bireylerle çok hızlı bir biçimde iletişim kurabilmeleri özetlemektedir.
Bu durum ise günümüzde internet kavramının her zaman olumlu etkilerinin olduğunu yansıtsa da gerçekte bu
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teknolojinin bilinçsiz kullanımı noktasında günümüzde ve gelecekte ne türde sorunlarla karşılaşılabileceği ve
bu sorunların ciddiyet durumları dikkatle irdelenmelidir.
Internet sağladığı potansiyel yararların yanında bilinçsiz kullanım durumlarında birtakım kişiliksel ve
psikolojik sorunların oluşmasında da etkili olmaktadır (Block, 2008; Christakis, 2010; Osborne vd., 2016;
Reed, Vile, Osborne, Romano ve Truzoli, 2015; Young, 1996). Bu olumsuzlukların ise sadece kişisel ve
psikolojik boyutlarda kalmadığı aynı zamanda sosyal yaşam ve ekonomik durum bağlamında bir takım
sorunların da yaşanabileceği çeşitli araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir (Bozoğlan, Demirer ve Şahin,
2003; Shaw ve Black, 2008; Weinstein vd., 2015). Bu bağlamda dikkat çeken en önemli unsur ise bu sorunun
lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yaygın
olabileceği durumudur (Anderson, 2001; Ellis, McAleer ve Szakas, 2015; Hall ve Parsons, 2001; Kandell,
1998; Niemz vd., 2005). Dolayısıyla bu düzeyde öğrenim gören öğrencilerin internet kullanımı bağlamında
sorunlu kimlik sergileme potansiyellerinin olduğu ve en yüksek düzeyde risk popülasyonu olarak
değerlendirildikleri dikkat çekmektedir (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Kandell, 1998; Nalwa ve Anand,
2003; Niemz, Griffiths ve Banyard, 2005; Young, 2004).
Problemli İnternet Kullanımı
Alanyazın incelendiğinde internet kullanımını nedeniyle karşılaşılan patolojik ya da klinik sorunları
tanımlamak amacıyla bir kavram üzerinde tam olarak bir görüş birliğinin bulunduğundan söz etmek pek
mümkün görülmese de Sırakaya ve Seferoğlu (2013) tarafından da ifade edildiği gibi alanyazında internet
bağımlılığı (Young, 1996), patolojik internet kullanımı (Davis, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000),
problemli internet kullanımı (Davis, Flett ve Besser, 2002), internet bağlılığı ve internet davranış bağımlılığı
gibi kavramlara yer verildiği görülmektedir. Bu duruma neden olarak da internetin kullanım nedenleri ile
internetin kullanımı sonrasında karşılaşılan sorunlar olduğu ileri sürülmekte olup; bireylerin internetten elde
ettikleri bağımlılık nedenleri (Davis, 2001; Gönül, 2002, Tsai ve Lin, 2001) ile klinik durumların
(Odabaşıoğlu vd., 2007; Öztürk vd., 2007; Young, 1996) farklı bağlamlarda değerlendirilmesi sonucu bu
ayrımın yaşandığı anlaşılmaktadır.
Her ne kadar üzerinde tam bir görüş birliği sağlanmamış olsa da problemli internet kullanımı kavramı,
bireylerin internet kullanım durumlarının aile ve iş yaşantıları üzerinde sorunlar oluşturması, sürekli olması
beklenen bireyin kendini kontrol mekanizmasında başarısızlık olgusu yaşanması ve kompülsif kullanım
olarak tanımlanmaktadır (Ceyhan, 2010; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Kim ve Davis, 2009). Bu
sorunlara ek olarak problemli internet kullanımı sergileyen ve internet bağımlılığı nitelikleri taşıyan bireylerin
sosyal hayatlarında ve ekonomik durumlarında da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldıkları dikkat
çekmektedir (Shaw ve Black, 2008). Problemli internet kullanımı, bireylerin internet kullanımlarının sosyal
çevre ile aile ilişkilerinde ve iş yaşamlarında önemli oranda sorunlara sebep olacak boyutlara ulaşması,
bireylerin sürekli olarak internet kullanım gereksinimi hissetmesi ve bunu kontrol etme çabasına karşın
bireylerin yaşadığı başarısızlık durumu olarak ifade edilmektedir (Kim ve Davis, 2009). Bu bağlamda
değerlendirildiğinde problemli internet kullanımının bireyler açısından sosyal, akademik, mesleki, ekonomik
ve fiziksel yönden olumsuz sonuçlar doğuran bilişsel ve davranışsal etkenlere neden olan çok boyutlu bir
sendrom olduğu ileri sürülmektedir (Caplan, 2002,2003; Davis, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2003;
Young, 1996). Problemli internet kullanımı bağlamında en riskli görülen popülasyon Young (2004)’un da
belirttiği üzere lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler olarak ele alınmakta olup, bu bağlamda
gerçekleştirilen araştırmaların geneli bu kitle üzerinde şekillendirilmiştir. Ancak günümüzde internet kullanım
oranlarının artışı ve kullanım düzeyinin çok daha küçük yaştaki bireylere kadar indirgenmiş olması farklı
kitleler üzerinde de benzer araştırmaların gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Lisans düzeyinde öğrenim
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gören öğrencilerin problemli internet kullanımları üzerine gerçekleştirilen araştırmalar ise bu değişken ile
demografik değişkenler, internet kullanım davranışları ve ruh sağlığı konuları ile ele alındığı gözlenmektedir.
Genel olarak elde edilen araştırma sonuçları ise problemli internet kullanım durumları açısından cinsiyet ve
internet kullanım amacının temel faktörler olarak değerlendirildiğini belirtmek mümkündür (Ceyhan, 2010;
Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007). Problemli internet kullanımı bağlamında internetin iletişim ve eğlence
boyutu ele alındığında ise Morahan-Martin ve Schumacher (2000)’in de vurguladığı üzere yeni insanlarla
sanal iletişim kurmak ve bilindik bireylerle iletişim kurmak olmak üzere iki boyutta değerlendirilmektedir
(Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Ceyhan, 2010). Cinsiyet değişkeni bağlamında erkek bireylerin problemli
internet kullanımı sergileme bağlamında daha dikkat çekici sonuçlar sergilediği (Ceyhan, 2010; Çakır-Balta
ve Horzum, 2008; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Weitzman, 2000) ise dikkat çekmektedir.
Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim gören bireylerin internet kullanım davranışlarını belirlemeye (Atıcı ve
Dikici, 2003; Balcı ve Ayhan, 2007; Oral, 2004) ve problemli internet kullanımına yönelik (Ceyhan, 2007;
Ceyhan, 2010; Ceyhan ve Ceyhan, 2007; Çakır-Balta ve Horzum, 2008; Gönül, 2002; Öztürk vd., 2007)
araştırmalar bulunmakta olup, ileri düzeyde klinik sorunların da problemli internet kullanımıyla
gerçekleşebileceği üzerine herhangi bir çalışmaya alanyazında rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu kapsamda
araştırmaların da gerçekleştirilmesine ve farklı bireyler üzerinde farklı değişkenler ile çalışılmasına
gereksinim duyulmaktadır.
Şizotipal Kişilik Bozukluğu ve Şizotipal Kişilik Özelliği
Bağımlılık durumlarının klinik olarak incelenmesi durumlarına başlamadan önce bağımlılık durumlarının
belirtileri üzerinden birtakım belirleme işlemlerine başvurulabilmektedir (Chapman 1966). Günümüzde
önemli bir rahatsızlık durumu olarak değerlendirilen şizofreni için de bu gözlem doğrultusunda çeşitli
çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Şizofreni patofizyolojisini ortaya koyma amacıyla şizotipi gibi farklı
kavramların geliştirilmesine gereksinim duyulmuştur (Meehl, 1962). Şizofreniye yönelik olarak ileri sürülen
yatkınlık-zorlanma kuramı bağlamında Meehl (1990) şizofreniye yatkınlık durumunun nörolojik kalıtımsal bir
soruna işaret ettiğini vurgulamaktadır. Şizotipi kavramı Meehl (1962) tarafından şizofreni benzeri ancak daha
hafif bir klinik vakaya işaret eden bir rahatsızlık durumu olarak ifade edilmektedir. Meehl (1990), aynı
zamanda şizotipal özellikler sergileyen bireylerin gelecekte şizofreni durumuyla kesin olarak karşı karşıya
kalacağını garanti etmediğini, dolayısıyla şizotipal kişiliğin nihai olarak şizofreniyi ortaya çıkacağını
belirtmenin mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Buna karşın alanyazın şizotipal kişilik sergileyen bireylerin
gelecekte şizofreni tanısı ile karşılaşma olasılığının hiç de küçümsenecek bir durumda olmadığını ifade
etmektedir. Şizotipal kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin konuşma biçimleri ve kendilerini ifade etme
tavırları, durumlara karşı yaklaşımları ve davranışları diğer bireylere kıyasla oldukça farklıdır. Bu kişilik
özelliklerini taşıyan bireylerin büyüsel düşünce yapılarına sahip oldukları ve dolayısıyla tuhaf inanışları ve
inanç sistemlerine sahip olduklarını belirtmek olasıdır. Buna ek olarak şizotipal kişilik özelliği sergileyen
bireylerin sosyal ilişkiler kurma bağlamında sorunlar yaşadığı, yakın ilişki kurabilme yetilerinin sınırlı
kaldığı, şüphecilik ve alınganlık gibi davranışlar sergileyerek sınırlı duygu durumları arasında sıkışıp
kaldıkları ifade edilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 1992; Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994). Genel bir bakış
açısıyla şizofreni yatkınlığı olarak nitelendirilen şizotipi kavramı, ilk kez Rado (1956) tarafından şizofreni
niteliğinde olan ancak şizofreni gelişimi göstermeyen bireylerde görülen psikotik belirtileri tanımlamak için
kullanılmıştır. Şizotipi, şizofreni kadar ağır olmasa da klinik bir durum olarak değerlendirilmekte olup
(Meehl, 1962), günümüz yaşam kalitesi ve yoğun iletişim süreçleri göz önüne alındığında hemen her birey
için karşılaşılması olası, sorunlu bir durumu yansıtmaktadır. Şizotipal Kişilik Bozukluğu (ŞKB), 1980
yılından itibaren Amerikan Psikiyatri Birliği’nin sınıflamasında yer almakta olup, ŞKB belirtileri olan
bireylerin gelecekte herhangi bir psikotik rahatsızlık yaşama olasılığının yüksek olduğu (Hoch ve Cattell,
1959) ve şizotipi ile şizofreni arasında genetik bir bağıntı olduğu (Kety ve diğ., 1968) belirtilmektedir. Ayrıca,
her ne kadar belirtileri şizofreni tanısı konacak düzeylere ulaşmasa da şizotipal kişilerde şizofreninin ortaya
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çıkmasının mümkün olduğu (Atbaşoğlu, Kalaycıoğlu ve Nalçacı, 2003) da dikkat çeken bir diğer husustur.
Buna karşın, ŞKB sergileyen bireylerin kesin olarak şizofrenik rahatsızlıklar yaşayacağı düşüncesi doğru bir
yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir. Bağımlılık seviyesinde internet kullanımı sergileyen bireylerin
psikolojik özellikleri göz önüne alındığında, şizotipi ile ilgili olduğu belirlenen birtakım benzerlikler dikkat
çekmekte olup; bu durum, problemli internet kullanımı ile şizotipal kişilik arasında potansiyel bir ilişkinin
varlığına işaret etmektedir (Truzoli ve diğ., 2016).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yaygınlaşması ile geçmişte karşılaşma olanağımız olmayan pek çok
imkan gibi günümüzde ne yazık ki pek çok sorunla da karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle genç bireylerin
internet kullanım durumlarının sorunlu olarak nitelendirilmesi durumunda karşılaşılacak tehlikenin
boyutlarının sadece bireylerin sosyal ilişkileri ve ekonomik durumları ile bağlantılı olacağını savunmak
günümüzde mümkün gözükmemektedir. Alanyazında yer alan farklı araştırmalar internet bağımlılığı ve
sorunlu internet kullanımı ile şizotipi belirtileri arasında bir bağlantı olabileceği yönünde görüşler ileri
sürmektedir (Cao ve Su, 2007; Griffiths ve Wood, 2000; Zhou vd., 2011). Ancak bu araştırmaların klinik
olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı yönünde görüşler de dikkat çekmektedir. Yine de bireylerin
sorunlu internet kullanım durumları ile sıradanlaşan fiziksel rahatsızlıklardan çok daha öte psikolojik ve klinik
sorunlarla karşılaşabileceklerini belirtmek mümkündür. Bu durum ise tahmin edilen sorunların çok da sıradan
olmadığı ve gelecekte bu sorunun çok daha büyük zararların oluşmasına neden olabilme potansiyeline
sahiptir. Alanyazında problemli internet kullanımı sergileyen bireylerin karşılaşmış oldukları sorunlar ile
şizotipal kişilik bozukluğu sergileyen bireylerin yaşadıkları sorunların benzerlik taşıdığı ve bu iki durum
arasında doğrusal bir ilişkiden söz etmenin mümkün olduğu düşünülmektedir (Truzoli vd., 2016). Özellikle
sanal kumar gibi eğilimlerin sorunlu internet kullanımı sergileyen ve düşüncesizlik duygusuyla hareket eden
bireylerde yani şizotipal kişilik boyutlarına sahip bireylerde özellikle davranışsal bağımlılık bağlamında daha
yoğun bir biçimde ortaya çıkabileceği belirtilmektedir (Dussault vd., 2011). Ancak alanyazında şizotipal
kişilik özellikleri ile problemli internet kullanımı arasında ilişkinin var olup olmadığını inceleyen
araştırmaların tamamının genç bireyler üzerinde gerçekleştirilmiş olmasının, farklı bir kitle üzerinden benzer
çalışmaların gerçekleştirilmesine gereksinim olduğu ileri sürülebilir. Hâlihazırda bu durum ilgili
araştırmalarda sürekli biçimde araştırma önerisi olarak vurgulanmaktadır. Buna ek olarak internet kullanımı
ile şizotipal kişilik arasındaki eğilim ilişkilerinin sınırlarının net olarak vurgulanmadığı ve internet kullanımı
ile şizotipal kişilik özelliklerine yönelik eğilimlerin daha net biçimde ortaya çıkabileceği belirtilmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanırken karşılaşılabilecek bağımlılık durumlarının sadece kilo almak,
göz bozukluğu gibi fiziksel özelliklere etki edebileceği veya sosyalleşme önünde bir engel olarak bireyin
sosyal yaşamdan kopuk kalabileceği düşüncesi günümüzde sorunun gerçekten de farkında olmadığımızın bir
göstergesi niteliğindedir. Buna karşın teknoloji kullanımında yaşanan bağımlılık durumlarının yaratacağı
öngörülen problem durumlarının çok ciddi psikolojik ve klinik vakalara neden olabileceğinin de gözden
kaçırılmaması gerekliğine vurgu yapılması önem taşımaktadır.
Teşekkür: Araştırmacı TUBİTAK 2211-A Yurt İçi Lisansüstü Doktora Burs Programı tarafından
desteklenmektedir.
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ÖZET:Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri hem ihtiyaç duyulan bilginin artmasında hem de
bilgiye ulaşma noktasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri içerisinde özellikle
internet kullanımı hayatımızın vazgeçilmez araçlarından biri olmaktadır. Eğitim sistemi içerisinde
geleceğimizin teminatı olan bireyleri yetiştiren öğretmenlerin bu teknolojileri kullanmaları ve eğitim
ortamlarını bu gelişmeler doğrultusunda şekillendirmeleri kaçınılmazdır. Ayrıca öğretmenlerin internet
teknolojilerinden faydalanmaları onların hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamakta büyük rol
oynamaktadır. Öğretmenlerin mesleki hayatlarında başarılı olmaları, mesleki gelişimleri için internet
teknolojilerinden faydalanmaları onların bu teknolojilere olan inanç, tutum ve motivasyonları ile yakından
ilişkilidir. Bu bağlamda araştırmada Öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi mesleki gelişimleri
için internet tabanlı öğrenmeden faydalanma durumlarını ortaya koymak amacıyla geliştirilen İnternet Tabanlı
Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon İTMGM ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Gelişim, İnternet Tabanlı Öğrenme, Öğretmen, Öğretmen Adayları
GİRİŞ
Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri hem ihtiyaç duyulan bilginin artmasında hem de bilgiye
ulaşma noktasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bilginin hızla artması teknolojinin her alanda kullanımını
da zorunlu hale getirmektedir. Eğitim alanı da bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur
(Akkoyunlu & Kurbanoğlu, 2003; Bayırtepe & Tüzün, 2007; Ekizoğlu & Özçınar, 2010; Kayaduman,
Sarıkaya, & Seferoğlu, 2011; Baltacı & Akpınar, 2011). Eğitim teknolojilerinin gelişiminde önemli bir paya
sahip olan internet teknolojileri en geniş veri kaynağı imkânı sunmakla (Daş & Türkoğlu, 2010) birlikte,
yaşanan gelişmelerle formal eğitim ya da yaşam boyu öğrenme amacıyla ile eğitim öğretim faaliyetlerinde
yaygın bir şekilde yer bulmaktadır (Atasoy, 2009).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler meslek alanlarının ve yapılan işlerin kapsamının
genişlemesine yol açmakta (Kabakçı Yurdakul, 2008, s. 202), bireylerin bilgi ve yeteneklerinin gelişmesini
zorunlu kılmakta (Özgür, 2016). Eğitim camiası içerisinde bu değişimden etkilenen mesleklerin başında
öğretmenlik mesleği gelmektedir. Öğretmenler değişen dünyanın beklentileri noktasında bireyler yetiştirmede
önemli bir fonksiyona sahip olduklarından mesleklerinde sürekli değişime ve gelişime açık olmak
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durumundadırlar (Bayram Jacobs, 2012). Başka bir deyişle onların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri
kendilerini mesleki yönden geliştirmeleri ile doğrudan ilişkilidir (Bozak, Demirtaş, & Yıldırım, 2011).
İnternet teknolojileri öğretmenlere çok geniş bir yelpazede bilgi sunmakla beraber (Genç, 2010), eğitim
ortamındaki kullanımları öğretmen rollerini ve mesleki gelişim etkinliklerinin değişmesine yol açmaktadır
(Odabaşı & Kabakçı, 2007). Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde internetten
faydalanmaları hem formal hem de informal düzeyde olabilmektedir. Eğitsel içeriğin web üzerinden
sunulduğu eğitim şekli olan web temelli eğitim (Karataş, 2008, s. 5; Horzum & Çakır Balta, 2008),
öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi mesleki gelişimlerinde çevrimiçi tartışma formları, haber
grupları, sosyal medya paylaşımları gibi birçok imkân sunmaktadır (Holmes B. , 2013; Holmes, Signer, &
MacLeod, 2010; Çiftçi, 2012; Trust, 2012). Sonuç olarak; öğretmenlerin mesleki hayatlarında başarılı
olmaları, mesleki gelişimleri için internet teknolojilerinden faydalanmaları onların bu teknolojilere olan inanç,
tutum ve motivasyonları ile yakından ilişkilidir (Kao & Tsai, 2009) (Kao, Wu, & Tsai, 2011). Bu bağlamda
araştırmada Öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi mesleki gelişimleri için internet tabanlı
öğrenmeden faydalanma durumlarını ortaya koymak amacıyla geliştirilen İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime
Yönelik Motivasyon (İTMGM) ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır.
YÖNTEM
Uyarlaması yapılan İTMGM ölçeğinin orijinal formu Kao, Wu ve Tsai (2011)’ye aittir. 484 ilkokul öğretmeni
ile geliştirilen ölçeğin final versiyonu 29 madde ve altı faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğine
ilişkin faktör analizi sonucunda maddelerin yükleri “Kişisel İlgi” faktörü için .896-.674, “Meslekte
Yükselme” faktörü için .859-.668, “Dışsal Beklentiler” faktörü için .852-.611, “Pratiği Geliştirmek” faktörü
için .837-.558, “Sosyal İletişim” faktörü için .814-.649, “Sosyal Girişim (Sosyal Uyarıcılar) ”faktörü için
.782-.617 arasında bulunmuştur. Orijinal ölçekteki 29 madde toplam varyansın %75.39’unu açıklamıştır.
Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin Alfa içtutarlılık katsayıları sırasıyla .91, .84, .89, .90, .91 ve .90 olarak
hesaplanırken, ölçeğin geneli için .94 bulunmuştur. (Kao, Wu ve Tsai, 2011).
Mevcut çalışmada ölçeğin, eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri ve farklı branşlardan öğretmenler için
Türkçeye uyarlaması yapılmıştır. Orijinali 29 maddeden oluşan ölçeğe uyarlama çalışması kapsamında 1
madde eklenerek madde sayısı 30 a çıkarılmıştır. Çeviri-geri çeviri yöntemi ile Türkçe’ye çevrilen ölçeğin
yapı geçerliliği ve güvenilirliğini test etmek amacıyla 2012-2013 akademik yılı bahar yarıyılında 265
öğretmen ve 437 öğretmen adayına uygulaması yapılmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra öncelikle Türkçe
çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılarak dilsel geçerliliği incelenmiştir. Yapılan çevirinin uygunluğunun teyit
edilmesi amacıyla geri çeviri yöntemi sonucunda elde edilen form ayrıca orijinal ölçekleri geliştiren
yazarlardan Kao, Wu ve Tsai’ye gönderilmiştir. Uyarlama çalışmaları kapsamında yapı geçerliliği açımlayıcı
faktör analizi-AFA ile güvenilirlik analizleri de Cronbach Alfa, Guttman iki-yarı içtutarlılık ve Madde-toplam
korelasyon katsayıları hesaplanarak yapılmıştır.
BULGULAR VE SONUÇ
İTMGM’nin 30 maddelik Türkçe formuna Öğretmen Adayları (ÖA) (n=437) ve Öğretmenler (Ö) (n=265) için
iki ayrı AFA uygulanmıştır. Katılımcılara ait veri setlerinin örnekleme yeterlilikleri KMO (ÖA=.896; Ö=.884)
ve Bartlett küresellik testleriyle (X2 (ÖA) =6980,986 sd=435; p=.000; X2(Ö) =4776,400; sd=435; p=.000)
belirlendikten sonra her iki grup için ayrı ayrı temel bileşenler analizi yapılmıştır.
Sonuçta Öğretmen veri seti içerisinde orijinal ölçekte var olan 7. madde binişik özellik (birden fazla faktörde
yüksek yük) gösterdiğinden ölçekten çıkarılmıştır. Sorunlu maddeler çıkarıldıktan sonra her iki gruba ait veri
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setlerine ait analizlerin sonucunda toplam 29’ar maddeden oluşan altı faktörlü (Kişisel ilgi, Meslekte
Yükselme, Dışsal Beklentiler, Pratiği Geliştirmek, Sosyal İletişim ve Sosyal Girişim) yapılar elde edilmiştir.
Öğretmenlerde Orijinal ölçekten farklı olarak; orijinalinde “Meslekte Yükselme” faktöründe bulunan 6.madde
yapılan analiz sonucunda “Kişisel ilgi” faktörüne daha fazla yükleme yaptığından Kişisel ilgi faktöründe yer
almıştır. Öğretmen adaylarında orijinal ölçekten farklı olarak; orijinalinde “Pratiği Geliştirmek” faktöründe
bulunan 19, 20, 21. maddeler “Meslekte Yükselme” faktörüne yükleme yaptığından “Meslekte Yükselme”
faktöründe, orijinalinde “Dışsal Beklentiler” faktöründe bulunan 15. madde “Pratiği Geliştirmek” faktörüne
yükleme yaptığından “Pratiği Geliştirme” faktöründe yer almıştır.
Ölçeklerin varyans açıklama oranları (Ö=%67,070 ve ÖA=%63,952), alt faktörlerin toplam varyansa katkıları
[Ö(Kişisel İlgi)=%13,696; Ö(Meslekte Yükselme)=%4,357; Ö(Dışsal Beklentiler)=%14,459; Ö(Pratiği
Geliştirmek)=%13,428; Ö(Sosyal İletişim)=.%10,485; Ö(Sosyal Girişim (Sosyal Uyarıcılar))=%10,675 ve
ÖA(Kişisel İlgi)=.%12,847; ÖA(Meslekte Yükselme)=%13,127; ÖA(Dışsal Beklentiler)=%10,902;
ÖA(Pratiği Geliştirmek)=%7,435; ÖA(Sosyal İletişim)=%10,188; ÖA(Sosyal Girişim (Sosyal
Uyarıcılar))=%9,453] ve faktör yükleri [Ö(Kişisel İlgi)=.813 -.646; Ö(Meslekte Yükselme)=.623 -.506;
Ö(Dışsal Beklentiler)=.829 -.458; Ö(Pratiği Geliştirmek)=.870 -.607; Ö(Sosyal İletişim)=.799 -.589;
Ö(Sosyal Girişim (Sosyal Uyarıcılar))=.850 -.698 ve ÖA(Kişisel İlgi)=.822 -.749; ÖA(Meslekte
Yükselme)=.774 -.605; ÖA(Dışsal Beklentiler)=.769 -.596; ÖA(Pratiği Geliştirmek)=.693 -.548; ÖA(Sosyal
İletişim)=.790 -.577; ÖA(Sosyal Girişim (Sosyal Uyarıcılar))=.800 -.548] olarak bulunmuştur.
Son veri setinde yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayıları [Ö(Kişisel İlgi)=.880;
Ö(Meslekte Yükselme)=.656; Ö(Dışsal Beklentiler)=.867; Ö(Pratiği Geliştirmek)=.879; Ö(Sosyal
İletişim)=.831; Ö(Sosyal Girişim (Sosyal Uyarıcılar))=.862 ve ÖA(Kişisel İlgi)=.871; ÖA(Meslekte
Yükselme)=.861; ÖA(Dışsal Beklentiler)=.820; ÖA(Pratiği Geliştirmek)=.738; ÖA(Sosyal İletişim)=.838;
ÖA(Sosyal Girişim (Sosyal Uyarıcılar))=.811] hesaplanırken, ölçeğin geneli için Ö=.909, ÖA=.911 olarak
bulunmuştur.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, teknostres kavramına ilişkin yanılgıların giderilerek eğitim alanına yönelik
teknostres örtük moderatörlerinin (aracı değişkenlerinin) belirlenmesidir. Bu amaçla doküman incelemesi
yöntemine başvurularak teknostres kavramına yönelik gerçekleştirilmiş 159 çalışma incelenmiştir. Bu
çalışmalar Web of Science, Science Direct, Elsevier, Google Scholar veri tabanı ve arama motorları aracılığı
ile ulaşılabilen ve bu kaynaklardan açık erişime sunulan makaleler ile sınırlandırılmıştır. Ulaşılan çalışmaların
yedisi çalışma kapsamında değerlendirilebilmiştir. Elde edilen çalışmalar incelenmiş ve bu yolla teknostres
kavramının en genel anlamda örtük moderatörleri belirlenmiştir. Buna göre teknostres; teknolojiyi kontrol
edememe kaynaklı kokular, gizlenememe, karmaşıklık, kullanışsızlık, güvensizlik, yabancı dil problemleri,
sağlık sorunları, teknoloji bağımlılığı, kullanıcı memnuniyeti, sürdürülebilir niyet, denetim odağı, sosyal
etkileşim kaygısı, yüksek beklenti, çoklu görev, rol karmaşası, üretkenlik, teknolojik aşırı yükleme, teknolojik
güvensizlik ve özyeterlik olarak listeleyebileceğimiz örtük değişkenlerden etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknostres, moderatör değişken, örtük etmenler
ABSTRACT: The purpose of this study is to clarify incomprehensibility on the concept of technostress and
to identify moderators of technostress. For this purpose, thereby applying document review, 159 studies on
technostress were analyzed. These studies were open access articles, which were reached from data bases and
search engines as Web of Science, Science Direct, Elsevier, Google Scholar. Seven of reached articles could
be evaluated within the scope of the current study. These articles were examined and in the most general
sense, latent moderators of technostress were identified by this way. According to this, technostress is affected
by fears come from uncontrollability of technology, invasion of privacy, ambiguity, usefulness, reliability,
foreign language problems, health problems, addiction, user satisfaction, intention to extend use, locus of
control, social interaction anxiety, high expectation, multitasking, role ambiguity, productivity, technooverload and self-efficacy.
Keywords: Technostress, moderator variable, latent variable
GİRİŞ
Teknostres 1980’li yıllardan günümüze dek alanyazında yer bulmuştur. İlk dönemlerde “yeni bilgisayar
teknolojilerini sağlıklı biçimde kullanabilme yetersizliğinden kaynaklanan modern uyum hastalığı” (Brod,
1982) olarak tanımlanırken, son dönemlerde “bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yol açtığı bireysel
stres hissi” (Berger, Romeo, Gidion ve Poyato, 2016) tanımı kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişim,
teknostres kaynaklarının giderek bireyselleşerek duyuşsal bir boyut kazandığı yönünde yorumlanabilir.
Teknostres kavramı alanyazında daha çok işletme alanında çalışılmıştır (Rose, Stoklosa ve Gray, 1998).
Dolayısıyla yapılan tanımlamalar daha çok işletme olguları ve iş dünyasında teknoloji kullanımı üzerine
yoğunlaşmıştır. Ancak geçtiğimiz yıllarda, özellikle teknoloji entegrasyonu süreçlerinin yaygınlaşması ile
birlikte, eğitim alanında çalışan araştırmacıların da bilgisayar kaygısı, teknolojiye karşı tutum, teknoloji
fobisi, teknostres gibi kavramlara yöneldiği bilinmektedir. Bir başka bakış açısı ile teknostres eğitim alanında
çalışılmakta ancak başka kavramlar altında incelenmektedir. Bilgisayar kaygısı bu kavramlardan biridir.
Bireylerin bilgisayar kullanırken veya bilgisayar kullanım sonuçlarını düşündüğünde ortaya çıkan peşin
hüküm veya korkuları bilgisayar kaygısı (Çevik ve Baloğlu, 2007) olarak tanımlanmaktadır. Korku hissinin
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strese yol açtığı bilindiğine göre, bilgisayar kaygısının çatısı altında çalışılan teknostres kavramına yönelik bir
yanılgının bulunduğu görülmektedir. Teknofobi teknostres ile eşanlamlı kullanılan kavramlardan biridir (Gür
Akınoğlu, 1993). Ancak teknofobi teknolojiden kaynaklanan sadece korkuları ifade etmektedir. Ayrıntılı bir
bakış açısıyla bu kavramlar incelendiğinde, bilgisayar kaygısı, teknofobi teknostres kaynaklarından biri iken
alanyazında eşanlamlı olarak kullanılması noktasında bir kavram yanılgısı bulunduğu göze çarpmaktadır.
Bunlarla birlikte teknolojiye karşı olumsuz tutum kavramının da bu kavram karmaşasının içinde yer aldığı
görülmektedir.

YÖNTEM
Çalışmada doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Doküman incelemesi doğrudan gözlem ve
görüşme olanağının bulunmaması ya da güç olması durumunda araştırılması hedeflenen olgu hakkındaki
yazılı ve görsel materyal ve malzemelerin belirli ölçütlere göre incelenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan
bir yöntemdir (Bogdan ve Biklen, 1998; Creswell, 2012). Çalışma kapsamında teknostres kavramının tanımı
ve moderatörlerine sağlıklı biçimde ulaşabilmek için alanyazında yer alan çalışmalar, açık erişimli makaleler
olması ve eğitim alanına yönelik moderatörleri içermesi ölçütleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu çalışmalar
WebofScience, ScienceDirect, Elsevier, GoogleScholar veri tabanı ve arama motorları aracılığı ile ulaşılabilen
ve bu kaynaklardan açık erişime sunulan makaleler ile sınırlandırılmıştır. Tarama sonucunda 159 çalışmaya
ulaşılmıştır. Ancak çalışma ölçütlerinin, eğitim alanına yönelik moderatörlerin belirlenmesinde kullanılabilen,
açık erişimli makaleler olması nedeniyle değerlendirmeye alınabilen yedi çalışma olmuştur. Bunun temel
nedeni alanyazındaki çalışmaların ağırlıklı olarak işletme, ekonomi, iktisat gibi alanlarda gerçekleştirilmiş
olması ve bu çalışmalar kapsamında üretilen bilgilerin eğitim alanına uyarlanamamasıdır. Elde edilen
çalışmalar incelenmiş ve bu yolla teknostres kavramının en genel anlamda örtük moderatörleri ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır.
BULGULAR
Teknostres kavramına yönelik yapılan tanımlamalar göz önünde tutulduğunda teknostres kavramı ile
bilgisayar kaygısı kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı görülmüştür. Çalışmada, daha önce sözü
edildiği gibi, bilgisayar kavramı sınırlı bir teknolojiyi ifade etmektedir. Ancak teknostres kavramının ilk ayağı
olan teknoloji özellikle günümüzde bilgisayarlar, cep telefonları ve PDAlar gibi mobil cihazlar, bulut bilişim
gibi donanım veya yazılımları bir çatı altında topladığından daha kapsamlıdır. Teknostresin ikinci ayağı olan
stres sözlük anlamı ile ruhsal gerilim, kaygı ise endişe duyulan düşünce (Türk Dil Kurumu) anlamındadır.
Fobi kelimesinin Türkçe karşılığının korku olduğu göz önünde bulundurulduğunda, teknostres kavramı ile
bilgisayar kaygısı, teknofobi gibi kavramlardan daha kapsamlı olduğu görülmektedir. Bu bilgilerden yola
çıkarak teknostres kavramı ile birlikte ya da teknostres kavramının yerine kullanılan kavramların bazıları ile
olan ilişkisi Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1: Teknostres ve bazı kavramlarla olan ilişkisi
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Teknostres

Teknolojiye
karşı tutum

Teknofobi

Bilgisayar
kaygısı

Şekil 1’den anlaşılacağı gibi, tanım ve içerik bağlamında, bilgisayar kaygısı teknofobi; teknofobi teknolojiye
karşı olumsuz tutum kapsamında incelenebilir. Ancak teknostres bu kavramlardan daha kapsamlı bir şemsiye
kavram olarak ele alınmalıdır. Ek olarak çalışma sonucunda Şekil 2’de sunulan değişkenlerin bireylerin
teknostres düzeyini etkilediği öne sürülmektedir.
Şekil 2: Teknostresin eğitim alanına yönelik örtük moderatörleri
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Şekil 2’ye göre teknostres; teknolojiyi kontrol edememe kaynaklı kokular (Gür Akınoğlu, 1993),
gizlenememe, karmaşıklık, kullanışsızlık, güvensizlik (Ayyagari, Grover ve Purvis, 2011), yabancı dil
problemleri, teknoloji bağımlılığı (Çoklar, Efilti, Şahin ve Akçay, 2016), kullanıcı memnuniyeti,
sürdürülebilir niyet (Fuglseth ve Sorebo, 2014), denetim odağı, sosyal etkileşim kaygısı (Lee, Chang, Lin ve
Cheng, 2014), yüksek beklenti, çoklu görev, rol karmaşası, üretkenlik (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan ve RaguNathan, 2007), teknolojik aşırı yükleme ve özyeterlik (Yin, Davison, Bian, Wu ve Liang, 2014) olarak
listeleyebileceğimiz örtük değişkenler ile birlikte incelenmelidir. Bir başka ifade ile teknostres sözü edilen
değişkenlerden etkilenmektedir.
Teknolojiyi kontrol edememe kaynaklı korkular, ifadeden anlaşılacağı üzere bireylerin kullandıkları
teknolojiler ile yaptıkları ya da yapabilecekleri hataları ayıklamada, bu hataları gidermede karşılaşabilecekleri
güçlüklere ilişkin kaygılarını ifade etmektedir (Gür Akınoğlu, 1993). Gizlenememe, bireylerin teknoloji
kullanımlarının kayıt alındığı, gizli bilgilerine ulaşılabileceği, işlemlerinin kolayca görüntülenebileceği
noktalarında yaşadıkları endişe hissini ifade etmektedir (Ayyagari, Grover ve Purvis, 2011). Bu durumun
bireylerin stres yaşamalarına ve teknoloji kullanımlarını kısıtlanmalarına neden olduğu öne sürülmüştür.
Karmaşıklık ise bireylerin yeni karşılaştıkları teknolojileri öğrenmede ya da mevcut teknolojileri kullanmada
yaşadıkları problemleri ifade etmektedir (Ayyagari, Grover ve Purvis, 2011). Bu durum Moore ve Benbasat
(1991) tarafından da bireylerin yaşamlarına, kolay kullanabilecekleri teknolojileri entegre etmenin daha kolay
olduğu ve bu teknolojileri kullanımları sırasında stres yaşamalarının önüne kullanım karmaşıklığının
azaltılması yolu ile geçilebileceği yönünde açıklanmıştır. Kullanışsızlık; bireylerin kullandıkları teknolojiler
ile yaptıkları işleri teknoloji olmadan da üretebilecekleri anlamında kullanılmaktadır (Ayyagari, Grover ve
Purvis, 2011). Eğitsel bakış açısıyla öğrenen ya da öğretenler teknoloji ile yürüttükleri öğrenme yaşantılarını
teknoloji olmaksızın benzer biçimde gerçekleştirebiliyorlarsa kullanışsız buldukları teknolojileri kullanmayı
reddetme ve buna bağlı olarak stres eğiliminde olabilecekleri söylenebilir. Güvensizlik; teknolojinin eğitim
alanında öğretenlerin yerini alma noktasında hissedilen korkuyu ifade etmektedir. Yabancı dil problemleri;
teknoloji kullanımı sırasında karşılaştıkları yabancı terimlere karşı dil bakımından yetersiz kalma durumu iken
teknoloji bağımlılığı; bireylerin kendini teknoloji ile aşırı vakit geçirirken bulması sonucunda bu durumu
kontrol edememe kaygısını ifade ettiği söylenebilir (Çoklar ve ark., 2016). En basit anlatım ile, kullanıcıların
teknoloji ürünlerinden memnun olma durumunu, kullanımının devam etmesini ve sürekli hale getirilmesine
ilişkin kullanıcı niyeti de sürdürülebilir niyet olarak tanımlanabilir. Bu iki moderatör değişken teknostres ile
ters orantılı olarak incelenmelidir. Daha açık bir ifade ile teknostres çalışmalarında, sürdürülebilir niyet
arttıkça teknostresin azalacağı, benzer biçimde kullanıcılar teknolojiden memnun kaldıkça teknostreslerinin
azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Denetim odağı; bireylerin olayları kendi yetenek, davranış ve özellikleri (içsel denetim odağı) ya da şans,
diğer bireyler gibi kendisi dışında gelişen olaylar (dışsal denetim odağı) çerçevesinde algılamasını ifade eder
(Rotter, 1966). Bu açıdan bakıldığında özellikle dışsal denetim odağı bireyleri teknoloji kaynaklı kaygı, stres
gibi hislere yönlendirebileceği görülmektedir. Sosyal etkileşim kaygısı; teknoloji ile değişen sosyal statü ve
başkalarıyla etkileşim durumu nedeniyle, bireylere başkaları tarafından değerlendirilme ve mercek altına
alınma hissi olarak tanımlanabilir (Lee ve ark., 2014). Yüksek beklenti; teknolojinin sunduğu geniş olanaklar
nedeniyle kullanıcılardan beklentinin fazla olmasını, çoklu görev; bireylerin teknoloji kullanımı sırasında
birden fazla işi bir arada yapabilmek zorunda olmasını, rol karmaşası; bireylerin teknolojinin değişip
gelişmesi ile değişen rollere ayak uydurmada karşılaştığı güçlükleri (Tarafdar ve ark., 2007) açıklamaktadır.
Üretkenlik teknoloji ile üretilen iş ve edimlerin iki yönlü biçimde değerlendirilmesini gerektirmekte, bir başka
ifade ile verimli üretimin teknostresi azalttığı, verimsiz ya da değersiz görülebilecek ürünlerin teknostrese
neden olduğunu ya da artırdığını ifade etmektedir (Tarafdar ve ark., 2014). Teknolojik aşırı yükleme
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bireylerin daha hızlı ve daha uzun süre çalışmak zorunda kalmasını (Yin ve ark., 2014), eğitsel bir bakış
açısıyla öğrenenlerin öğrenme düzeylerinden daha fazla ve hızlı, öğretmenlerin ise daha çok ve hızlı öğretmek
durumunda kalmasını ifade eder. Son olarak özyeterlik kavramı incelendiğinde, oldukça geniş bir kavram
olmakla beraber, bu kavrama teknoloji kapsamında bakıldığında teknolojiyi kullanmadaki bireysel yeterlik ya
da yetersizlikleri açıklaması noktasında teknostresi etkilediği görülmektedir.
SONUÇ
Çalışma kapsamında, gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucunda ulaşılan dokümanlar incelenmiştir. Bu
inceleme ile alanyazında teknostres kavramına yönelik kavram yanılgılarının bulunduğu belirlenmiştir.
Teknostres alanyazında genel olarak bilgisayar kaygısı ile eşanlamlı olarak kullanıldığı ortaya konmuştur.
Ancak gerek teknostresin teknoloji kapsamının bilgisayardan daha fazla olduğu gerekse stres kavramının
kaygı kavramından farklı şeyler ifade ettiği noktasında bu iki kavramın birbirinin yerine kullanılamayacağı bu
çalışma ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Ek olarak çalışma kapsamında teknostresi modere eden daha açık bir ifade ile aracı değişken olarak
şekillendiren çeşitli örtük değişkenler olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenler teknolojiyi kontrol edememe
kaynaklı korkular, gizlenememe, karmaşıklık, kullanışsızlık, güvensizlik, yabancı dil problemleri, teknoloji
bağımlılığı, kullanıcı memnuniyeti, sürdürülebilir niyet, denetim odağı, sosyal etkileşim kaygısı, yüksek
beklenti, çoklu görev, rol karmaşası, üretkenlik, teknolojik aşırı yükleme ve özyeterlik olarak sıralanmıştır. Bu
moderatörler, teknostres kavramını modere edebildiği gibi, kendi içinde birbirini modere eden değişkenler
olabilir. Örneğin; bu çalışmada özyeterlik kavramının teknostresi modere ettiği üzerinde durulmuştur ancak
özyeterlik çok geniş bir kavram olup karmaşıklık, güvensizlik, denetim odağı gibi diğer moderatör
değişkenleri de modere eden bir kavram olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu durum gerçekleştirilen bu
çalışmanın bir modelleme çalışması ile yapısal bir model olarak denenmesi gerekliliğini doğurmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak çalışma kapsamında ulaşılan 159 çalışmanın ancak yedisinden eğitim alanına yönelik
örtük değişken belirleme noktasında yararlanılabilmiştir. Bu durum eğitim alanına yönelik teknostres
çalışmalarının azlığını ortaya koymaktadır. Ancak eğitim alanına yönelik çalışmaların nicelik olarak
artmasının ötesinde nitelik olarak yüksek çalışmaların üretilebilmesi açısından çalışma kapsamında ortaya
çıkarılan moderatör değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bununla birlikte bu çalışma ile
ortaya çıkarılmaya çalışılan moderatör değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı moderatörleri olup
olmadıkları denenmeli ve kanıtlanmalıdır.
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ÖZET: Bu çalışma simülasyon destekli öğretim tekniğinin sinir sistemi konusunda fen bilgisi öğretmen
adaylarının akademik başarılarına ve biyoloji tutumlarına etkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 48 kız 11 erkek toplam 59
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 2015-2016 güz döneminde “Genel Biyoloji Dersi” kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. 3 hafta, haftada 2 ders saati süren
uygulamada, sinir sistemi konusu klasik anlatım yöntemiyle işlendikten sonra soyut olan kavramların
somutlaştırılması adına öğretmen adayları ile etkileşimli simülasyon etkinliği yapılmıştır. Sinir Sistemi Başarı
Testi (SSBT) ve Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ) testi öntest-sontest olarak uygulanmıştır. SSBT ve BTÖ’ den
elde edilen öntest- sontest puanları t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamalar
sonucunda öğretmen adaylarının sinir sistemi başarı testi puanlarında anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur,
t(58)=-19.512 p<.01. Öğretmen adaylarının biyoloji tutum ölçeği öntest-sontest puanlarında ise anlamlı bir
artış bulunmamıştır, t(60)=-0.120 p>.01.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Sinir Sistemi, Öğretmen Adayları, Akademik Başarı, Biyoloji Tutum

Teaching Nervous System Subject With Simulation Applications
ABSTRACT: This study has been carried out to determine the effects of simulation assisted teaching to
preservice science teachers' academic achievement on the nerveous system and biology attıtude. The study
group of the research were the 2nd class preservice science teachers of Firat University, Faculty of
Education, 48 female,11 male a total of 59. The study was conducted within the "General Biology Course" at
spring semester 2015-2016. Quasi-experimental design was used in the research. 3 weeks, 2 hours of practice
time per week,after processing the classical narrative methods of nervous system subject, interactive
simulation activities were performed with the preservice teachers for concretizing abstract concepts. Nervous
System Achievement Test (NSAT) and Biology Attitude Scale (BAS) test was administered as pretestposttest. As a result of the practices, it has been found to be a significant increase in nervous system
achievement test scores of the preservice science teachers, t(58)=-19.512 p<.01. There was not significant
increase in biology attitude scale pretest-posttest scores of prospective teachers, t(58)=-0.120 p>.01.
Keywords: Simulation, Nervous System, Preservice Science Teachers, Academic Achievement, Attitude
GİRİŞ
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21 yy. da bilimsel bilginin ve teknolojinin hızlı bir şekilde artması beraberinde eğitim sistemimizde yeni ve
etkili öğretim yöntem, strateji ve tekniklerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin
eğitim ve öğretim ortamına girmesinin zorunluluk olduğu düşünüldüğünde bilgisayarların bir eğitim aracı
olarak kullanılması da kaçınılmaz hale gelmektedir (Akkağıt ve Tekin, 2012). Eğitimde öğrencilerin daha iyi
anlamalarını sağlamak, daha eğlenceli ve çekici öğretim ortamları oluşturmak adına Bilgisayar Destekli
Eğitim (BDE) yöntemlerinden etkin bir şekilde yararlanılması gerekmektir (Büyükkara, 2011). İpek (2001)’ e
göre BDE yöntemlerinden en çok kullanılanları; Özel Öğretici Programlar, Simülasyonlar ve Alıştırma ve
Denemelerdir.
Öğrencilerin fen derslerinde özellikle gözlemlenmesi güç ya da olanaksız olan olayları anlamalarını ve
zihinde yapılandırmalarını sağlamak için bu olayları deneyimlemeleri gerekmektedir. Ancak zaman
yetersizliği, malzeme eksikliği, güvenlik, maliyet vb. nedenlerden dolayı fen dersinin içeriğini oluşturan çoğu
olgu ve olaylar laboratuvar ortamında birebir gerçekleştirilememektedir. Simülasyon tekniği ile bu
olumsuzluklar giderilerek söz konusu olay ve olgular öğrenme ortamına aktarılabilmektedir. Simülasyon
tekniğinin güvenlik, tekrar edilebilirlik, gözlemlenebilirlik ve denenebilirlik gibi avantajlarının olması fen
öğretiminde bu tekniğin sıklıkla tercih edilmesine olanak sağlamaktadır (Hakerem, Dobrynina ve Shore,
1993; De Jong ve Van Joolingen, 1998).
Konu ile ilgili literatüre bakıldığı zaman çalışmaların ağırlıklı olarak sınıf öğretmen adayları ile fen bilgisi
öğretmen adayları üzerinde yürütüldüğü görülmektedir (Bayram ve Koçak, 2013; Yılmaz ve Eren, 2014;
Aycan ve Diğ., 2002; İlyasoğlu ve Aydın, 2013; Saka ve Akdeniz, 2006; Karamustafaoğlu, Aydın ve Özmen,
2005). Yapılan çalışmalara bakıldığında öğretmen adaylarına fen konularının öğretilmesinde kullanılan
bilgisayar destekli simülasyon yönteminin, geleneksel öğretim yönteminden daha etkili olduğu sonucuna
varılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği 2. Sınıf öğretmen adaylarının anlamakta zorluk çektikleri sinir
sistemi konusunda simülasyon destekli öğretim tekniğinin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve
biyoloji tutumlarına etkisini incelemektir.
YÖNTEM
Haftada 2 saat olmak üzere toplam 3 hafta süren araştırmada deneysel araştırma modellerinden öntest-sontest
tek deney gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından sinir sistemi konusu klasik anlatım
yöntemiyle işlendikten sonra soyut olan kavramların somutlaştırılması adına öğretmen adayları ile etkileşimli
simülasyon etkinliği yapılmıştır (http://www.phed.colorado.edu). Çalışmanın verileri Sinir Sistemi Başarı
Testi ve Biyoloji Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 11 erkek, 48 kız toplam 59
öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak Sinir Sistemi Başarı Testi (SSBT) ve Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ)
kullanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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Çalışmanın verileri nicel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının sinir sistemi başarı testi ve biyoloji
tutum ölçeği öntest-sontest puanları ilişkili örnekleme t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sinir sistemi başarı
testine ait ilişkili örnekleme t testi analizi bulgularına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: Sinir sistemi başarı testi öntest ve sontest ortalama puanlarının t-testi sonuçları
Ölçüm(SSBT)

N

̅
𝑿

S

sd

t

p

Öntest

59

2.40

2.00

58

-19.512

.000

Sontest

59

10.54

2.41

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının Sinir Sistemi Başarı Testi puanlarında anlamlı bir artış olduğu
görülmektedir, t(58)=-19.512 p<.05. Öğretmen adaylarının uygulama öncesi sinir sistemi başarı testi
̅ =2.40 iken; uygulama sonrasında 𝑿
̅ =10.54 e yükseldiği görülmektedir.
puanlarının ortalaması 𝑿
Biyoloji tutum ölçeğine ait ilişkili örnekleme t testi analizi bulgularına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2: Biyoloji tutum ölçeği öntest ve sontest ortalama puanlarının t-testi sonuçları
Ölçüm(BTÖ)

N

̅
𝑿

S

sd

t

p

Öntest

59

150.98

20.02

58

-.120

.905

Sontest

59

151.27

18.53

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının biyoloji tutum ölçeği puanlarında anlamlı bir artış olmadığı
görülmektedir, t(58)=-.120 p>.05. Öğretmen adaylarının uygulama öncesi Biyoloji Tutum Ölçeği puanlarının
̅ =150.98 iken; uygulama sonrasında 𝑿
̅ =151.27’e yükseldiği görülmektedir.
ortalaması 𝑿
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde simülasyon uygulamalarıyla sinir sistemi konusunun
anlatılmasının, öğretmen adaylarının başarılarına pozitif yönde katkıda bulunduğu görülmüştür. Lisans
dersleri süresince simülasyon uygulamalarının artırılması durumunda öğretmen adaylarının alan başarılarının
da doğru orantılı bir şekilde artacağı düşünülmektedir. Özellikle KPSS alan sınavında fen bilgisi öğretmen
adaylarının alan başarılarının düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda; simülasyon uygulamalarının alan
bilgisine katkısı göz ardı edilmemelidir. Öğretmenlerin öğretildiği gibi öğrettikleri düşünüldüğünde yapılan
simülasyon uygulamalarını meslek hayatlarında derslerine entegre etme ihtimalleri artacaktır.
Öğretmen adaylarının biyoloji tutum ölçeğinden elde edilen t testi sonuçlarında anlamlı bir artış olmadığı
bulunmuştur. Bu durumda uygulanan simülasyonun öğretmen adaylarının biyoloji tutumlarını olumlu ya da
olumsuz etkilemediği sonucuna varılabilir.
ÖNERİLER
Öğretmen adaylarının sahip olduğu kavram yanılgıları ileriki yıllarda rehberlik edecekleri öğrencileri
de etkileyecektir. Bu yüzden simülasyonların başarıyı arttırıcı özelliğinden faydalanarak alan bilgisi
öğretiminde simülasyonların daha aktif olarak kullanılması önerilmektedir.
Ülkemizde Fatih projesiyle birlikte bir çok okul akıllı tahtalar ve tabletlere kavuşmuştur. Bu ekipmanların
amacına uygun kullanımında simülasyon, animasyon uygulamalarının çoğaltılması, EBA (eğitim bilişim ağı)
içeriğinin zenginleştirilmesi önerilmektedir.

197

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

KAYNAKLAR
Akkağıt, Ş.F. ve Tekin, A. (2012). Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik Ve
Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi. Ege Eğitim Dergisi 2012 (13) 2: 1–121.
Aycan, Ş., Arı, E., Türkoğuz, S., Sezer H. ve Kaynar, Ü. (2002). Fen Ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli
Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi: Yeryüzünde Hareket Örneği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 57-70.
Bayram, K. ve Koçak, N. (2013). Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Erişilerine Ve Kalıcılık Düzeylerine
Animasyon Uygulamalarının Etkisi. TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History
of Turkish or Turkic Volume 8/12 Fall 2013, p. 167-177.
Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Ses Ünitesinin Bilgisayar Simülasyonları Ve
Animasyonları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısı Ve Tutumu Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
De Jong, T. & Van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual
domains. Review of educational research, 68(2), 179-201.
Hakerem, G., Dobrynina, G. & Shore, L. (1993). The effect of ınteractive, three dimensional, high speed simulations on
high school science students' conceptions of the molecular structure of water. Paper presented at the annual meeting of
the National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, GA. (ERIC Document Reproduction Service No.
ED362390).
İlyasoğlu, U. ve Aydın, A. (2014). Doğru Akım Devreleri Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Ve
Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 223-240.
İpek, İ. (2001), Bilgisayarla Öğretim: Tasarım, Geliştirme Ve Yöntemler. Ankara: Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Karamustafaoğlu, O., Aydın, M. ve Özmen, H. (2005). Bilgisayar Destekli Fizik Etkinliklerinin Öğrenci Kazanımlarına
Etkisi: Basit Harmonik Hareket Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 67-81.
Saka, A. ve Akdeniz, A.R. (2006). Genetik Konusunda Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirilmesi Ve 5E Modeline Göre
Uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET January 2006 ISSN: 1303-6521 volume 5
Issue 1 Article 14.
Yılmaz, M. ve Eren, A. (2014). Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon Ve
Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 8499.

198

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Simülasyon Destekli Öğretim Tekniğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kas
Sistemi Konusundaki Akademik Başarılarına Ve Biyoloji Tutumlarına Etkisi
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ÖZET: Bu çalışma simülasyon destekli öğretim tekniğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kas sistemi
konusundaki akademik başarılarına ve biyoloji tutumlarına etkisini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 50 kız 11 erkek toplam 61 öğretmen adayı ile
2015-2016 güz döneminde “Genel Biyoloji Dersi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak
yarı deneysel desen kullanılmıştır. Uygulama haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 3 hafta sürmüştür.
Öğretmen adayları kas sistemi konusu ile ilgili iki farklı simülasyon uygulamasına katılmıştır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak Kas Sistemi Başarı Testi (KSBT) ve Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ) kullanılmıştır. KSBT
ve BTÖ’ den elde edilen ön test- son test puanları t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen
uygulamalar sonucunda öğretmen adaylarının kas sistemi başarı testi puanlarında anlamlı bir artış olduğu
bulunmuştur, t(60)=-22.644 p<.01. Öğretmen adaylarının biyoloji tutum ölçeği öntest-sontest puanlarında ise
anlamlı bir artış görülmemektedir, t(60)=-0.378 p>.01
Anahtar kelimeler: Simülasyon, Kas Sistemi, Öğretmen Adayları, Akademik Başarı, Biyoloji Tutum

The Effects Of Simulation Assisted Teaching Technique To Preservıce Science Teachers’
Academic Achievement On Musculature And Biology Attitudes
ABSTRACT: This study has been carried out to determine the effects of simulation assisted teaching to
preservice science teachers' academic achievement on the musculature and biology attıtude. The study was
conducted within the scope “general biology courses” at fall semester 2015-2016 with the preservice teachers
studying in second grade of Education Faculty of Firat University, 50 female, 11 male with a total of 61.
Quasi-experimental design was used as research method. The practice lasted totally 3 weeks and 2 hours per
week. Preservice teachers were involved in two different simulation applications related musculature.
Musculature Achievement Test (MAT) and Biology Attitude Scale (BBAS), as a data collection tool, were
used. The pretest-posttest scores obtained from MAT and BBAS were analyzed by using t-test. As a result of
the practice, it was found as a significant increase in preservice teachers' musculature achievement test scores,
t(60)=-22.644 p<.01. But, it wasn't found as a significant increase in preservice teachers' biology attitude scale
scores, t(60)=-0.378 p>.01.
Keywords: Simulation, Musculature, Preservice Science Teachers, Academic Achievement, Attitude
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GİRİŞ
Teknolojik gelişimlerin hızlı bir şekilde artışı toplumda birçok alanı etkilemekle birlikte eğitim-öğretim
yöntemlerinde de yeni arayışların başlamasına neden olmuştur. Ve bilgisayar başta olmak üzere birçok
teknolojik araç-gereç eğitim sistemimizde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu olan bu araç gereçlerin sınıf
ortamında kullanılması ile öğrencinin dikkatinin canlı tutulması, konuların daha etkin bir şekilde işlenmesi,
gözlemin güvenilir gerçekleşmesi, öğrenilenlerin kalıcı olması, kısa zaman diliminin ekonomik kullanılması
ve mevcut içeriğin tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlar (Taşpınar, 2004). İlyasoğlu ve Aydın (2014)’ a göre
teknolojiden faydalanarak ders işlendiği takdirde öğrencilerin birden çok duyusuna hitap edildiği için
öğrenmenin kolaylaştırılması mümkün hale gelmiştir. Tüm bu gelişmelere bakıldığı zaman artık tahta ve
tebeşirin yerini bilgisayarlar, akıllı tahtalar ve tabletler almıştır. Namlu (1999)’ a göre bilgisayarlar eğitim
sürecine bir seçenek olmaktan ziyade mevcut sistemi destekleyici ve güçlendirici bir öge olarak girmelidir.
Bir toplumun gelişmesinde, fen bilimleri eğitimi büyük bir etkiye sahiptir. Çünkü fen bilimleri yalnızca bilim
insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri, kesinliği ispatlanmış bilgiler değil ayrıca
yaratıcılık ve hayal gücü sonucunda yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamak adına gösterilen insan çaba ve
gayretlerinin tamamıdır (Çepni ve Çil, 2009). Bu sebeple fen öğretiminin bütün kademelerde etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Daşdemir ve Doymuş 2012). İlyasoğlu ve Aydın (2014) fen ve teknolojinin
birleşmesinin en güzel örneğinin Bilgisayar Destekli Öğretim olduğunu belirtmektedir. Çavaş (2002)’ ye göre
fen eğitiminde teknolojik araç gereçlerin kullanılması ile öğrencinin aktif olduğu bir eğitimin gerçekleşmesi,
soyut olan kavramların somutlaştırılarak algının artırılması ve mikro düzeydeki şekillerin benzetim yoluyla
gösterilmesine imkân sağlanmaktadır. Simülasyon destekli öğretim tekniği de BDÖ’ in bir parçasıdır.
Özellikle FATİH projesi kapsamında birçok okulda akıllı tahta ve tabletlerin kullanılmaya başlanmasıyla
birlikte simülasyon destekli öğretim tekniğinin işlevselliği kolaylaştırılmıştır.
Bu çalışma simülasyon destekli öğretim tekniğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kas sistemi konusundaki
akademik başarılarına ve biyoloji tutumlarına etkisini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışma toplam 3 hafta haftada 2 ders saati olmak üzere yürütülmüştür. Araştırmada öntest-sontest tek deney
gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından kas sistemi konusu klasik anlatım
yöntemiyle işlendikten sonra soyut olan kavramların somutlaştırılması adına öğretmen adayları ile 2 farklı
etkileşimli simülasyon etkinliği yapılmıştır. Çalışmanın verileri Kas Sistemi Başarı Testi ve Biyoloji Tutum
Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 11 erkek, 50 kız toplam 61
öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak Kas Sistemi Başarı Testi(KSBT) ve Biyoloji Tutum Ölçeği(BTÖ)
kullanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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Çalışmanın verileri nicel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının kas sistemi başarı testi ve biyoloji
tutum ölçeği öntest-sontest puanları ilişkili örnekleme t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Kas sistemi başarı
testine ait ilişkili örnekleme t testi analizi bulgularına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: Kas sistemi başarı testi öntest ve sontest ortalama puanlarının t-testi sonuçları
Ölçüm(KSBT)

N

̅
𝑿

S

sd

t

p

60

-22.64

.000

Öntest

61

3.98

2.17

Sontest

61

12.29

2.23

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının Kas Sistemi Başarı Testi puanlarında anlamlı bir artış olduğu
görülmektedir, t(60)=-22.64 p<.01. Öğretmen adaylarının uygulama öncesi kas sistemi başarı testi puanlarının
̅ =3.98 iken; uygulama sonrasında 𝑿
̅ =12.29 a yükseldiği görülmektedir.
ortalaması 𝑿
Biyoloji tutum ölçeğine ait ilişkili örnekleme t testi analizi bulgularına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2: Biyoloji tutum ölçeği öntest ve sontest ortalama puanlarının t-testi sonuçları
Ölçüm(BTÖ)

N

̅
𝑿

S

sd

t

p

Öntest

61

149.25

19.05

60

-.378

.802

Sontest

61

151.42

18.23

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının biyoloji tutum ölçeği puanlarında anlamlı bir artış olmadığı
görülmektedir, t(60)=-.378 p>.05. Öğretmen adaylarının uygulama öncesi Biyoloji Tutum Ölçeği puanlarının
̅ =149.25 iken; uygulama sonrasında 𝑿
̅ =151.42’e yükseldiği görülmektedir.
ortalaması 𝑿

SONUÇ VE TARTIŞMA
Gerçekleştirilen simülasyon uygulaması sonucunda öğretmen adaylarının kas sistemi başarı testi sonuçlarının
son test lehine arttığı görülmüştür. Yapılan literatür çalışmalarına bakıldığında simülasyon uygulamalarında
öğretimin yaparak yaşayarak gerçekleştiği, öğrencinin bilgisini inşa etmesine olanak sağladığı, soyut olan
kavramların somuta dönüştürüldüğü ve kavramlara şekillerle ulaşılabilmesine yardımcı olduğu görülmektedir
(Bozkurt ve Sarıkoç, 2008, Karalar, ve Sarı, 2007; Özdener, 2005). Çalışmada elde edilen bulgular ile ilgili
alanda yapılan literatür çalışmalarındaki bulgular paralellik göstermektedir. Bu durum öğretmen adaylarının
simülasyon uygulamalarıyla yürütülecek diğer derslerde de başarılarının artacağını düşündürtmektedir.
Gerçekleştirilen uygulamalar öğretmen adaylarının biyoloji tutumlarında değişiklik oluşturmamıştır. Bu
durumda uygulanan simülasyonun öğretmen adaylarının biyoloji tutumlarını olumlu ya da olumsuz
etkilemediği sonucuna varılabilir. Aslan Efe, Oral, Efe ve Öner Sünkür (2011) yapmış oldukları 8 haftalık
çalışmanın sonucunda öğrencilerin biyoloji tutumlarında bir farklılık tespit edememişlerdir. Çalışmanın
sonucunda anlamlı bir fark çıkmamasının sebebi olarak ise çalışma süresinin çok uzun olmaması, tutum
değişikliğinin zaman gerektirmesi gibi etkenlere bağlayabiliriz.
ÖNERİLER
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Simülasyon uygulamalarının başarıyı artırmadaki pozitif etkisi göz önüne alınarak bu uygulamaların
artırılması oldukça önemlidir. Özellikle bu konuda bilişim uzmanlarıyla, alan eğitimcilerin birlikte çalışması
materyallerin çoğaltılması önerilmektedir. Simülasyon uygulamalarının artırılarak EBA (eğitim bilişim ağı)
içeriğinin zenginleştirilmesi önerilmektedir. Böylelikle Fatih Projesiyle birlikte donanımları artan okullarda
derslerin daha eğlenceli ve eğitim kalitesinin artması sağlanılacaktır.
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Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Alternatif Ölçme Değerlendirme
Yöntemlerine İlişkin Var Olan Durum

Merve YILDIZ
Erzincan Üniversitesi
merveyildiz@erzincan.edu.tr
ÖZET: Bu çalışmada, bugüne kadar yapılmış araştırma makalelerinden hareket ederek, çevrimiçi öğrenme
ortamlarında kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik var olan durumun ortaya
konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda iki aşamalı sistematik bir betimsel tarama stratejisi belirlenmiştir. İlk
aşamada veritabanı, çalışma alanı ve makale türüne karar verilerek bir tarama yapılmıştır. İkinci aşamada ise
bu taramadan elde edilen çalışmalar, yayınlandığı yıla, ülkeye, dergiye, çalışmalarda kullanılan alternatif
ölçme değerlendirme yöntemine, çalışma kapsamındaki çevrimiçi ortama, çalışma grubuna ve çalışmanın
bağlamına göre analiz edilmiştir.Belirlenen ölçütlere göre yapılan tarama sonucunda, erişilen 19 makale
çalışma kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrenme
öğretme sürecinin değerlendirilmesine yönelik alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerin kullanıldığı çok az
çalışmaya rastlanmış olup, öğretim sürecinin değerlendirilmesinden ziyade, genellikle çevrimiçi ortamların
etkililiğinin değerlendirildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi öğrenme ortamı, alternatif ölçme ve değerlendirme, betimsel analiz
ABSTRACT: In this study, it is aimed at presenting the existing situation of alternative assessment methods
used in online learning environments, based on from research articles to date. For this purpose, a two-step
systematic descriptive research strategy has been determined. The database, research area and article type
were decided in the first stage. Research articles obtained from the first stage were analyzed in terms of
distribution by its years, country where the study was published, journal where it was published, the
alternative assessment method used, the online learning enviroment in the study, study group and context of
research.According to the results of descriptive review which was made according to the determined criteria,
19 research articles have been reached. Analysis results showed that there were very few studies in online
learning environments where alternative assessment methods are used to evaluate the teaching learning
process. In addition it was determined that the effectiveness of the online environment was generally
evaluated rather than the evaluation of the teaching process.
Keywords: online learning environment, alternative assessment, descriptive analysis
GİRİŞ
Bir eğitim programı dört temel öğeden oluşmaktadır: Hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve
değerlendirme. Hedef, bireyde bulunması istenen kazandırılabilir nitelikteki özellikleri, içerik, hedefler
doğrultusunda belirlenen bilgileri, öğrenme-öğretme süreci, hedef içerik ilişkisinin oluşturulduğu etkinlikleri,
değerlendirme ise bu etkinlikler sonucunda hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının test edilmesini ve
öğretimin niteliğinin belirlenmesini ifade etmektedir (Demirel, 2013; Turgut & Baykul, 2012; Yaşar, 2010).
Yapılandırmacı yaklaşıma geçiş sürecindeki gelişmelere paralel olarak, programın kritik öğesi olan ölçmedeğerlendirme anlayışında da değişimler olduğu gözlenmektedir (Fourie & Van Niekerk, 2001). Bu bağlamda
geleneksel ölçme değerlendirme yaklaşımlarının yerini yeterli olmaması sebebiyle alternatif ölçme
değerlendirme yaklaşımlarının aldığı söylenebilir (Butler & McMunn, 2006; Korkmaz, 2004).
Alternatif ölçme değerlendirme; sonuca odaklanmaktan ziyade, bireyin performansına dayalı olan,
öğrenenlerin bir yanıt ya da ürün ortaya koyarak kendi bilgi, beceri ve stratejilerini göstermelerine fırsat
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tanıyan, ezberci sistemde bilgi düzeyinde kalan öğrenmeler yerine öğrenenlere üst düzey düşünme
yeteneğinin kazandırılmasını ve sürecin değerlendirilmesini sağlayan sistemdir. (Hodges & diğerleri, 2005;
McMillian, 1997).
Otantik ölçme değerlendirme yöntemleri olarak da adlandırılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin
bilimsel süreç ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine imkan verdiği, öğrenenleri öğrenmeye motive
ettiği ve onları gerçek hayata hazırlama açısından sosyal ihtiyaçlarını karşılanmalarına yardımcı olduğu ifade
edilmektedir (Karahan, 2007).
Sonuç olarak, eğitim öğretim sürecinde doğru şekilde yapılan ölçme ve değerlendirmenin, eğitimde kaliteyi
arttırması, öğretmen karar vermeyi kolaylaştırması, öğrenciyi öğrenme konusunda motive etmesi
beklenmektedir.
Angelo & Cross (1993), değerlendirmenin ders içinde yapıldığında etkili olduğu görüşünü savunmakla
birlikte, etkili bir sınıf değerlendirmesi için şu özelliklerden bahsetmektedirler: öğrenci aktif, öğretmen
rehber, konuya özel, biçimlendirici, sürdürülebilir nitelikte olma. Verilen bu özellikler her ne kadar yüz yüze
eğitimle alakalı özellikler olsa da sanal sınıf ortamında da etkili olarak uygulanabilir. Ancak çevrimiçi
ortamlardaki öğretim süreçleri incelendiğinde, hala ölçme ve değerlendirme kısmında boşluklar olduğu
görülmektedir. Nitekim öğreticilerin çevrimiçi öğrenme deneyimlerine ilişkin görüşlerinin alındığı bazı
çalışmalarda bunu destekler niteliktedir: Örneğin; uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanları öğrenenle
öğreticinin yüz yüze olmadığı ortamlarda, farklı yöntem, teknik, materyal ve ölçme değerlendirme
etkinliklerinin kullanılamadığına ilişkin görüş bildirmişlerdir (Yıldız & Selim, 2016; Yıldız & Selim, 2015).
Mora ve diğerleri (2012) ise kalabalık gruplarda biçimlendirici değerlendirmenin zor olduğu ve öğreticiye
daha fazla iş yükü getirdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Bu durum çevrimiçi ortamlardaki ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin belirsizlikleri beraberinde
getirmektedir. Buradan hareketle, çalışmada çevrimiçi öğrenmede alternatif ölçme değerlendirmeye ilişkin bir
betimsel tarama yapılarak var olan durumun ortaya konulması ve bu belirsizliği ortadan kaldırabilecek
ipuçlarının aranması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışma betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Betimsel tarama yöntemi, araştırılan konu alanına ilişkin
çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş kriterlere göre sistematik
olarak özetlenmesi ve yorumlanması süreci olarak tanımlanabilir (King & He, 2005; Yıldırım & Şimşek,
2003). Araştırma bağlamında, çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan alternatif ölçme değerlendirme
yöntemlerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bunun için iki aşamalı sistematik bir
betimsel tarama stratejisi belirlenmiştir. İlk aşamada veritabanı, çalışma alanı ve makale türüne karar verilerek
bir tarama yapılmıştır. İkinci aşamada ise bu taramadan elde edilen çalışmalar, yayınlandığı yıla, ülkeye,
dergiye ve çalışmalarda kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemi, çalışma kapsamındaki çevrimiçi
ortam, çalışma grubu ile çalışmanın bağlamına göre analiz edilmiştir.Alanyazın taraması yapılırken şu ölçütler
dikkate alınmıştır:
Scopus veritabanında taranması
Bilgisayar Bilimleri alanında yapılmış olması
Araştırma makalesi olması
Çalışmaların belirlenmesinde kullanılacak sorgulama için seçilen anahtar kelimeler;
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Online Learning
Alternative Assessment
Bu doğrultuda elde edilen sorgu aşağıdaki gibidir:
( TITLE-ABS-KEY ( online learning ) AND TITLE-ABS-KEY ( alternative assessment ) ) AND ( LIMITTO ( SUBJAREA , "COMP" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) )
Yukarıdaki sorgu çalıştırıldığında toplam 24 makale listelenmiştir (Ek-1). Listelenen bu makalelerden
dördüne erişim kısıtlamaları sebebiyle ulaşılamamıştır. Bir makale ise tarama sonucunda iki kere listelendiği
için toplamda 19 makale üzerinden analiz yapılmıştır.
BULGULAR
Betimsel analiz sonucunda elde edilen veriler, belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilmiş ve bulguları
grafik ve tablolar yardımıyla gösterilmiştir.
Grafik 1: Çalışmaların yıllara göre dağılımı
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Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri bağlamında yapılan
çalışmalar incelendiğinde, en fazla çalışmanın 2012 yılında (n=4) yapıldığı görülmüştür.
Grafik 2: Çalışmaların yapıldığı ülkeler
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Çevrimiçi öğrenmede alternatif ölçme ve değerlendirme bağlamında yapılan çalışmalar ülke bazında
incelendiğinde, en fazla çalışmanın Amerika Bileşik Devletlerine (n=7) yapıldığı görülmüş, diğerlerinin ise
on bir farklı ülkeye dağılım gösterdiği belirlenmiştir.

Grafik 3: Çalışmaların yayınlandığı dergiler
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Çevrimiçi öğrenmede alternatif ölçme ve değerlendirme bağlamında yapılan çalışmalar yayınlandığı dergi
açısından incelendiğinde ise, çalışmaların en fazla Computers and Education (n=4) dergisinde yayınlandığı,
diğerlerinin ise bilgisayar bilimleri alanındaki çok çeşitli dergilere dağılım gösterdiği belirlenmiştir.
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Makale
No

Tablo 1: Çalışmalarda kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemi, çevrimiçi ortam, çalışma grubu ve
çalışmanın bağlamı
Alternatif
Değerlendirme
Yöntemi

Çevrimiçi
Ortam

1

Çoktan seçmeli
sorular

Coursera

2
4
7
8
10
20
9
5
11
12
13
14
16
17
18
19
22
24

Çalışma
grubu

Bağlam

16 farklı ders ortamının erişim ve
katılım düzeyleri açısından incelenmesi
İngilizce öğretiminde etkililiğinin
Eşleştirme Testi
Moodle
değerlendirilmesi
İngilizce öğretiminde eleştirel düşünce
Kavram Haritaları
Web Sitesi
190 öğrenci
becerisi ile motivasyon arasındaki ilişki
Çoktan seçmeli
Zeki öğretim
Matematik öğretiminde başarı
80 öğrenci
sorular
sistemi
durumunun karşılaştırılması
Asenkron
Eğitimle ilgili makaleler/güncel
24 öğrenci
tartışmalar
konular hakkında işbirlikli tartışmalar
Çoktan seçmeli
Farklı ölçme değerlendirme
60 öğrenci
sorular
tekniklerinin değerlendirilmesi
Asenkron
Öğretmenlik deneyimi ile ilgili
Blackboard
35 öğrenci
tartışmalar
pedagojik konuların öğretimine katkısı
SMS yoluyla çoktan seçmeli test sisteminin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılabilirlik
çalışması
Etkileşimsel uzaklıkta işbirliğinin değerlendirilmesi için çevrimiçi anket geliştirme
Çevrimiçi ve yüz yüze ortamların karşılaştırması
Fen bilgisi dersinde problem çözme becerisinin göz izleme tekniği ile incelenmesi
K-12 okullarında harmanlanmış öğrenmedeki problemler
EduOntoWiki ile ontoloji oluşturmada öğretmenlerin algısı
Online ortamlarda kalite standartları
Nöral ağlarla sistemi ile öğrencilerin sorulara doğru/yanlış cevap verme durumuna göre ruh
halini değerlendirme
Çevrimiçi ortamlarda öğrenci memnuniyeti için bir sistem örneği
Araştırmaya dayalı öğretme yaklaşımı
Paralel testlerin karşılaştırması: Klasik test teorisi ve madde yanıtlı test teorisi
Kütüphane ve bilgi sistemleri bölümlerinin üretkenlik sırası: Veri kaynakları ve araştırma
yöntemlerinin değerlendirilmesi

Çalışma kapsamında incelenen makaleler, kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemi, çevrimiçi
ortam, çalışma grubu ve çalışmanın bağlamı açısından incelendiğinde, her ne kadar tarama yapılırken anahtar
kelimeler arasında bağlantı kurulması için “AND” bağlacı kullanılmış olsa da, 19 makaleden 12’sinin
çevrimiçi öğrenme sürecinde alternatif ölçme ve değerlendirme ile ilgili olmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmaların tamamında öğrencilerle çalışıldığı, çevrimiçi ortamlarda alternatif değerlendirme
yöntemi olarak çoğunlukla çoktan seçmeli test ve asenkron tartışmalar kullanıldığı ve öğrenme sürecinin
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değerlendirilmesinden ziyade ortamın ya da kullanılan ölçme tekniğinin etkililiğine odaklanıldığı
belirlenmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, çevrimiçi öğrenme bağlamında alternatif ölçme ve değerlendirmeye ilişkin alan yazında
yapılmış araştırma makaleleri incelenerek var olan durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda,
elde edilen çalışmalar, yayınlandığı yıla, ülkeye, dergiye, çalışmalarda kullanılan alternatif ölçme
değerlendirme yöntemi, çalışma kapsamındaki çevrimiçi ortam, çalışma grubu ve çalışmanın bağlamına göre
analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrenme öğretme sürecinin değerlendirilmesine
yönelik alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerin kullanıldığı çok az çalışmaya rastlanmıştır. Araştırma
kapsamında incelenen makalelerin çalışmanın bağlamı açısından değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara
göre, çevrimiçi ortamlarda yüz yüze öğretimde kullanılanlara benzer ancak daha sınırlı ölçme ve
değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Buna ek olarak çalışmalarda öğrenme sürecinin
değerlendirilmesinden ziyade ortamın ya da kullanılan ölçme tekniğinin etkililiğine odaklanıldığı
belirlenmiştir. Çevrimiçi ortamlar her ne kadar etkileşimle yüz yüze ortamlara benzetilmeye çalışılsa da
öğrenenle öğreticinin fiziksel olarak ayrı olması ve öğrenen özelliklerinin bilinmemesi, çevrimiçi ortamlarda
farklı ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulamasını kısıtladığı söylenebilir.
Çevrimiçi ortamların etkililiği, bu ortamların sahip olduğu farklı dinamikler göz önüne alınarak, bu sistem
içerisine entegre edilebilecek farklı teknolojik araçların da işe koşulabileceği, ölçme değerlendirme
yöntemlerinin geliştirilmesine bağlı olabilir.
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ÖZET: Nesnelerin sanallaştığı günümüzde öğrenenlerin becerilerinde teknolojik ilerlemelerin etkisi yoğun
biçimde hissedilmektedir. Günümüzde 21. yüzyıl öğrenen becerilerin kazandırılmasında bilgi işlemsel
düşünme becerileri ayrı bir önem taşımaktadır. Geleceği yönlendirecek olan bireylerin bilgi işlemsel düşünme
becerilerine sahip olmaları için verileri analiz ederek betimleyebilmeleri, problemlere bilgisayar gibi
teknolojik araçlarla mantıklı çözümler geliştirebilmeleri, verilerden sentezler çıkararak otomatik çözümler
üretebilmeleri ve bu çözümleri diğer problem durumları için uyarlayabilmeleri gerekmektedir (ISTE ve
CSTA, 2011). Bireylerin bu becerilere sahip olabilmelerinin temelinde, öncelikle programlama bilgi ve
becerileri yer almaktadır. Alanyazında programlama eğitiminin bilgi işlemsel düşünme becerileri bağlamında
incelenmesine yönelik çalışmalara gereksinim olduğu görülmektedir. Ayrıca programlama eğitiminin önem
kazandığı ve ülkemizde ortaokul seviyesinde programlama derslerinin verilmeye başlandığı bu dönemde bilgi
işlemsel düşünme becerileri çerçevesinde programlama eğitiminin gerçekleştirilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu düşünceler göz önüne alınarak; bu çalışmanın programlama eğitiminde, bilgi işlemsel
düşünme becerilerinin önemini ortaya koyacağı ve alana katkı getireceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Programlama becerileri, programlama eğitimi, bilgi işlemsel düşünme, 21. yy.
becerileri.

The Investigation of Programming Training in Context of Computational Thinking
ABSTRACT: Nowadays while objects virtualized the effect of technological advances on learners’ skills is
felt intensely. Today, computational thinking skills are of special importance in the acquisition for 21st
century learning skills. The individuals who will lead the future to have knowledge of computational thinking,
they must have the following skills; analyze and describe data, develop logical solutions to problems using
technological tools such as computers, generate automated solutions from synthesized data, and adapt these
solutions to their different problem situtations (ISTE and CSTA, 2011). Primarily programming knowledge
and skills are involved at the basis of how individuals can have these skills. Studies are needed to be
examined in context of the computational thinking skills of programming education for the literature. In
addition, in this period where programming education have importance and the programming courses are
being given at secondary school for Turkey, it is thought that programming education should be realized
within the framework of the computational thinking skills. When these thoughts are taking into account, it is
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foreseen that for context of programming training this study will bring importance of computational thinking
skills and contribute to the field.
Keywords: Programming skills, programming training, computational thinking, 21st century skills.
GİRİŞ

Değişen ve gelişen dünyada pek çok alanda olduğu gibi teknolojik alanlarda da pek çok ilerleme
yaşanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi insan yaşamının her alanını etkilemiş ve vazgeçilmez
araçlar olarak yaşamdaki yerini kabul ettirmiştir. İnsan yaşamını bu denli etkileyen teknolojilerin
kullanılabilmesi ve istenilen amaca yönelik olarak kullanılabilmesi için farklı beceri alanlarında nitelik sahibi
olma durumunu gündeme getirmiştir. Bu durumun farkına varan bilirkişiler ise çağın gerekliliklerini dikkate
alarak 21. yüzyıl yaşam becerilerini oluşturmuşlardır. Bu beceriler kısaca kendini yönetme, insan becerileri,
sosyal sorumluluk, kişisel sorumluluk, kişisel üretkenlik, liderlik, etik ve değişimlere uyum yeteneği olarak
ifade edilebilmektedir (Partnership for 21st Century Skills, 2006). Önemi son dönemlerde anlaşılan yaşam
becerilerinin değişen ve gelişen dünya koşullarında tüm insanlar tarafından edinilmesi bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Bu nedenle 21.yüzyıl yaşam becerilerinin eğitim ve öğretimin her kademesinde ihtiyaca uygun
olarak kazandırılması gerekmektedir. Bu becerilerin kazanılmasında teknolojik araçların kullanılması
bireylerin farklı öğrenme alanları ve okuryazarlıklarına katkı sağlayabilmektedir. Bu nedenle teknolojinin
21.yy yaşam becerinden ayrı olarak düşünülmesi beklenemez.
21.yy yaşam becerilerinin eğitim ve öğretim alanlarında geliştirilmesi beklenen beceriler ise 21.yy düşünme
ve öğrenme becerileri olarak adlandırılabilir. Bu beceriler eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri,
iletişim becerileri, yaratıcılık ve yenileşim becerileri, işbirliği becerileri, bağlamsal öğrenme becerileri, bilgi
ve medya okuryazarlığı becerileri olarak sınıflandırılmaktadır (Partnership for 21st Century Skills, 2006).
21.yy düşünme ve öğrenme becerilerinin bireylere kazandırılması büyük önem taşırken bu becerilerin
bireylere nasıl kazandırılabileceği de bir soru olarak bilim insanlarının karşısına çıkmaktadır. 21.yy düşünme
ve öğrenme beceri kapsamı incelendiğinde, bireylerin karşılaşacakları farklı problem durumlarına hazırlıklı
olmalarında yol gösterici olacağı düşünülen bilgi işlemsel düşünme becerileri ile benzerlik gösterdiği
belirlenmiştir. Bu nedenle bireylere bilgi işlemsel düşünme becerileri kazandırıldığında bireylerin 21.yy
düşünme ve öğrenme becerilerine de sahip olacağı düşünülmektedir. Böylece bireyler karşılaştıkları farklı
problem durumlarında, sahip oldukları becerilerini kullanarak zorlukların üstesinden gelebilecek ve olası
değişimlere uyum sağlayabileceklerdir. Bu bağlamda bilgi işlemsel düşünme becerilerinin incelenmesi ve
eğitim-öğretim programlarına nasıl dâhil edilmesi gerektiği üzerine araştırmalar yapmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri
Uluslararası Eğitimde Teknolojiler Birliği (ISTE) ve uluslararası bir kuruluş olan Bilgisayar Bilimi
Öğretmenleri Derneği (CSTA)’ne göre bilgi işlemsel düşünme becerileri; “Problemleri formulize ederek
bilgisayar ve benzeri araçlarla çözebilmeyi sağlama; veriyi mantıklı bir şekilde düzenleme ve analiz etme;
modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar aracılığıyla veriyi betimleme; algoritmik düşünme aracılığıyla
çözümleri otomatikleştirme; en verimli ve etkili adımları ve kaynakları birleştirme amacıyla olası çözümleri
tanımlama, analiz etme ve yerine getirme; elde edilen problem çözme süreçlerini geniş çeşitlilikteki
problemlere genelleme ve aktarmaktır” (ISTE ve CSTA, 2011). Bilgi işlemsel düşünme bilgisayarın çalışma
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sisteminde olduğu gibi bilgi işleme araçlarını kullanarak problem çözme, çözümleri otomatikleştirme ve
duruma uyarlama, veri dönüştürme, sorun ve çözümleri modelleme, somutlaştırma ve soyutlaştırma yaparak
insan davranışlarını anlayabilme ve yeni sistemler tasarlayabilme becerilerini kapsamaktadır (Hu, 2011;
Wing, 2006a). Bilgi işlemsel düşünme soyutlama ve şablon genelleştirme (modelleme ve simulasyon içerme),
bilginin sistematik işlenmesi, işaret sistemleri ve betimleme, algoritmik fikirlerin akış kontrolü,
yapılandırılmış problemi ayrıştırma (modülerleştirme), koşullu mantık, hata ayıklama ve sistematik hata
tespiti gibi öğelerden oluşmaktadır (Grover ve Pea, 2013). Bilgi işlemsel düşünme becerilerinin öğeleri ve
bilgi işlemsel düşünmenin beceri alanları incelendiğinde bilgi işlemsel düşünme becerilerinin programlama
becerileri ile benzer unsurları içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla bilgi işlemsel düşünme becerilerinin
öğrencilere kazandırılmasında programlama eğitiminin bir aracı görevini göreceği düşünülmektedir. Bu
anlamda programlama eğitimi ve programlama becerilerinin bireylere özellikle erken yaşlardan itibaren
kazandırılması önem taşımaktadır. Bu durumun önem arz etmesinin en önemli nedenleri arasında; günümüzde
doğru kaynaktan doğru bilgiye erişimin oldukça kolay ama aynı zamanda bir o kadar da karmaşık olması, bu
süreçte bilişim etiğinin gözardı edilmemesi, bilginin organizasyonunun etkili ve verimli biçimde sağlanması
ve depolanması, kod yazabilme yani bilgisayar yazılımı geliştirebilme ve algoritmik düşünme becerilerini
geliştirme gibi üst bilişsel becerilerin aynı zamanda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin bilişim okuryazarlığı
standartları arasında yer alması gösterilmektedir (Fraillon vd., 2013).
Programlama Eğitimi ve Becerileri

Programlama eğitimi ile belirlenen bir problem durumunun çözümüne yönelik olarak problemin zihinsel
olarak parçalara bölünmesi, organize edilmesi, analiz edilerek çözüm üretilmesi ve bu çözümü
gerçekleştirecek bilgisayar kodların yazılması sağlanmaktadır (Saeli ve diğ, 2011). Programlama eğitiminde
problem durumuna çözüm bulunması için bilgisayar kodlarının yani programlama dilinin kullanılması
gerekmektedir. Programlama dili ve yazılım geliştirme süreçlerinde problem çözen bireylerin ise özellikle
analiz etme ve yaratıcılık gibi üst bilişsel becerileri gelişmektedir (Clement ve Fullo, 1984; Dasso ve
diğ.2005; Mulder, 2002; Sebetci ve Aksu, 2014).
Programlama becerilerinin temelinde algoritma mantığı yer almaktadır. Bireyler algoritma ile problemi
aşamalandırmakta, çözüm yollarını üretmekte ve sonraki aşamalar için çözümü otomatikleştirebilmektedir.
Dolayısıyla algoritma mantığı ile problem durumlarını analiz ederek çözümleyen bireylerin günlük yaşamda
karşılaşacakları farklı problemleri yine algoritma mantığında olduğu gibi sistematik bir şekilde zorlanmadan
çözebilecekleri düşünülmektedir (Gür ve Hangül, 2015). Aynı zamanda alanyazında programlama eğitimi ile
algoritma ve programlama becerilerini problem çözmede kullanan bireylerin, kişilerarası iletişimlerinin de
geliştiği ifade edilmektedir (Şahin, Şahin ve Heppner, 1993). Programlama becerilerinin kazandırdıkları ele
alındığında programlama eğitimi ile bireylerin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilebileceği
düşünülmektedir. Bu düşüncenin güzel bir örneği İngiltere Bilişim Dersi Öğretim Programı (Computing
Cirriculum) ve ders kitabında görülmektedir. İngiltere Bilişim Dersi kitabı içeriği, kapsamı ve yöntemi
tamamen bilgi işlemsel düşünme becerileri çerçevesinde yapılandırılmıştır (Department of Education, 2013).
Böylece bilgi işlemsel düşünme becerileri ve programlama becerileri ilişkilendirilerek her iki beceri alanının
eşzamanlı olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Küresel dünyaya oranla İngiltere’de eğitim-öğretim çıktıları ele
alındığında bilgi işlemsel düşünme becerilerinin programlama eğitimi ile ilişkilendirilerek verilmesinin
olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu anlamda İngiltere Bilişim Dersi Öğretim Programı ve ders
kitabı henüz gelişmekte olan Türkiye için ve güncellenen Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı için örnek
teşkil etme potansiyeline sahiptir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen dünyada bireylerin kazanması gereken yaşam becerileri sürekli
olarak değişmektedir. 21.yy yaşam becerileri incelendiğinde bu beceri alanlarının bilgi işlemsel düşünme
becerileri yapısı ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Bilgi işlemsel düşünme becerileri genel olarak
bilgisayar vb. araçlarla problem çözmeyi sağlama, algoritmik düşünme, veriyi analiz etme ve mantıklı bir
şekilde düzenleyerek olası çözüm yolları sağlama gibi kazanımlardan oluşmaktadır. Bilgi işlemsel düşünme
becerileri ile programlama becerileri karşılaştırıldığında her iki beceri alanına ait amaçların birbirine çok
benzer olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle programlama eğitimi ile bilgi işlemsel düşünme becerilerinin
bireylere kazandırılabileceği düşünülmektedir. Programlama eğitim süreçlerine bilgi işlemsel düşünme
becerileri ve süreçleri dâhil edilmesinin, bireylerin hem programlama hem de bilgi işlemsel düşünme
becerilerini eşzamanlı olarak geliştireceği düşünülmektedir. Gelişen teknolojiler ışığında bilgi teknolojilerinin
kullanımının yanında üretiminin de önem kazanması ve günlük yaşam becerilerine teknolojik becerilerin ve
problem çözme becerilerinin önem kazanması bilgi işlemsel düşünme becerilerinin ve programlama
becerilerinin önemini artırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma ile programlama eğitimi aracılığıyla bilgi işlemsel
düşünme becerilerinin kazandırılabileceği yönünde alanyazına farkındalık kazandırdığı ve katkı yaptığı
düşünülmektedir. Sonuç olarak İngiltere’de olduğu gibi Türkiye’de uygulanan öğretim programlarının ve ders
kitaplarının bilgi işlemsel düşünme becerilerinin kazandırılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi
önerilmektedir. Ayrıca bu çalışmanın bir sonucu olarak, programlama eğitimi gibi eğitim-öğretim
süreçlerindeki diğer derslerin de bilgi işlemsel düşünme becerileri kapsamında yapılandırılmasının bireylere
21.yy yaşam becerilerinin kazandırılmasında katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Teşekkür: Araştırmacılardan Esra Barut ve Ufuk Tuğtekin TUBİTAK 2211-A Yurt İçi Lisansüstü Burs
Programı tarafından desteklenmektedir.
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Çocuklar İçin Etkileşimli Akıllı Oyuncaklar
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ÖZET: Eğitsel alanda yeni öğrenme yaklaşımları, eğlence ve öğretimi uyumlu bir yapıda bütünleştirerek bir
çerçeve olarak sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Dobbins, 2015). Yenilikçi yaklaşımlara göre
sanallaştırılmış oyuncakların eğitim alanında kullanılmasının öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini
desteklediği düşünülmektedir. Bu duruma yönelik olarak günümüzde geleneksel öğrenme-öğretme
ortamlarının sağlayamadığı etkileşim olanağı sanal oyun ve akıllı oyuncaklar ile sağlanabilmektedir.
Teknolojik özellikleri bulunan akıllı oyuncaklar, çocukların oyun ile etkileşim kurarak hikayeleştirmeyle
öğrenme davranışlarını desteklemektedir (Kara, Aydın ve Cagiltay, 2014). Son teknoloji ürünleri olan
etkileşimli akıllı oyuncakların yapılandırmacı yaklaşımın işe koşulmasında yararlı olabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle akıllı oyuncakların sınırlıklarını ortadan kaldıran gerçek dünya ile sanal
dünyanın aynı anda sunulmasına olanak sağlayan artırılmış gerçeklik oyuncaklarının eğitim-öğretim
süreçlerinde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak akıllı oyuncak türlerinden olan artırılmış
gerçeklik oyuncaklarının öğrenme süreçlerine yönelik yapılan çalışmaların nicelik olarak yetersizliği ve
eğitsel katkıları ele alındığında bu konunun araştırılma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı oyuncaklar, etkileşimli oyuncaklar, artırılmış gerçeklik, artırılmış gerçeklik
oyuncakları.

Interactive Smart Toys for Children
ABSTRACT: New learning approaches in the educational field take place an important role and presented as
a framework of integrating entertainment and education in a harmonious structure (Dobbins, 2015).
Innovative approaches suggest that the use of virtualized toys in the field of education encourages students to
learn on their own. In this case the interaction is possible with virtual games and smart toys for learning
environments but traditional learning environments can not provide this interaction for learners. Smart toys
with technological features supports children’s learning behaviour by interacting with the game (Kara, Aydın
ve Cagiltay, 2014). It is thought that interactive smart toys that are state of the art may be useful to work with
the constructivist approach. Therefore, augmented reality toys which allows the virtual world to be presented
at the same time as the real world, which removes the limitations of smart toys, is of great importance to use it
in education and training processes. Consequently, it is necessary to investigate this subject when considered
of inadequacy of quantitative studies on learning processes of augmented reality toys as a smart toy species
and their educational contribution.
Keywords: Smart toys, interactive toys, augmented reality, augmented reality toys.
GİRİŞ

Yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşması ve internetin günümüzde vazgeçilmez bir iletişim aracı olarak
kullanılması, etkileşimli teknolojilerin yaygın biçimde kullanılabilme olanağını ve yeniliklerin yayılımının
hızlanmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, çocuklara yönelik olarak farklı oyuncak türlerinin üretimini
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desteklemiştir. İnternetin gelişmesi ve teknolojik oyuncakların artmasıyla telefon, tablet ve bilgisayarlar
oyunlar için uygun birer ortam haline gelmiştir.
Oyun, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı bireylerin ve özellikle çocukların bilişsel, sosyal ve davranışsal
gelişimlerinde önemli etkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Arslan, 2000; Cagiltay, Kara ve Aydin,
2014; Hinske ve Lampe, 2007). Ayrıca oyunlar, çocukların öğrenme süreçlerinde kendilerini kontrol
edebilmelerine, farklı insanlar ile iletişim kurabilmelerine ve çevrelerini daha iyi tanımlayabilmelerine olanak
tanımaktadır (Levin ve Rosenquest, 2001). Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarına göre oyunların eğitsel alanda
kullanımı, eğlence ve öğretimi uyumlu bir yapıda bütünleştirerek bu kavramların bir çerçeve olarak
sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Dobbins, 2015). Buna ek olarak, oyun oynayarak öğrenmenin
önemi de pedagojik açıdan güçlü bir biçimde desteklenmektedir (Chen ve Chan, 2008; Hutt, Tyler, Hutt ve
Christopherson, 1989; Prensky, 2001; Vygotsky, 1978). Ayrıca, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan
oyuncakların ve çeşitli oyunların öğrenme ve gelişim üzerine doğrudan etkisi olduğu alanyazınca
desteklenmektedir (Butterworth ve Harris, 1994).
Öğrencilerin öğrenme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek amacıyla ders içeriklerinin oyun formatı
tabanında geliştirilmesiyle oluşan yazılımlar eğitsel bilgisayar oyunları olarak tanımlanmaktadır (Demirel,
Seferoğlu ve Yağcı, 2003). Öğrenmeyi sağlamak için kullanılan eğitsel bilgisayar oyunlarını da kapsayan
tablet, telefon, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanında oluşturulan dijital oyun ve uygulamaları ise
sanallaştırılmış/dijital eğitsel oyuncakları oluşturmaktadır. Bu oyuncakların eğitim alanında kullanılması
öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini desteklemektedir. Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmesini ve
kendi öğrenme süreçlerini düzenlemesini destekleyen yenilikçi yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar ile
öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebilmeleri eğitsel açıdan yararlı sonuçlar vermesine rağmen birtakım
sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Bu noktada öğrenenlere olduğu kadar aynı zamanda öğretmenlere
de büyük sorumluluklar düşmektedir (Greener, 2014). Oyunların eğitsel amaçlı olarak etkin bir çerçevede
kullanılabilmesi için dijital oyuncaklar öğrenciler tarafından net biçimde benimsenmelidir. Bunun için eğitsel
dijital oyuncakların öğretmen tarafından öncelikli olarak benimsenmiş olması ve öğretmenin rehber rolünü
verimli biçimde işe koşması gerekmektedir. Teknolojinin eğitim alanına getirmiş olduğu yenilikçi bakış
açısının bir sonucu olarak ortaya çıkan oyuncak ve oyunların geleneksel oyun ve oyuncaklardan farklı olarak
fiziksel ve sosyal açıdan olanaklar sunduğu dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra sanal oyunların önemli
bileşenlerinden birisi de yarışma fırsatı sunmasıdır. Bu olanağın, öğrenenlerin öğrenmeye yönelik
motivasyonlarını sağlayan bir yapı olduğu düşünülmektedir (Chen ve Chan, 2008). Bu nedenle; öğrenme
etkisinin artırılması ve öğrenenlerin öğrenme süreçlerine yönelik motivasyonlarının desteklenmesi amacıyla
geleneksel oyuncakların yerini günümüzde sanallaştırılmış, akıllı, mobil eğitsel oyuncaklar ile etkileşimli ve
artırılmış gerçeklik destekli eğitsel oyuncaklar almıştır.
Etkileşimli Akıllı Oyuncaklar

Modern dünyanın şekillendiği bu günlerde, oyuncakların son çeyrek yüzyılda oldukça dikkat çekici bir
değişim geçirdiği görülmektedir (Yelland, 1999). Oyuncak materyallerinin teknolojik alt yapıyla geliştirilmesi
ile akıllı oyuncaklar üretilmiştir. Teknolojik özellikleri bulunan akıllı oyuncaklar çocukların etkileşimli bir
biçimde hikayeleştirerek öğrenme davranışlarını desteklediği düşünülmektedir (Kara, Aydın ve Cagiltay,
2014). Bu nedenle öğrenme olanaklarının arıtılması amacıyla etkileşimli akıllı oyuncakların özellikle çocuklar
tarafından etkin biçimde kullanılmasının önemi dikkat çekmektedir (Pham, Nguyen-Vo ve Tran, 2015).
Oyun-tabanlı öğrenme yalnızca çocuklar için değil aynı zamanda yetişkin bireyler için de oldukça önemli
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fırsatlar sunmaktadır. Dolayısıyla bu durum birçok öğretim kurumunda değerlendirildiği gibi farklı şirketlerde
ve hatta güvenlik amaçları doğrultusunda askeri alanlarda bile kullanılmaktadır (Peirce, 2013). Ancak her ne
kadar oyunların yetişkin bireyler tarafından da tercih edildiği belirtilse de çocuklar oyunlara daha yatkın
durumdadırlar. Bu nedenle çocukların eğitsel gereksinimlerinin ön plana alınarak etkileşimli akıllı
oyuncakların geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu duruma, çocukların oyuncaklarla oynamayı
sevmelerinin herkes tarafından bilinen bir gerçek olması neden olmaktadır (Pham, Nguyen-Vo ve Tran, 2015;
Yilmaz, 2016). Böylece oyunlar yardımıyla çocukların öğrenmeye olan motivasyonu artırılabilmektedir. Bu
nedenle, çocuklara yönelik eğitsel amaçlı kullanılabilecek akıllı oyuncakların farklı teknolojik yapıları
barındıracak biçimde hazırlanması ve kullanıma sunulması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Öyle ki Oyuncak Endüstrisi Kuruluşu’nun 2007 yılı itibari ile yayınlamış olduğu rapor da bu
düşünceyi destekler niteliktedir (Cagiltay, Kara ve Aydin, 2014). Ancak ülkemizde bu tür oyuncakların gerek
pahalı olmaları, gerekse yurt dışı üretimli olmaları nedeniyle kullanımının ve erişiminin pek yaygın olduğunu
belirtmek güçtür (Altaş, Dalkılıç, Kalafat ve Özer, 2016). Buna son 15 yıl süresince oyun tabanlı öğrenmenin
sağladığı avantajlar; LNCS Transactions on Edutainment Dergisi’nde 2008-2012 yılları arasında yer alan 183
adet, Simulation and Gaming Dergisi’nde 2005-2012 yılları arasında yer alan 312 adet, Digital Games and
Intelligent Toy Enhanced Learning Konferansı’nda 2007, 2008, 2010 ve 2012 yıllarında sunulmuş olan 302
adet ve European Conference on Game-Based Learning Konferansı’nda 2009-2012 yılları arasında sunulmuş
olan 198 akademik çalışmanın sonuçları ile ortaya koyulmaktadır (Peirce, 2013). Bu doğrultuda bu tür
yenilikçi oyuncakların kullanılması ile elde edilecek olan katkının, maliyet unsuru karşısında çok daha değerli
olacağı öngörülmektedir.
Yapılandırmacılık Bağlamında Etkileşimli Akıllı Oyuncaklar

Öğrenme çıktılarının iyileştirilmesi için farklı öğrenme ortamları ve öğretme yaklaşımları kullanılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi öğrenmeyi sağlayacak veya destekleyecek yeni ortamların oluşmasına yol açmaktadır.
Son yıllarda ise, öğrenmenin etkililiğinin sağlanması için farklı teknolojiler kullanılmakta ve bu yaklaşımların
sonuçları değerlendirilmektedir. Yeni teknolojilerin farklı sistemler üzerine eğitsel amaçlı olarak uygun
biçimde adapte edilmesi sonucunda oyunların geleneksel yaklaşımlardan daha fazla etkileşim olanağı
sağlayabileceği belirlenmiştir (Kara, Aydin ve Cagiltay, 2013). Geleneksel yaklaşımların sınırlılıklarını
azaltmak ve yenilikçi yaklaşımların etkililiğini artırmak amacıyla genellikle öğrenme-öğretme süreçlerinde
yapılandırmacı yaklaşımların temel alındığı görülmektedir. Bu durumun, yansıtıcı düşünme etkinliklerinin
etkili biçimde uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Dewey, 1993). Çünkü yapılandırmacı
öğrenme yaklaşımında öğrencinin eski bilgilerini yeni bilgiler ile ilişkilendirmesi ve bilgiyi yeniden
yapılandırması ile öğrenme sağlanmaktadır (Karatay, 2010). Dolayısıyla yapılandırmacı yaklaşım bilginin
öğrenilmesi, etkin kullanımının sağlanması ve sorun çözme becerilerini de içeren bir yapı ile öğrenme yöntem
ve tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. (Driscoll, 2005; Ruben, 1999). Ayrıca yapılandırmacı
yaklaşımı benimseyen bireyler tarafından, öğrenmenin temelinde bireyselliğin olmasının öneminden söz
edilmektedir (Stager, 2001). Yapılandırmacı yaklaşıma göre; özellikle dinamik, değerli ve anlamlı öğrenme
ortamlarının katılımcılar ve yenilikçi uygulamalara yönelik olarak geleneksel öğrenme ortamlarından farklı
bir bakış açısıyla düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Kara, Aydin ve Cagiltay, 2014). Teknolojinin
çeşitli alanlara sağladığı yararlardan dolayı, yenilikçi uygulamalar ile teknolojinin öğrenme-öğretme
ortamlarına entegre edilmesiyle aynı etkinin yaratabileceği üzerinde çalışmalar yapılmaya devam
edilmektedir. Buna yönelik olarak, günümüzde geleneksel öğrenme-öğretme ortamlarının sağlayamadığı
etkileşim olanağı sanal oyunlar ve akıllı oyuncaklar ile sağlanabilmektedir. Bireylerin etkileşimine ve
öğrenme deneyimlerine olumlu etkinin sağlanabilmesi için sanal ve akıllı oyuncakların çoklu ortam
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içeriklerinin amaca uygun ve etkili bir biçimde sunulması ve pedagojik açıdan yararlı bir yapıda kullanılması
gerekmektedir (Lampe ve Hinske, 2007).
TARTIŞMA

Çocuklara yönelik hazırlanan oyun tabanlı öğrenme veya oyunlaştırılmış öğrenme ortamlarının eğitsel,
motivasyonel ve pedagojik anlamda pek çok yararı olduğu ifade edilmektedir. Bunların yanında, oyun tabanlı
ortamlar ile ilgili teknik, pragmatik ve etik bağlamlarda birtakım sınırlılıklar söz konusu olabilmektedir
(Peirce, 2013). Çocukların oyun tabanlı öğrenme bağlamında karşılaştıkları teknik sorunlar arasında doğrudan
yetişkinlere yönelik olarak tasarlanan donanım birimlerini kullanmak durumunda kalma, donanım birimlerini
kullanmada yaşanan zorluklar, küçük parmakların algılanmadığı ya da algılanma bağlamında çeşitli sorunların
yaşandığı günümüzde yaygınlığını yitirmiş olsa da basınca duyarlı dokunmatik ekranlar, arayüz kullanım
zorluğu ve oyun sırasında karşılaşılan sistemsel hatalar yer almaktadır. Bunların yanı sıra; çocukların fiziksel
oyun etkinlikleri yerine zamanlarının büyük çoğunluğunda eğitsel olmayan teknoloji destekli oyun ve
oyuncakları tercih etmeleri, eğitsel açıdan uygun olmayan yaklaşımlarla oyunların etkililik boyutunun tam
olarak belirlenememiş olması ve çocukların öğrenme durumlarını değerlendirmeye yönelik oyun kullanımının
benimsenmiş olması da etik sorunlardandır. Diğer yandan pragmatik sorunlar ise; öğretim programlarının
standardize edilmeleri bağlamında yaşanan sorunlar ve karşılaşılan eksiklikler, sınırlı geribildirim olanakları
ve öğrenmeye yönelik kullanılması planlanan ara yüzün tasarımında uzlaşılamaması olarak
değerlendirilmektedir (Peirce, 2013). Ayrıca yenilikçi yaklaşımlar arasında yer alan sanallaştırılmış bilgisayar
ve mobil eğitsel oyuncakların, öğrenenlerin gerçek dünya ile etkileşimlerini de sınırladığı ve bireyleri sanal
dünya veya gerçek dünya ortamlarından birini tercih etmeye yönelttikleri düşünülmektedir (Hinske ve Lampe,
2007). Ancak oyun tabanlı ortamların yarattığı sorunların ve sınırlılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik
olarak son teknoloji ile donatılmış artırılmış gerçeklik oyuncakları yeni bir akıllı oyuncak türü olarak
sunulabilmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bütünleştirilmiş eğitsel oyuncakların hem gerçek dünya
ortamından bireyi soyutlamadığı vurgulanmakta, hem de sanal dünya ortamını gerçek dünya ortamına uygun
biçimde entegre edebildiği görülebilmektedir. Bu nedenle artırılmış gerçeklik teknolojisi ile desteklenen
eğitsel dijital oyunların özellikle çocuklar tarafından öğrenme-öğretme etkinliklerinde tercih edilmesinin
geleneksel öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılan oyuncakların sağlayamadığı birçok yararlı etkiyi
sağlayabileceği öngörülmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, ülkemizde yenilikçi yaklaşımlar
doğrultusunda edinilebilecek oyuncak sayısının sınırlı olması ve özellikle bu oyuncakların teknolojik
içeriklerinin yurt dışı kaynaklı edinme sürekliliğinden kurtulma gereksinimi göz önüne alındığında, yerli
artırılmış gerçeklik destekli eğitsel oyuncaklarını öğretim programı çerçevesinde geliştirilmesi gereksinimi
dikkat çekmektedir.
SONUÇ

Oyun tabanlı öğrenme ortamları ve eğitsel oyunlar değerlendirildiğinde geleneksel öğrenme yöntemlerine
alternatif olarak yenilikçi yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi yapılandırmacı yaklaşım olup bu
yöntem ve yaklaşımlar ile bireylerin kendi kendilerini öğrenmeleri sağlanabilmektedir. Yapılandırmacı
yaklaşımının işe koşulmasında ise son teknoloji ürünleri olan etkileşimli akıllı oyuncakların yararlı olacağı
düşünülmektedir. Akıllı oyuncakların sınırlıklarını ortadan kaldıran gerçek dünya ile sanal dünyanın aynı
anda sunulmasına olanak sağlayan artırılmış gerçeklik oyuncaklarının eğitim-öğretim süreçlerinde
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Öğretim içeriğine uygun olarak geliştirilecek yerli artırılmış gerçeklik
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destekli eğitsel bir akıllı oyuncak ve oyunun; küçük yaşlardaki bireylerin; öğrenme performanslarını
artırabileceği, konu ve sınıflandırmalar arasındaki ilişkileri ayırt etmelerinde destek sağlayabileceği (Sung,
Chang ve Lee, 2008), hafıza geliştirme ve yönetme teknikleri oluşturma bağlamında yardımcı olabileceği
(Oyen ve Bebko, 1996) düşünülmektedir. Ayrıca motor becerileri ve koordinasyonu sağlama ve geliştirmede
destekleyici olacağı (Gallahue ve Ozmun, 2006) ve matematiksel düşünme becerilerinde gelişim
sağlayabileceği (Sarama ve Clements, 2004) belirtilmektedir. Artırılmış gerçeklik oyuncaklarının bireylerin
öğrenmelerine yönelik olarak sağlayacağı yararlar ele alındığında, bu oyuncakların eğitsel amaçlı kullanımına
yönelik araştırmalara gereksinim olduğu görülmektedir. Ayrıca akıllı oyuncak türlerinden olan artırılmış
gerçeklik oyuncakların öğrenme süreçlerine yönelik yapılan çalışmaların nicelik olarak yetersizliği ve eğitsel
katkıları ele alındığında bu konunun araştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu alanda yapılacak olan
araştırmalarda özellikle eğitsel amaçlı olarak geliştirilen artırılmış gerçeklik oyuncaklarının çocuklar
tarafından kullanılmasıyla ilgili deneysel araştırmaların yararlı olacağı öngörülmektedir. Etkileşimli artırılmış
gerçeklik oyuncaklarının sosyolojik, pedagojik ve eğitsel amaçlar dikkate alınarak incelenmesinin alana,
eğitimcilere ve öğrenenlere büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bundan sonra
araştırılması gereken soru “Etkileşimli akıllı oyuncaklardan olan artırılmış gerçeklik oyuncaklarının eğitsel
amaçlı kullanılması çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerilerine nasıl etki etmektedir?” olmalıdır.
Teşekkür: Araştırmacı TUBİTAK 2211-A Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı tarafından desteklenmektedir.
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Öğretmen Adaylarının Eşzamansız Çevrimiçi Öğretime Yönelik Tutum
Düzeylerinin Belirlenmesi ve Akademik Başarıyla İlişkisinin İncelenmesi: Ordu
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ÖZET: Türkiye’de çevrimiçi öğretim giderek yaygınlaşmakta ve özellikle yükseköğretimde sıkça tercih
edilmektedir. Bu doğrultuda üniversiteler Çevrimiçi öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
kurarak dersleri işlevsel bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, Ordu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının ve bu tutumların
öğrencilerin akademik başarıları ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilişkisel araştırma
yöntemi kullanılarak çözümlemeler yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ordu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 169 1. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kışla
(2005) tarafından geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları bağlamında ise
2015-2016 öğretim yılı güz dönemi Yabancı Dil dersi başarı notları esas alınmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri bölümler ve çevrimiçi dersleri takip
etme düzeyleri açısından farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime
yönelik tutumları ile Yabancı Dil derslerine ait akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi öğrenme, Eşzamansız öğrenme ortamı, Akademik başarı, Tutum

Defination of Attitude Levels of Teachers towards Asynchronous Online Education and
Investigation of Its Relations with Academic Achievement: Example of Ordu University
ABSTRACT: Online learning is gradually becoming widespread in Turkey and especially, It is often
preferred in higher education. In this context , universities are trying to execute courses in a functional form
by establishing Online Education Application and Research Center (DEC). In this study, it is aimed to
investigate the attitudes of teachers having education in Ordu University Faculty of Education toward online
education and the relationship of these attitudes with academic achievement. For this purpose, analysis have
been carried out by using relational research method. The research sample has been formed by 169 first grade
students having education in Ordu University Faculty of Education. As data collection tool, attitude scale has
been used developed by Kışla(2005). In the context of academic achievement of students, achievement score
of Foreign language courses of 2015-2016 academic year fall semester are based on. At the end of study, It
was determined that students' attitudes toward online education unchanged in terms of departments they
studied and follow up levels of online courses. Also, It has been identified that there was no significant
relationship between teachers’ attitudes toward online education and the academic achievement of their
foreign language courses.
Keywords: Online learning, Asynchronous learning environment, Academic achievement, Attitude
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GİRİŞ
Eğitim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve öğrenen birey sayısındaki artış, yüz yüze eğitim verilen
geleneksel sınıf ortamlarına alternatif olarak çevrimiçi öğrenme ortamlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır
(İşman, 2011). Bu ortamlar, katılımcılara zaman, mekân ve maddi sınırlılıkların ötesinde farklı iletişim
araçları sunarak akranları, öğretmenleri ve içerik ile etkileşimde bulunabilecekleri bir öğrenme ortamı
sunmaktadır (Horzum, 2003; Vonderwell ve Alderman, 2007).
Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan araçlar, öğrenen ve öğretenlere sunduğu fırsatlar ile eğitimcilere ve
araştırmacılara yeni bakış açıları kazandırmıştır (Aljabre, 2012). Kaya ve Önder’e (2002) göre çevrimiçi
öğrenme, öğretimi daha kısa zamanda gerçekleştirebilme, uygun olan yer ve zamanda yapabilme, öğrenciye
planlamada esneklik sağlama, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırma, öğretmeni ise doğrudan dersi sunan bir
bilge olmaktan ve sürekli tekrar yapmaktan kurtarır. Bu ortamlar aracılığıyla öğrenenler okullara gitmek
zorunda kalmadan ya da belirli zamanlarda giderek dersleri takip edebilmektedirler. Bu çerçevede dersler
çevrimiçi ortamın özelliklerine göre eşzamanlı ya da eşzamansız olarak yürütülebilmektedir.
Eşzamanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin akranlarına ve ders öğretmenine soru sormalarını kolaylaştırdığı
(Stein ve diğ., 2007; Yamada, 2009), öğretmenlerinden anlık geri bildirimler almayı sağladığı (Wang ve
Newlin, 2001), birlikte görev yapma ve bir arada olma gereksinimlerini karşılayabildiği (Mercer, 2002;
Romiszowski ve Mason, 2004) ve farklı ortamlarda olan öğrencileri aynı anda bir araya getirerek
güdülenmeyi artırdığı ifade edilmektedir (Yamada, 2009). Buna karşın, öğrencilere katılım için zaman
esnekliği tanımaması, bilgisayar okuryazarlık beceri yeterli düzeyde olmayan ve hızlı yazma becerisi az olan
öğrencilerin istenen zamanda ve istenen düzeyde kendini ifade edememesi bu ortamın sınırlılıkları arasında
görülmektedir (Bober ve Dennen, 2001).
Eşzamansız öğrenme ortamlarının ise öğrencilere zaman ve mekân açısından esneklik sağladığı, bireylere
kendi kendilerine öğrenme imkanını sunduğu ve sorumluluğu yüklediği (Haddad, 2001), daha esnek ve aynı
zamanda birey koşullarına uyarlanabilir bir öğrenme ortamı oluşturduğu ifade edilmektedir (İşman, 2011).
Buna karşın öğrencilerin sosyal iletişim eksikliği yaşaması, öğrenme ortamına yönelik çekinceleri olması,
uyumluluk ve yakınlık eksikliği yaşaması (Shank ve Doughty, 2001), derslerin takibinin az olması (Kang ve
Diğerleri, 2011), ortaya çıkan teknik problemler sonucunda geri bildirimde gecikme yaşanması eşzamansız
öğrenme ortamlarının sınırlılıkları arasında sıralanmaktadır (Jin, 2005).
Türkiye’de eşzamanlı ya da eşzamansız olarak verilen çevrimiçi öğretim giderek artmakta ve özellikle de
yükseköğretimde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Üniversiteler bünyesinde UZEM birimleri kurarak
çevrimiçi öğretimi işlevsel bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Ordu Üniversitesi UZEM birimi 2014 yılında
kurulmuş olup altyapı gereksinimlerinin büyük bölümünü gidererek üniversitenin tüm bölümlerinde ortak
ders olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini çevrimiçi
eşzamansız olarak yürütmektedir. Öğretim elemanlarının desteği ve içerik geliştirme birimi tarafından
geliştirilen ders içerikleri (pdf, sunu, video) sisteme yüklenmiştir. Öğrencilere bu ders içeriklerine kendilerine
tanımlanan kullanıcı adı ve şifreler aracılığıyla erişerek dersleri takip edebilmektedir.
Ortak dersler içerisinde yer alan Yabancı Dil dersinde öğrencilerin akademik açıdan başarılı olabilmeleri için
otonom öğrenme yapısına sahip olmaları gerektiği ifade edilmektedir (Porcher, 2004; Tagliante, 2006;
Yıldırım, 2005). Otonom öğrenme, öğrenciye sunulan bir öğretim programında kendisine sunulan
materyallere istediği zaman ve yerde öğretmenin varlığına ihtiyaç duymadan erişebilmesi ve öğrenme
materyallerinden faydalanabilmesi olarak ifade edilmektedir (Holec, 1990: s. 76-77). Murphy (2008)
çevrimiçi öğrenenlerin otonom öğrenme yapısına uygun olduklarını ve neyi, ne zaman ve hangi hızda
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çalışacağını kontrol edebileceklerini belirmektedir. Buna karşın çevrimiçi öğretimde, özellikle de eşzamansız
öğrenme ortamlarında öğrencilerin sisteme girip dersleri takip edebilmelerini sağlama yönünde sıkıntılar
yaşandığı ifade edilmektedir (Kang ve Diğerleri, 2011). Öğrencilerin sisteme girip dersleri takip etmeme
nedenleri arasında çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının önemli bir yer tuttuğu ifade edilerek bu doğrultuda
çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Ağır ve diğ., 2008; Ateş ve Altun, 2008; Erdoğan ve diğ., 2006; Kışla, 2005;
Maushak ve Ellis, 2003). Tutum, bireyin davranışlarına yön veren, öğrenmeyle elde edilen ve karar vermede
belirleyici olan bir olgudur (Tavşancıl, 2002). Bireyler, bir duruma yönelik tutumları olumlu ise o davranışı
devam ettirme eğilimi göstermektedirler. Bu bağlamda eşzamansız öğrenme ortamlarında öğrencilerin
bağımsız bir şekilde çalışabilmeleri için istekli ve arzulu olmalarının yanı sıra kendilerine sunulan ortam ve
özelliklerine yönelik tutumlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple bu doğrultuda yürütülen
çalışmalar aşağıda ortaya konulmuştur.
Yürütülen Çalışmalar
Kışla (2005), lisans öğrencilerinin çevrimiçi öğretime yönelik tutumları incelediği çalışmasında 456 öğrenciye
tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, lisans öğrencilerin genel olarak çevrimiçi öğretime
yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür.
Drennan, Kennedy ve Pisarski (2005) tarafından yapılan bir araştırmada, karma öğrenme ortamında ders
gören 248 lisans öğrencisinin aldığı öğretime yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma
bulgularına göre öğrenciler otonom öğrenme yapısına bağlı olarak, özerk, bağımsız öğrenme ve içsel denetim
odaklı olarak daha iyi öğrenebildiklerini ve bu şekilde oluşturulacak öğrenme ortamlarının kendi
öğrenmelerinde etkili olabileceğini vurgulamıştır. Bilgisayar kullanım düzeyi belirli bir düzeyin üzerinde olan
öğrencilerin gerek ortamdaki araçların kullanımı gerekse karşılaşılan teknik problemlere çözüm bulma
konularında diğerler öğrencilere göre çevrimiçi öğretime yönelik daha olumlu tutum içerisinde oldukları
belirtilmiştir.
Erdoğan, Erkoç ve Göktimur (2006), açık lise, açık öğretim fakültesi ve örgün yükseköğretim kurumlarında
öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarını incelemiştir. Elde edilen sonuçlar ve sonuçlara bağlı
olarak getirilen önerilerde, çevrimiçi öğretimde başarılı sonuçların elde edilebilmesi için öğrencilerin
özelliklerinin, sisteme yönelik algı ve tutumlarının iyi bir şekilde tespit edilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.
Ayrıca, sistemin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olması gerektiği ifade edilmiştir.
Dikbaş (2006) tarafından öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının incelendiği
araştırmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim göre 47 öğrenciden veri
toplanmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının olumlu olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca katılımcıların büyük bir bölümü yüz yüze etkileşimin olmamasını çevrimiçi öğretimin
sınırlılığı olarak görmüştür.
Ağır, Gür ve Okçu (2008), 238 ilköğretim öğretmeninin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarını
incelemişlerdir. Çevrimiçi öğretim tutum ölçeği ile öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin
çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının olumlu olduğu fakat bu tutum düzeylerinin cinsiyete ve çalıştıkları
kuruma göre anlamlı düzeyde değişmediği, sadece çevrimiçi öğretime yönelik daha önce bilgi sahibi olma
düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ifade edilmiştir.
Barış (2015), Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik
tutumlarını farklı değişkenlere bağlamında incelenmiştir. Araştırma örneklemini, 1.sınıfa devam eden 282
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öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kışla (2005) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi öğretime Yönelik
Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin tutumlarının
genel olarak olumsuz yönde olduğu saptanmıştır.
Yıldız (2016), Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutum düzeylerini
belirlemeyi amaçlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi alan 653
öğrenciye web ortamında anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yarısına yakınının gelecekte
çevrimiçi öğretim ile ders almayı tercih etmeme yönünde görüş bildirdikleri ve çevrimiçi öğretime yönelik
tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının
öğrenim gördükleri bölümler açısından anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
Yürütülen çalışmalar incelendiğinde, genellikle çevrimiçi öğretime yönelik öğrenci tutumlarının belirlenmeye
çalışıldığı görülmektedir. Öğrenci tutumlarının çeşitli değişkenler bağlamında incelendiği araştırmalarda
birbirine yakın sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının çevrimiçi
eşzamansız olarak öğrenim gördükleri Yabancı Dil dersine yönelik tutumları ve bu tutumlarının ilgili dersteki
akademik başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin akademik başarıları üzerinde
çevrimiçi öğretimin etkisinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların UZEM
yöneticilerine ve araştırmacılara yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Problemi
Araştırmada öne sürülen problemin çözümü için aşağıda ifade edilen alt problemlerin çözümlenmesi
gerekmektedir.
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumları öğrenim gördükleri bölümler açısından
farklılaşmakta mıdır?
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumları sistemi kullanma düzeyleri açısından
farklılaşmakta mıdır?
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki
var mıdır?
YÖNTEM
Bu araştırmada, nicel yaklaşımlar içerisinde yer alan ilişkisel araştırma yöntemi kullanılarak çözümlemeler
yapılmıştır. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan uygun örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem
grubu belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören
toplam 169 1. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımları
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı
Bölüm
Fen Bilgisi
Sınıf
İlköğretim Matematik
Okul Öncesi
Toplam

f
26
48
54
41
169

Tablo incelendiğinde en fazla olan öğrencilerin ilköğretim matematik bölümünde, en az olan öğrencilerin ise
Fen Bilgisi bölümünde olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak Kışla (2005) tarafından üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğretime yönelik
tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır. 35 maddeden oluşan ölçeğin
güvenirlik kat sayısı .89 olarak belirlenmiştir. Ölçek 5’li likert tipli olarak “tamamen katılıyorum” ile
“tamamen katılmıyorum” şeklinde değerlendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 35 iken, en
yüksek puan ise 175’dir. Ölçekteki demografik sorular arasında; öğrenim görülen bölüm, Yabancı Dil dersi
başarı notu ve sistemi kullanma durumları yer almaktadır. Sistemi kullanma durumları 1’den (Fazla) 4’e (Hiç)
kadar puanlandırılmıştır.
Öğrencilerin akademik başarılarını belirlemek amacıyla 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Yabancı Dil
dersindeki başarı notları esas alınmıştır. Akademik başarıları belirlemek amacıyla sorulan sorular, öğretim
elemanlarının oluşturduğu 6 kişilik soru hazırlama komisyonu tarafından çoktan seçmeli olarak
hazırlanmaktadır. Sınavlar tüm fakültede ortak olarak aynı anda yapılmakta ve soruların geçerliliği komisyon
üyeleri tarafından sağlanmaktadır.
Verilerin Analizi
Veriler, istatiksel veri analizi programıyla analiz edilmiştir. Veriler üzerinde varyans homojenliği testi
yapılmış ve normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sebeple akademik başarı ile derse yönelik tutum
arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla non-parametrik testler arasında yer alan sperman sıra korelasyon
testi uygulanmıştır. Öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri bölümlere ve
çevrimiçi öğrenme sistemini kullanma durumlarına göre farklılaşma durumları ise Kruskal-Wallis testi ile
incelenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular araştırma problemleri çerçevesinde sunulmuştur.
1. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğretime Yönelik Tutumlarının Öğrenim Gördükleri Bölümleri
Açısından İncelenmesi
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Öğretmen adaylarının çevrimiçi olarak yürütülen Yabancı Dil dersine yönelik tutumlarının öğrenim
gördükleri bölümler açısından farklılaşma durumlarını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis testi
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Tutumların Bölümlere Göre Karşılaştırılması
Bölümler
Fen Bilgisi
İlköğretim Matematik
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğr.
P> .05

n
26
54
48
41

Sıra Ort.
74.58
87.43
82.04
91.88

̅
𝐗
2.61

sd
3

X2
2.29

p
.513

Tablo incelendiğinde öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenime yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri
bölümler açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu ortalama ölçekte belirtilen
gruplandırmada katılmıyorum düzeyinde yer almaktadır.

2. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğretime Yönelik Tutumlarının Sistemi Kullanma Düzeyleri
Açısından İncelenmesi
Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle verilere Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Elde edilen
sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Tutumların Sistemi Kullanma Durumlarına Göre Karşılaştırılması
Sistemi Kullanma Düzeyi
Fazla
Normal
Az
Hiç
p < .05

n
26
34
89
20

Sıra Ort.
84.35
71.82
90.01
85.98

sd
3

X2
3.41

p
.332

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının sistemi kullanma düzeyleri açısından çevrimiçi öğretime yönelik
tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
3. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğretime Yönelik Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle verilere Spearman sıra korelasyon testi uygulanmış ve
sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Tutumları İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Akademik Başarı
Tutum

Spearman

,127

Sig. (2-tailed)

,101

N

169

P> .05
Tablo 4’de öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumları ile yabancı dil dersine yönelik akademik
başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ve
öğrenim gördükleri bölümlere göre bu tutumun farklılaşmadığı görülmüştür. Ordu Üniversitesi’nde çevrimiçi
öğretim faaliyetlerinin yakın bir zamanda başlatılması ve sistemin ilk kez kullanılıyor olması beraberinde bir
takım teknik sorunları da getirmektedir. Bu çerçevede kurulan sistemin öğrenciler tarafından yeteri kadar
bilinip bilinmediği, diğer derslerin yüz yüze olması ve sadece ortak derslerin çevrimiçi öğretimle verilmesi
sebebiyle ayarlanan ders programının uygun olup olmadığı, sisteme giriş yapabilmek için öğrenci
imkânlarının yeterli olup olmayışı ve sistemin uygun bir şekilde çalışabilmesi için altyapının yeterli olup
olmadığının cevaplanması gereken sorular arasında olduğu düşünülmektedir.
Ordu Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak işlenen dersler başlangıçta eşzamanlı olarak verilmeye başlanmış,
sonrasında ise eşzamansız olarak verilmeye devam edilmiştir. İlk olarak ortak dersler üzerinde öğretim
yapılmaya başlanmıştır. Öğrenciler daha sonraki yıllarda diğer dersleri yüz yüze almışlardır. Bu sebeple
öğrencilerin genelinin üniversiteye başladığı yıllarda çevrimiçi öğretimle tanışmalarının sisteme yabancı
olmaları sebebiyle algılarında ve tutumlarında bir takım olumsuzluklara sebep olabileceği düşünülmektedir.
Bu çalışmanın sonuçlarını destekler şekilde yapılan bazı çalışmalar mevcuttur. Antalyalı (2004), lisans
düzeyinde 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğretim algısı ve derslerin bu ortamlarda
verilebilirliği üzerine yapılan çalışmasında, öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik algılarının olumsuz yönde
olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin özellikle sınıf ortamında yüz yüze olarak yürütülen derslerin daha
verimli bir şekilde geçtiğini düşündükleri vurgulanmıştır. Benzer bir örneklem grubu üzerinde çalışan Barış
(2015), yaptığı araştırmada lisans düzeyindeki öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının
katılmıyorum düzeyinde yani olumsuz olduğunu ifade etmiştir. Pedagojik Formasyon eğitimi alan
öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutum düzeylerinin incelendiği bir diğer araştırmada, araştırmaya
katılan öğrencilerin yaklaşık olarak yarısı gelecekte çevrimiçi öğretimle ders almaya sıcak bakmadıkları ifade
edilmiştir. Çevrimiçi öğretime yönelik tutumları kararsız düzeyinde olduğu belirtilen öğrencilerin bu
düşüncelerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılaşabildiği belirtilmiştir (Yıldız, 2016).
Yapılan bazı çalışmalarda öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumların olumlu olduğu çalışmalar da
mevcuttur. Ağır, Gür ve Okçu (2008), ilköğretim öğretmenlerine yönelik yürüttüğü çalışmasında
öğretmenlerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının olumlu olduğu fakat bunun sadece öğretmenlerin
çevrimiçi öğretime yönelik daha önce bilgi sahibi olma düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değiştiği ifade
etmişlerdir. Dikbaş (2006), üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde
öğrenim gören 47 öğretmen adayının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarını incelemiş ve tutumlarının olumlu
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olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin BÖTE bölümünde öğrenim görmesi dolayısıyla çevrimiçi ortamlarla
ilgili deneyimlerinin olmasının bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde
Ateş ve Altun (2008), BÖTE 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik
tutumlarının daha önce çevrimiçi öğretim alma durumları, bilgisayar kullanma deneyimleri ve bilgisayar
kullanma becerilerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını ifade etmişlerdir.
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının sisteme giriş yapıp
kullanma düzeylerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ordu Üniversitesi’nin UZEM Müdürlüğü’nden alınan
verilere ve ölçekten elde edilen puanlara göre, öğrencilerin sistemi kullanarak çevrimiçi öğretim derslerini
yeterince takip edemediği belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında çevrimiçi öğretimle ders alan öğrencilerin
aldıkları dersleri yüz yüze ortamlar gibi benimseyemedikleri ve bunun sonucunda da olumsuz tutumlarının
ortaya çıktığı söylenebilir. Öğrencilerin sisteme girme durumlarının frekans dağılımlarına bakıldığında
öğrencilerin yarısının sistemi az düzeyde kullandıkları görülmüştür. Ayrıca UZEM’den alınan verilere göre
sisteme giren öğrencilerinde dersleri çok fazla izlemediği belirtilmiştir. Bu verilerin, öğrencilerin çevrimiçi
öğretime yönelik tutumlarının sisteme girip kullanma durumlarına göre farklılaşmamasının sebebi olabileceği
düşünülebilir.
Son olarak, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarıyla yabancı dil dersine yönelik
akademik başarıları arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık
olarak yarısının sistemi az düzeyde kullandıkları ve kullanan öğrencilerin ise kendilerine sunulan
dokümanlardan çok fazla faydalanmadıkları belirtilmiştir (UZEM). Çalışmaya katılan bütün öğrencilerin
Yabancı Dil dersi ortalamalarının yüksek düzeyde (X=88) olduğu belirlenmiştir. Yabancı Dil dersine ait
dokümanların web ortamında oldukça yaygın olması ve öğrencilerin bu dokümanlara UZEM sistemine gerek
kalmadan rahat bir şekilde ulaşabilmesi bu sonucun oluşmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Öğrenciler
çevrimiçi öğretim sistemini çok fazla kullanmasalar da web ortamındaki bu dokümanlara ulaşabilmektedir.
Yürütülecek olan araştırmalarda öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik tutumlarının deneysel bir ortamda
yüz yüze, eşzamanlı ve eşzamansız ayrı ayrı gruplar oluşturularak belirlenmesi çevrimiçi öğretimin
işlevselliği açısından daha farklı sonuçlar verebilir. Çevrimiçi öğretimle dersler zorunlu uygulamak yerine, ön
araştırma ve inceleme yapılarak öğrencilerin isteklerine göre gönüllü uygulanması çevrimiçi öğretime yönelik
tutumları yüksek olan öğrencilerin derslerindeki akademik başarılarında olumlu etkileyebileceği
düşünülmektedir.
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ÖZET: Dijital vatandaşlık, özellikle internetin gelişimi ile giderek artan bir önem kazanmakta, internet
kendine ait kurallar ile hak ve özgürlük sınırlarını aramaktadır. Bu açıdan öğrencilere sosyal yaşama
becerisini kazandıracak sosyal bilgiler öğretmenlerinin de internet kullanımı konusunda yeterli olmaları
beklenilmektedir. Dijital göçmen grubunda değerlendirilen sosyal bilgiler öğretmenleri, kendilerinden daha
iyi teknoloji kullanım becerisine sahip dijital yerli olan öğrencilere yön vermek durumunda kalmaktadır. Bu
açıdan sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilerde gözledikleri internet ve bilgisayar kaynaklı sorunlar ile
öğrencilere ve ailelere rehberlik durumları ile önerileri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara İl
merkezi ve ilçelerinde görev yapan 33 sosyal bilgiler öğretmeniyle görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiş bir
nitel araştırmadır. Elde edilen bulgular içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal
bilgiler öğretmenleri içerisinde farklı lisans disiplinlerde eğitim almış öğretmenlerin de bulunmasına karşın,
hiçbir öğretmenin internet kaynaklı yaşanan sorunlara yönelik eğitim almamış oldukları, öğrenci ve ailelere
yeterli rehberlik yapma düzeyine sahip olmadıkları, öğretmenlerin tamamının çocukların internet kaynaklı
çeşitli sorunlar yaşadıklarına şahit oldukları, çocuklara ve ailelere sınırlı da olsa rehberlik önerileri getirdikleri
görülmüştür. Bunların dışında öğretmenlerin güvenli internet ortamının sağlanması için önerilerde yer
almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak, öneriler
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Rehberlik, İnternet, Dijital Yerli ve Göçmen, Öğretmenler
ABSTRACT: Digital citizenship is gradually gaining importance especially with the internet development
and the internet itself has been searching its rights and borders. From this aspect, it is normally expected from
social science teachers who make students have the ability to live socially to use the internet effectively. The
teachers who are evaluated as digital immigrants are exposed to better qualified internet users, which mean
students. For this, the social science teachers' observations among the children about the problems of internet
and computers are investigated to be a guide for parents. It is an investigation in which 33 teachers from
Ankara's center and around participated. The data are analyzed with content analyzing system. The result
says, although there are some teachers who are educated with also different departments, they are not
qualified about problems which they face on the internet, they are also not capable of guiding families about
children's current situation, they witness some problems the children face while using internet. Even so, they
try to offer some guidance to the families. Other than these, there are some other suggestions for teachers to
have a safe internet access. As a result of the investigations, with the datum they acquired, the information
was evaluated and some suggestions were brought.
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GİRİŞ
Teknoloji ve bilim alanında gerçekleşsen gelişmeler hayatımıza sağladığı kolaylıkların yanında insan
yaşamına yeni olgular, kavramlar, ortamlar ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Bilişim teknolojilerin
gelişmesiyle birlikte insanların yaşamı içerisine giren bilgisayar ve internet, insanlara yaşadıkları gerçek
dünyanın yanında sanal bir dünya sunmuştur. Gerçek dünyada bulunan olgular, kurumlar, ortamlar ve
sorunlar sanal dünyaya taşınmış ayrıca gerçek dünyada olmayan olgu, kurum, ortam ve sorunlarında
insanların yaşamalarına dâhil etmiştir.
Teknolojik gelişmeler insan yaşamında o kadar etkili hale gelmiştir ki günümüzde insanlar teknolojiyi hayat
içerisinde kullanma düzeylerine göre “dijital yerliler” ve “dijital göçmenler” olarak yapılan sınıflandırmalar
bulunmaktadır (Prensky, 2001). Dijital yerliler hayatlarının başlangıcı ile günümüz teknolojisiyle tanışan ve
günlük yaşantıları içindeki ihtiyaçları ve diğer faaliyetlerinde teknolojiden etkin yararlanan günümüz
çocukları ve gençlerinden oluşur. Dijital göçmenler ise günümüz teknolojilerini yaşamlarının içerisine
sonradan dahil olduğu yeni bir düzenle karşılaşan ve buna uyum sağlamaya çalışan günümüz yetişkinlerinin
oluşturduğu kuşağı ifade etmektedir (Bilgiç, Duman ve Seferoğlu, 2011). Dijital yerliler teknolojiyi aktif
olarak kullanmayı onun sağlamış olduğu sanal ortamlarda vakit geçirmeyi ve gündelik yaşam içindeki
faaliyetlerini buradan gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler. Dijital göçmenlerin hayat için önemli gördükleri
ve kendi geçmiş yaşantılarına ait tecrübelerden hareketle dijital yerli olan çocuk ve gençlerin yapmalarını
istedikleri ya da bekledikleri davranışları, çocuklar ve gençler gereksiz görürler çünkü onlar için önemli olan
ağa bağlı olmaktır (Prensky, 2001). Yetişkinlerin yaşamları içerisine sonradan giren internet, mevcut
teknolojinin içine doğan çocukların hayatına ise kendiliğinden sızmıştır. Sızmakla kalmayıp çocuklar
tarafından daha büyük ilgi görmüş internetin sağladığı sanal ortamın imkanları olan elektronik bilgi
kaynakları, çevrimiçi oyunlar ve sosyal ağlar gibi uygulamalar dijital yerlilerin ilgi gösterdiği etkinlikler
olmuştur (Aydın, 2013).
Ülkemizde yapılmış olan ve dijital yerliler olarak ifade edilen grup içerisinde yer alan çocukların bilişim
teknolojilerini kullanma düzeyleri hakkındaki bilgileri yer aldığı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından
yapılan araştırmadan alınan verilere göre 2013 yılında 06-15 yaş grubu çocuklarda, bilgisayar kullanımına
başlama yaşı 8, internet kullanımına başlama yaşı ise 9’dur. Bu yaş gurubundaki çocukların %24,4’ü kendi
kullanımına ait bilgisayara sahiptir. 06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar ve İnternet kullanım oranları
sırasıyla %60,5 ve %50,8’dir. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2 ve %36,9, 11-15
yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1 ve %65,1’dir. Çocukların %45,6’sı hemen her gün internet
kullanmaktadır. 06-15 yaş grubu çocuklar İnterneti en çok %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla
kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma
takip etmektedir. Çocukların %65,6’sı internete evden erişim gerçekleştirirken,% 21,4’ü İnternet kaffelerden
erişmektedir (TUİK, 2013). Bu bilgiler doğrultusunda çocukların bilgisayar ve internet erişimi noktasında
kolaylığa sahip oldukları, özellikle 11-15 yaş aralığında bilgisayar ve internete erişim oranlarının yüksek
olduğu söylenebilir.
Teknolojiye erişim imkanı olan günümüz öğrencileri ise birer dijital yerli, onları kontrol etme konumundaki
anne-baba ve öğretmenler ise birer dijital göçmen olarak kabul edilmektedir. Dijital ekosistem içerisinde yer
alan dijital yerliler dünyanın farklı yerlerinden internete bağlanarak dijital ortama katkıda bulunmakta,
bilgilerini paylaşmakta, iletişim kurmakta, örgütlenerek haklarını aramaktadır. Bu nedenle onları dijital
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ortamın tebaası olarak değil, Smith’in (2002) yapmış olduğu “bir gruba üye olma ve o gruba üye olmanın
gerektirdiği davranışları benimseme”yi içeren vatandaşlık tanımından yola çıkarak, bu ortamın vatandaşları
olarak görmek gerekmektedir.” (Akt. Karaduman ve Öztürk, 2014). Dijital göçmenler ise geleneksel
yaşamdaki hayat tecrübesine karşın, hayatlarına sonradan giren teknolojilerin kullanımı konusunda dijital
yerliler kadar yeterliğe sahip değildirler. Bu açıdan öğretmen, anne-baba gibi role sahip bireylerin dijital
yerliler üzerindeki geleneksel kontrol mekanizması teknoloji boyutu ile yeni bir role dönüşebilmektedir
(Prensky, 2001).
Teknoloji bilgisine karşın, yaşam tecrübesi boyutuyla dijital yerli olan ebeveyn veya öğretmenlerinin
desteklerine ihtiyaç duyan öğrenciler birçok riskle karşı karşıya kalabilmektedirler. Yasa dışı, şiddet ve
cinsellik içeren sitelere kolay erişim sağlama, tehlikeli insanlarla iletişim kurma, oyun bağımlığı internet
kaynaklı başlıca risklerdir. Bunların yanında interneti propaganda aracı olarak kullanan terör odakları,
uyuşturucu satıcıları gibi yasa dışı ve zararlı unsurların oluşturduğu risklerde bulunmaktadır (Çelen, Çelik ve
Seferoğlu, 2011).
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve İnternet Kullanımı Konusundaki Rehberliklerinin Önemi
Dijital vatandaşlık eğitimi açısından ilköğretim süreci önemlidir. Çünkü toplumlar için çağdaş bireylerin
yetiştirilmesinin yolu, nitelikli bir ilköğretim sürecinden geçmektedir. Bu dönemde çocuklara bilgi iletişim
teknolojilerinin oluşturduğu toplumsal alan içerisinde diğer üyelerle uyum içinde ve etkin bir biçimde
yaşamaları için gerekli olan temel bilgi, beceri, değer ve tutumlar kazandırılmalıdır. Dijital vatandaşlık
kavramının tanımı, boyutları ve içeriği göz önünde bulundurulduğunda eğitim programlarında temel amacı
vatandaşlık eğitimi olan Sosyal Bilgiler dersin amaçları ve içeriği bakımından, dijital vatandaşlık eğitiminin
gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenecektir ( Karaduman ve Öztürk, 2014).
Bugün yürürlükte olan sosyal bilgiler dersi öğretim programının genel amaçları içerisinde “Bilim ve
teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanır” amacı bulunmaktadır (MEB,2005). Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin bilim ve
teknoloji sosyal hayatlarında etkili bir şekilde kullanmaları için gerekli beceri ve bilgiler, “Bilim, Teknoloji ve
Toplum” öğrenme alanıyla ve “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanın diğer tüm öğrenme alanlarıyla
ilişkili olduğu için Sosyal Bilgiler Programın tamamı bilim, teknoloji ve toplum konuları ile bağlantılı
deneyimler içerdiği (MEB,2005) için geleceğin dijital vatandaşların bilişim teknolojilerinden kaynaklı riskler
ve sorunlar hakkında bilgi ve de bilinç sahibi olarak Sosyal Bilgiler dersiyle yetiştirilebileceği ifade edilebilir.
Öğrencileri dijital dünyadaki risklerden korumak, onları bilinçlendirmek için onlara dijital dünyanın sosyal
anlamda tanıtımı ve onlarda dijital vatandaşlık bilincinin oluşturulmasında sosyal bilgiler dersi önemli bir yer
tutmaktadır. Bu açıdan sosyal bilgiler dersini yürüten öğretmenlerin, çocukların bilgisayar ve internet
kullanımından kaynaklı yaşadıkları sorunlar hakkında yetkin bir gözlem sahibi oldukları düşünülmektedir. Bu
nedenle bu araştırmada çocukların bilgisayar ve internet kaynaklı yaşamış oldukları sosyal sorunları hakkında
sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, dijital vatandaşları yetiştirmede önemli bir rolü bulunan sosyal bilgiler
öğretmenlerinin gözünden onların internet kullanımı konusunda rehberlik durumlarını, çocukların internette
yaşandıkları sorunları, çocuklara ve ailelere yönelik rehberlik durumları ile önerileri ve daha güvenli bir
internet için getirdikleri önerileri belirlemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
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1. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin internette rehberlik yapma konusunda eğitim alıp almama durumları nedir?
2. Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre öğrenciler internet kullanımı kaynaklı hangi sorunları yaşamaktadırlar?
3. Sosyal bilgiler öğretmenleri sorun yaşayan öğrencilere hangi önerileri getirmektedirler?
4. Sosyal bilgiler öğretmenleri sorun yaşayan ailelere hangi önerileri getirmektedirler?
5. İnternetin daha güvenli olması için öğretmenler hangi önerileri getirmektedirler?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Çocukların bilgisayar ve internet kaynaklı yaşadıkları sorunlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin
görüşleri doğrultusunda çocukların yaşadıkları sorunların ve öğretmenlerin rehberlik düzeylerinin belirlendiği
bu araştırma nitel bir çalışma olup, durum çalışması deseni şeklindedir. Gall, Borg ve Gall (1996)
araştırmalarda durum çalışması deseninin; bir olayı ortaya çıkaran ayrıntıları tanımlamak ve görmek, bir olaya
ilişkin olası açıklamaları geliştirmek, bir olayın değerlendirmek amacıyla kullanıldığını ifade etmektedir.
Katılımcılar
Araştırma 2014-2015 öğretim yılında, Ankara iline bağlı farklı ilçelerde (Keçiören, Kızılcahamam, Sincan,
Yenimahalle) bulunan, Ortaokullarda görev yapan 33 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir (Tablo
1).
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

Mezuniyet Türü

Coğrafya
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği

Öğretmenlik Deneyimi

Çalışılan Yerleşim
Türleri(*)

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-Üzeri yıl
Köy
Kasaba
İlçe
İl Merkezi

n

%

1
4
23
1
3
1

3,1
12,5
68,8
3,1
9,4
3,1

3
6
14
8

9,7
19,3
45,1
25,9

9
5
12
27

16,9
9,5
22,7
50,9

(*)Öğretmenlerin deneyimleri bağlamında incelenmiştir.

Tablo 1’den de görüleceği üzere, sosyal bilgiler öğretmenlerinin üniversitelerden mezun oldukları bölümler
incelendiğinde sırası ile 23’ünün sosyal bilgiler öğretmenliği, 4’ünün sınıf öğretmenliği, 4’ünün tarih
öğretmenliği, 1’inin coğrafya öğretmenliği ve 1’inin de Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun oldukları
görülmüştür. Öğretmenlerin kıdem yılları 3 ile 23 yıl arasında değişmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenliği
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mezunları dışındaki öğretmenlerin kendi branşlarında geçmiş deneyimleri bulunmaktadır. Öğretmenlerin 2’si
ilçe merkezinde, diğerleri Ankara merkez ilçelerde görev yapmalarına karşın 9 öğretmenin köy, 5 öğretmenin
kasaba, 12 öğretmenin ilçe ve 27 öğretmenin il deneyimleri bulunmaktadır. 4 öğretmen il merkezinde görev
yaptıkları halde çalışılan yerleşim merkezi hakkında bilgi vermemiştir.
Veri Toplama Aracı
Sosyal bilgiler öğretmenlerin gözünden, çocukların internet kaynaklı yaşadığı sorunları ve sorunlarla ilgili
öğretmenlerin rehberlik önerilerini belirlemek amacıyla yarı - yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, yapılandırılmış görüşme tekniğinden biraz daha esnektir. Bu teknikte,
araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna karşın araştırmacı
görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin
yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırmasını sağlayabilir. Eğer kişi görüşme esnasında belli soruların yanıtlarını
başka soruların içerisinde yanıtlamış ise araştırmacı bu soruları sormayabilir. Yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği sahip olduğu belirli düzeyde standartlık ve ayni zamanda esneklik nedeniyle eğitimbilim
araştırmalarına daha uygun bir teknik görünümü vermektedir (Türnüklü, 2000).
Verilerin Analizi
Verilerin incelenmesinde nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik
analizi, insan davranışlarını ve doğasını belirlemek için doğrudan olamayan yollarla çalışma imkanı tanıyan
bir tekniktir. İçerik analizi belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük
içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır. İçerik analizi metin
veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını, belirlemeye
yönelik yapılır. Araştırmacılar bu kelime ve kavramaların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve
analiz ederek metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda bulunur (Büyüköztürk,2014). Araştırma verilerinin
geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak için öncelikli olarak bir öğretmen ile ön görüşme yapılarak
anlaşılabilirlik kontrolü yapılmıştır. Ayrıca temaların kodlanması iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı
yapılarak birliktelik sağlanmış, öğretmenlerin yanıtlarından doğrudan alıntılar yapılmış, öğretmenleri
tanımlayacak bilgiler verilmemiş, ancak kıdem yılı, cinsiyet bilgileri doğrudan alıntılarda verilmiştir.
BULGULAR
2Araştırma amaçları doğrultusunda verilerden elde edilen bulgular başlıklar şeklinde verilmiştir.
3.1.Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnternet Kullanımı Konusunda Rehberlik Yapmaya Yönelik Eğitim
Alma Durumları
Araştırma kapsamında sosyal bilgiler öğretmenlerine, internet kullanımı konusunda öğrenci ve velilere
rehberlik yapabilme konusunda bir eğitim alıp almadıkları sorulmuş, bu soruya verdikleri yanıtlar incelenerek
analiz edilmiştir. Öğretmenlerin hiçbiri lisans eğitimi esnasında internet kullanımı konusunda rehberlik
yapmaya yönelik bir eğitim almadıklarını ifade etmekle beraber ikisi seminer, biri hizmet içi eğitim
kapsamında 3 öğretmenin eğitim aldığı görülmüştür (Tablo 2).
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Tablo 2: Eğitim Alıp/Almama Durumu

Eğitim Aldım

n

%

3

9,1

Eğitim Almadım

30

90,9

TOPLAM

33

100

Eğitim almama, alınan derslerin teknik boyutta kaldığı konusunda ve eğitim alma durumlarını ifade eden
örnek öğretmen ifadeleri aşağıdaki şekilde verilebilir;
“İnternet kullanımı konusunda herhangi bir eğitim almadım” (Erkek, 11-15 yıl)
“Temel bilgisayar kursu aldım. Velilere yönelik bir eğitim almadım.” (Kadın, 0-5 yıl).
“Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda seminerler vermekte, bunları alıyoruz. Yeterli olduğunu zannetmiyorum.
Özellikle bizim gibi eski öğretmenler internet kullanımını önemsemiyor.”

Genel olarak sonuçlar incelendiğinde, sosyal bilgiler öğretmenlerinin genel olarak aile ve çocuklara yönelik
rehberlik konusunda herhangi bir eğitim almadıkları, ancak çok az sayıda öğretmenin kişisel ilgisi
doğrultusunda ve kendi girişimleri ile eğitim aldığı söylenebilir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Yaşadıkları Sorunlar
Araştırma kapsamında sosyal bilgiler öğretmenlerine, öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımdan kaynaklı
yaşamış oldukları sosyal sorunlara şahit olup olmadıkları ve hangi sorunların yaşanıp yaşanmadığı
sorulmuştur. Öğretmenlerin tamamı bilgisayar ve internet kullanımına dayalı öğrencilerin sosyal açıdan sorun
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ifade ettikleri sorunlar Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3: Çocukların Bilgisayar ve İnternet Kullanımından Kaynaklı Yaşadıkları Sorunlar
n
%
Sorunlar
Derslere ilgisizlik
14
13,5
Aile ve çevreyle iletişim bozuklukları
12
11,7
Argo ve küfürlü konuşma
11
10,7
Ev ve okuldan kaçarak, internet kafeye gitmek
9
8,8
Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı
İnternet ve oyun bağımlılığı
Saldırganlık ve şiddet eğilimi
Kontrolsüz internet kullanımı
Davranış ve uyum sorunları
Ders dışı kullanım
Kişilik bozuklukları
Konuşma ve yazı dilinde bozulma
Pornografik sitelerine erişim
İnternette gördükleri hayatlara özenme
Değerlerin kaybı
Yanlış arkadaş seçimi
Hırsızlık Yapma
Evden Kaçma
Yalan Söyleme
TOPLAM

8
8
6
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
103

7,8
7,8
5,9
4,9
3,9
3,9
3,9
3,9
2,9
2,9
1,9
1,9
1,9
0,9
0,9
100

Tablo 3 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin şahit olduğu sorunların en başında derslere ilgisizlik,
aile ve çevreyle iletişim bozuklukları, argo ve küfürlü konuşma gibi sorunların geldiği görülebilir. Diğer
sorunlar ise ev ve okuldan kaçarak internet kafeye gitmek, bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, internet ve
oyun bağımlılığı, saldırganlık ve şiddet eğilimi, kontrolsüz internet kullanımı, davranış ve uyum sorunları,
ders dışı kullanım, kişilik bozuklukları, konuşma ve yazı dilinde bozulma, pornografik sitelerine erişim,
İnternette gördükleri hayatlara özenme, değerlerin kaybı, yanlış arkadaş seçimi, hırsızlık yapma, evden kaçma
ve yalan söyleme olarak sıralanmıştır. En çok şahit olunan sorunlara örnekler aşağıdaki şekilde verilebilir.
“Ailelerin bilinçsizliğine bağlı olarak sınırsız internet kullanımı söz konusu bu durum evde ve internet kafelerde
gerçekleşiyor. Evden kaçıp, hırsızlık yapıp günde 10-15 saat internet başında zaman geçiren öğrencilerim oldu,
hala var. Aile ve arkadaşlarıyla ciddi boyutta iletişim sorunları yaşıyorlar. Derslerle ilgileri yok, saldırganlar, çok
yalan söylüyorlar, acımasız ve benciller, ciddi davranım ve uyum problemleri var.”
“-İnternet kafelerde oyun oynamak için tüm harçlığını ve bazen aileden gizlice alınan paraları burada harcayan
öğrenciler var. İnternetten yapacağı araştırmaları okul çevresindeki kırtasiyecilere yaptırıp oradan satın almaları.
İnternet kafelere gitmek için okuldan kaçan öğrenciler. Genelinde ise argo konuşma ve şiddet eğilimi
görülmektedir. Evde internette sürekli oyun oynayıp dersine zaman ayırmayan öğrencilerimin aileleri ile çatışma
içinde girdiğini görüyoruz.”
“Sosyal ağlarda hemen hepsinin hesabı var. Ve burada neredeyse her gün paylaşımda bulunuyorlar. Bu
paylaşımların sakıncalı tarafları olduğunu düşünüyorum. İnternet deyince facebook akıllarına geliyor. Ve
facebook deyince de kız-erkek ilişkileri akıllarına geliyor. Arkadaşlarıyla sırf bunlar üzerine konuşuyorlar ve
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başka paylaşacakları bir şey yok. Sosyal açıdan kişilik bozuklukları, cümle kuramama, arkadaş edinememe,
toplumdan kendini dışlama, aile ve öğretmenleriyle hiçbir şey paylaşmama. Argo bir dil kullanma, çok sırf küfür
kullanma gibi bozukluklar çocuklarda yer almaktadır. İnternette çok fazla vakit geçirdikleri için derse vakit
ayırmama gibi.”

Öğretmenlerin Sorunlu Çocuklara Yönelik Rehberlik Durumları ve Getirdikleri Öneriler
Sosyal bilgiler öğretmenlerine internet kullanımı konusunda sorun yaşayan öğrencilere yönelik rehberlik
durumları araştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak rehberlik yapabilme konusunda kendilerini yeterli
görme durumları araştırılmıştır. Sonrasında ise yeterli gören öğretmenlerin hangi önerilerde bulundukları
araştırılmıştır. Tablo 4’te öğretmenlerin yeterlik durumları ve rehberlik önerileri paylaşılmıştır.

Tablo 4: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sorun Yaşayan Çocuklara Rehberlik Yapabilme Durumu ve
Önerileri
Rehberlik Yapabilme Durumu
n
%
Hayır(Yetersizim)
21 63,6
Evet (Yeterliyim)
12 36,4
TOPLAM
33 100
Yeterli Görenlerin Önerileri
Aile ile işbirliği
Öğrenciyle iyi iletişim
Aileye rehberlik
Bilgisayar kullanımlarının denetlenmesi
Bilgisayar öğretmenleri ve rehber öğretmenlerince bilgilendirilme
Duygusal destek
Okul ve arkadaşlarına aidiyet duygusunun geliştirilmesi
Öğrencilere ev ziyaretleri
TOPLAM

4
4
3
2
1
1
1
1
17

23,5
23,5
17,6
11,8
5,9
5,9
5,9
5,9
100

Öğretmenlerin yaklaşık olarak üçte ikisi öğrencilere rehberlik konusunda yetersiz oldukları ifade etmektedir.
Yetersiz olduğunu belirten öğretmenlerin yanıtları analiz edildiğinde ise kendilerinin bu konuda eğitimlerinin
ve bilgilerinin olmamalarını ve bu konuda rehber öğretmenlerinin ilgilenmeleri önerisini getirdiği dikkati
çekmektedir. Bir başka ifade ile birer dijital göçmen olan sosyal bilgiler öğretmenleri kendileri de internet
kullanımı konusunda bilgi sahibi olmamakta veya interneti kendi sorumlulukları alanında görmemektedirler.
Kendisini yeterli olarak ifade eden öğretmenlerin önerileri yukarıdaki tabloda görülmektedir. Öğretmenlerin
ifadeleri ışığında aile ile ilişki ve ailenin çocukla ilgilenmesi ve de öğrencinin öğretmen ve okulla bir
duygusal bağının kurulması şeklinde sorunların çözüleceği ifade edilebilir. Öğretmenlerin vermiş olduğu
cevaplar, 2’si genel ifadeler, 3’ü sadece öneriler ve 7’si yaptıkları rehberlik uygulamaları ve önerilerinin ifade
edilmesi şeklindedir. Verilen ifadelerin örnekleri sırasıyla şunlardır;
“Genel olarak evet”
“Evet, internet sınırlandırılabilir, güvenlik tedbirleri alınmalı. Çocuk yalnız başına internet ortamında
bırakılmamalı.”
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“Görüyorum (Yeterli olduğumu düşünüyorum.) En önemlisi aileye doğru rehberlik yapmak. Çocuk-aile-okul
işbirliği çok önemli. Okulumuzda “koç”luk sistemi ile sistematik çalışıyoruz. Duygusal destek veriyoruz. Aile ile
planlama yapıyoruz.”

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerin Öğrencileri Sorun Yaşayan Ailelere Yönelik Önerileri
Sosyal bilgiler öğretmenlerin öğrencilerinin, Bilgisayar ve internet kaynaklı yaşadıkları sosyal sorunlar
nedeniyle çocuklarıyla problem yaşayan ailelere rehberlik yapabilme düzeylerinin ne olduğu sorusu
sorulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vermiş olduğu yanıtlar analiz edilmiş ve Tablo 5’te sonuçları
verilmiştir.
Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ailelere Rehberlik Yapabilme Durumu ve Önerileri
Rehberlik Yapabilme Durumu

n

%

Hayır (Yetersizim)

23

69,7

Evet (Yeterliyim)

10

30,3

TOPLAM

33

100

Aile ile iletişim ve bilgilendirme

5

29,4

Çocukla ilgilenme

4

23,5

Kural koyma ve izleme

2

11,7

AÇEV kurslarına yönlendirme

1

5,9

Bilgisayar kullanımlarının denetlenmesi

1

5,9

Çocuklara değerli olduğunu hissettirmek
Çocuğa rol model olmak

1
1

5,9
5,9

Değerler eğitimi çalışmalarının yapılması
Eğitici oyunlara yönlendirme

1
1

5,9
5,9

TOPLAM

17

100

Yeterli Görenlerin Önerileri

Öğretmenlerin çoğunluğu aile iletişimin gerçekleştirilemediği ve kendisinin yetersiz olduğu beyan etmiştir.
Bu noktada aile ile sağlıklı iletişimin sağlanamıyor olması ve bu konuda eğitim almamış oldukları cevaplarını
vermektedirler. Yeterli olduğunu ifade eden öğretmenler ise aile ile iyi iletişim kurulması ailenin çocuğa rol
model olarak ilgilenmesi gerektiği cevaplarını verdikleri görülmüştür. Bütün verilerin analizi sonucunda
aileye rehberlik yapılabilirliğin artması için öğretmen aile ve aile çocuk ilişkilerinin sağlıklı bir halde olması
gerektiği veriler ışığında görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenlerin aileye rehberlik konusundaki genel
düşünceleri yansıtan örnekler aşağıda paylaşılmıştır.
“Çok yeterli değilim. Bu konuda genel veli toplantılarında bilişim teknolojisi öğretmenimiz ve rehber
öğretmenimiz velileri bilinçlendiriyor.”
“Veli iletişime açıksa sorun çözülüyor.”
“Görmüyorum. Bunun için bütün öğretmenlere seminer düzenlenmesini öneriyorum.”
“Her veliye ulaşamıyoruz. Özellikle sorunlu öğrencilerin velileri de sorunlu oluyor. Bu konuda aile eğitimi çok
önemli ”Değer Eğitimi” konulu çalışmalar faydalı olabilir.
“Yeterli görüyorum. Ailenin öğrenci konusunda sık sık bilgilendirilmesi. Ailenin öğrenci ile yakından
ilgilendirilmesi. İdari olarak disiplin kurallarının deliksiz işletilmesi”
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çocuklar İçin İnternetin Daha Güvenli ve Etkili Olması Hakkında
Önerileri
Sosyal bilgiler öğretmenlerine internet ortamının çocuklar için daha güvenli ve etkili olması için nasıl
önlemler alınması ya da neler yapılması gerektiği hakkındaki düşünce ve önerilerini sorduk. Vermiş oldukları
cevaplara Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6: İnternetin Daha Güvenli ve Etkili Olması İçin Öneriler
İnternet erişiminin engellenmesi ya da sınırlandırılması
Güvenli internet paketinin kullanılması
Öğrencilerin ve velilerin internet konusunda eğitilmesi
Ailelerin ilgili olması
Olumsuz içeriklerin devlet tarafından engellenmesi
Şifre konulması
Ailelerin bilinçlendirilmesi
Bilgisayarın ortak yaşam alanında olması
Sosyal ağların etkili kullanımın öğretilmesi ve takibi
Aile ile iletişim
Cep telefonların internet paketinin yapılmaması
İnternet kafelerin etkin bir şekilde denetlenmesi
Ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında çocuklarda farkındalık oluşturulması
Bilgisayar derslerinin daha etkin işlenmesi
Evde bilgisayar bulundurmamak
İnternet tarayıcısının “geçmiş” sekmesinin kontrol edilmesi
Okullarda araştırmalarda yararlanabilecekleri öğrenci kullanımına açık bilgisayar
odaları kurulmalı
Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi
Televizyonda internetin doğru kullanılmasıyla alakalı yayınlar yapılması
Sitelerde açılan yan pencerelere sınırlandırma getirilmesi
Yer sıkıntısı nedeniyle kapatılan bilgisayar sınıfların tekrar açılması
TOPLAM

n
14
12
10
9
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

%
17,5
15
12,5
11,25
7,5
5
3,75
3,75
3,75
2,5
2,5
2,5
2,5
1,25
1,25
1,25
1,25

1
1
1
1
80

1,25
1,25
1,25
1,25
100

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenler tarafından internetin daha güvenli ve etkin hale gerilmesi isi için en çok
internet erişimin engellenmesi ve sınırlandırılması önerilmektedir. İkinci sırada güvenli internet paketinin
kullanılması ve ondan sonra ki öneri ise öğrenci ve velilerin internet konusunda eğitilmesi şeklindedir. Diğer
öneriler ise sırasıyla ailelerin ilgili olması, olumsuz içeriklerin devlet tarafından engellenmesi, şifre
konulması, ailelerin bilinçlendirilmesi, bilgisayarın ortak yaşam alanında olması, sosyal ağların etkili
kullanımın öğretilmesi ve takibi, aile ile iletişim, cep telefonların internet paketinin yapılmaması, internet
kafelerin etkin bir şekilde denetlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında çocuklarda farkındalık
oluşturulması, bilgisayar derslerinin daha etkin işlenmesi, evde bilgisayar bulundurmamak, internet
tarayıcısının “geçmiş” sekmesinin kontrol edilmesi, okullarda araştırmalarda yararlanabilecekleri öğrenci
kullanımına açık bilgisayar odaları kurulmalı, öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi, televizyonda
internetin doğru kullanılmasıyla alakalı yayınlar yapılması, sitelerde açılan yan pencerelere sınırlandırma
getirilmesi ve yer sıkıntısı nedeniyle kapatılan bilgisayar sınıfların tekrar açılmasıdır. Dile getirilen öneriler
genel olarak internet ortamının güvenli hale getirilmesi, çocukların, ailelerin doğru bilgisayar ve internet
kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, İnternet kullanım ortam ve araçlarının kontrol edilmesi ve okul ile
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öğretmenlerin bu konuda rehber olması gibi başlıklar altında ifade edilebilecek önerilerden oluştuğu
söylenebilir. Verilen cevaplar içerinde en çok yapılan öneriler ile alakalı örnekler aşağıda verilmiştir.
“Okulda öğrencilere ne kadar eğitim verseniz de (konuyla ilgili) evde kontrol edilmediklerinde, sonuca
ulaşılamaz. Çünkü internet çok geniş ve çekici bir dünya. Teknik olarak filtre sisteminin haricinde, ailelere birkaç
tavsiyemiz oluyor. Bilgisayar oturma odanızda olmalı. Çocuğun sosyal medya hesaplarının şifrelerini mutlaka
bilmelisiniz. Gelişimlerini olumsuz etkileyecek sitelerine girmelerine ASLA izin vermeyin. Kontrolü elden
bırakmayın. İnternet kullanımı, belirleyeceğiniz saatlerin dışına çıkmasın. “Geçmiş” sekmesini sürekli kontrol
edin. Böylece hangi sitelere girdiğini görmüş olursunuz. Telefonuna internet paketi almayın. Not: yaşadığım çevre
çok göç alan, eğitim seviyesi düşük bir çevre. Bundan dolayı başkalarına göre “abartılı” gelebilecek önlemler bana
normal geliyor. Teşekkürler.”
“Öğrencilerimizden önce velilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.(interneti ne kadar kullanmalıyız?)
Evlerde veliler tarafından rehberlik yapılabilir. Bazı sitelere karşı sınırlama uygulanabilir. Sitelerde açılan yan
pencerelere sınırlama getirilmelidir.”
“Öncelikli olarak güvenli kullanım, tehlikeli sitelere eğilim engellenmeli. Daha sonra onunla birlikte internet
kullanılmalı nelerin tehlikeli olabileceği anlatılmalı. Sosyal ağların kullanılmalı önlenmeli. Etkili kullanım için
nasıl yapılacağı nelerin nasıl aranacağı gösterilmeli. Hangi sitelerin öğrenim için seçileceği gösterilmeli. Her gün
internete girebilir ama sırf oyun için değil kontrollü kullanmalı ödevler için oyun için kısıtlama olmalı. Tamamen
engellemek çözüm olmaz. Engellenirse eninde sonunda o engellenen şeye ulaşmaya çalışır. Buda hoşuna giderse o
sitelere girmeye devam eder. Kontrollü erişim daha uygundur.”
“MEB’in filtrelemesi bunu bir ölçüde sağlıyor. Bilişim dersleri daha iyi ve etkin bir şekilde işlenmeli. Yer
sorunlarından dolayı kapanan bilişim sınıfları tekrar açılmalı. Bu konuda öğretmenlere hizmet içi eğitimler
verilebilir.”
“İnternet mutlaka ebeveynin kontrolünde ve şifreli olmalı. Çocuklar her istediği zaman her yerden internete
ulaşmamalı. Güvenli internet uygulaması olmalı. Eğitim amaçlı kullanım özendirilmeli. Güvenilir site sayısı
artırılmalıdır. Sakıncalı sitelere ulaşım zorlaştırılmalı. Cep telefonlarının internet paketi olmamalı. Çocuklarının
sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları sık sık kontrol edilmeli.”
“Güvenli internet uygulaması güzel bir uygulama Devletin (MEB) ve okulların daha etkin bir şekilde konuya
eğilerek, gerekli eğitimleri de düzgün bir şekilde vererek konuya asılması gerekir. Türk Telekom da benzer
uygulamalara gidebilir. Birebir veli görüşmeleri yaparak en azından okul özelinde bu konuyu çözebiliriz.”

SONUÇ
2010 yılında ülkemizde “Avrupa Çevrimiçi Çocuklar” projesi kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesinden
(ODTÜ) araştırmacıların Türkiye genelinde 9-16 yaş aralığındaki 1018 çocuk ve ebeveynleriyle
gerçekleştirmiş olduğu çalışma sonucunda çocukların %40’nın kendine ait bilgisayara,%39’nun diğer aile
üyeleriyle birlikte bilgisayar kullanımına sahip olduğu görülmüştür. Çocukların neredeyse % 80’nin
bilgisayar kullanıcısı olmasına rağmen ebeveynlerin sadece %29’nun internet kullanıcısı olduğu görülmüştür (
Eu Kids, 2014).
Bilişim teknolojilerin gelişimiyle insan yaşamına giren bilgisayar ve internetin sağlamış olduğu elektronik ya
da dijital dünya, bugün kendisine ait nesillere sahip olacak duruma gelmiştir. Dijital yerliler olarak ifade
edilen bu nesil, yaşamları içerisinde dijital dünyanın sağlamış oldukları imkanları çok fazla ve bu nedenle
kullanmaktadır dijital vatandaşlık kavramı giderek önem kazanmaktadır.
Dijital dünyanın yerlisi olan çocuklarına göre bilgisayar ve internet kullanımı noktasında daha yetersiz olan
ebeveynleri, Web’in çocukları için yeni eğitim fırsatları sunan heyecan verici bir dünya olduklarını
düşündükleri için ilk başta evlerinde Internet bağlantısı olmasına sıcak bakmışlardır. Ancak çoğu ebeveyn,
çocuklarının Internet'i ev ödevleri veya araştırma için kullanmadığını fark etmiştir. Bunun yerine, çocuklar
arkadaşlarıyla anlık ileti gönderip alarak, çevrimiçi oyunlar oynayarak veya sohbet odalarında yabancılarla
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konuşarak saatler geçirmeye başlamıştır. İnternet bağlantılı bilgisayarları olan bu çocuk ya da gençlerin
genellikle ne yaptıkları da denetim altında değildir. Burada ailenin çocuklarıyla yakın ilişki içinde olması ve
anne-babaların da bilgisayar kullanımını bilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bütün dünyada kabul gören
yaklaşım, en iyi denetimin ailede gerçekleşeceği şeklindedir. Çocuklara doğru kuralları öğretmek de, başta
anne-babaya düşmektedir (Yalçın, 2006). Bu da, anne ve babaların bilgisayar okuryazarı ve internet kullanımı
hakkında bilgisi olmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Tuncer,2000).
Ancak sosyal bilgiler öğretmenlerini de içinde barındıran dijital göçmenler, teknik açıdan kendilerinden daha
iyi kullanım becerisine sahip dijital yerlilerin kullanım yeterlikleri ile haklarını da şekillendirmekle
yükümlüdür (Prensky,2001). Bu durumla ilgili Prensky (2005) öğretmenlerin artık 20.yy bilgi ve eğitimlerini
vermeye çalıştıkları dijital yerlilerden oluşan 21.yy. öğrencilerine yeterli rehberliği yapamayacaklarını
belirtmektedir. Çünkü gelişen dünyamızda sadece öğrenciler değişmemiş, araçlar, gerekli yaşamsal beceriler
ve bilginin kendisi de değişmiş durumdadır (Akt. Bilgiç, Duman ve Seferoğlu, 2011). Ancak öğrencileri
yaşama hazırlayan sosyal bilgiler öğretmenliği, internet ortamındaki yaşamsal becerileri de kazandırma
açısından ayrı bir durumdadır. Bu açıdan çocukların bilgisayar ve internet kullanımlarından kaynaklanan
sorunlarının neler olduğu hakkında ülkemizde vatandaşlık eğitimini ve mevcut öğretim programı içerisinde
bilim, teknoloji ve toplum öğretim alanının eğitimini gerçekleştiren ve de gelecekte dijital vatandaşlık eğitimi
gerçekleştirecek olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin tespit ve önerileri önemlidir. Sosyal bilgilerin “dijital
sosyal bilgiler” eğitimine hazırlık durumlarını belirlemeye yönelik sorular yöneltilerek, onların gözünden
öğretmen yeterlikleri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmiştir.

•
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hiçbirisi lisans eğitimi sırasında bu konuyla ilgili eğitim almadığını
belirmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenliği, dışında lisans eğitimi almış olanlarda bu konuda eğitim almadığını
belirtmiştir. Bunun yanında 2’si seminer ve 1’si hizmet içi eğitim yoluyla 3 kişi eğitim aldıklarını ancak
yetersiz olduğunu belirtmiştir.
•
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamı çocukların bilgisayar ve internet kaynaklı sorunlar
yaşadıklarına şahit olduklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin en çok şahit olduğu sorunlar; derslere ilgisizlik, aile
ve çevreyle iletişim bozuklukları, argo ve küfürlü konuşma sorunlarıdır. Bunların dışında ev ve okuldan
kaçarak internet kafeye gitmek, bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, internet ve oyun bağımlılığı, saldırganlık
ve şiddet eğilimi, kontrolsüz internet kullanımı, davranış ve uyum sorunları, ders dışı kullanım, kişilik
bozuklukları, konuşma ve yazı dilinde bozulma, pornografik sitelerine erişim, İnternette gördükleri hayatlara
özenme, değerlerin kaybı, yanlış arkadaş seçimi, hırsızlık yapma, evden kaçma ve yalan söyleme sorunlarıyla
karşılaşıldığı ifade edilmiştir.
•
Lisans eğitimleri sırasında rehberlik konusunda hiçbir eğitim almadıklarını beyan eden; Sosyal
bilgiler öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisi öğrencilere rehberlik konusunda kendilerini yetersiz gördüklerini
belirtmiştir. Yetersiz olduğunu belirten öğretmenlerin geneli bu konuda eğitiminin olmadığını ve bu konuda
rehber öğretmenlerinin öğrencilerle ilgilenmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Kendisini yeterli olarak ifade
eden öğretmenlerin ifadeleri ışığında aile ile ilişki ve ailenin çocukla ilgilenmesi ve de öğrencinin öğretmen
ve okulla bir duygusal bağının kurulması ile sorunların çözüleceğini ifade etmiştir. Öğretmenlerin vermiş
olduğu cevaplar, 2’si genel ifadeler, 3’ü sadece öneriler ve 7’si yaptıkları rehberlik uygulamaları ve
önerilerinin ifade edilmesi şeklindedir.
•
Öğretmenlerin çoğunluğu aile iletişimin gerçekleştirilemediği ve kendisinin yetersiz olduğu beyan
etmiştir. Bu noktada aile ile sağlıklı iletişimin sağlanamıyor olması ve bu konuda eğitim almamış oldukları
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cevaplarını vermektedirler. Yeterli olduğunu ifade eden öğretmenler ise aile ile iyi iletişim kurulması ailenin
çocuğa rol model olarak ilgilenmesi gerektiği cevaplarını verdikleri görülmüştür. Bütün verilerin analizi
sonucunda aileye rehberlik yapılabilirliğin artması için öğretmen aile ve aile çocuk ilişkilerinin sağlıklı bir
halde olması gerektiği veriler ışığında görülmektedir.
•
Öğretmenler tarafından internetin daha güvenli ve etkin hale getirilmesi isi için en çok internet
erişimin engellenmesi ve sınırlandırılması, güvenli internet paketinin kullanılması, öğrenci ve velilerin
internet konusunda eğitilmesi şeklindedir. Öğretmenlerce getirilen öneriler genel olarak internet ortamının
güvenli hale getirilmesi, çocuklar ile ailelerin doğru bilgisayar ve internet kullanımı konusunda
bilinçlendirilmesi, İnternet kullanım ortam ve araçlarının kontrol edilmesi ve okul ile öğretmenlerin bu
konuda rehber olması gibi başlıklar altında ifade edilebilecek öneriler biçimindedir.
ÖNERİLER
Araştırma da elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanımı konusunda
dijital vatandaşlık bağlamında yeterli eğitimi almadıkları/bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Bu kapsamda
gerek lisans eğitimi sırasında sosyal bilgiler öğretmen adaylarına gerekse hizmet içindeki öğretmenlere dijital
vatandaşlık öğretimini gerçekleştirebilecekleri yeterlikleri sağlayan eğitim verilmesi önerilebilir. Ayrıca
sosyal bilgiler dersi öğretim programları içerisinde dijital vatandaşlık kapsamında sanal ortamda yaşanılan
sorunlar, hak ve sorumlulukları kazandırmaya yönelik konuların eklenmesi de önerilebilir.
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Medya Gözüyle İnternet: İnsanların Yaşadıkları İnternetteki Toplumsal
Sorunların Analizi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, KONYA, TÜRKİYE
ÖZET: Mobil araçların desteklemesi, altyapı yatırımları ile artan bağlantı hızı internet kullanımını son 20
yıllık süreçte önemli oranda artırmış, internet ise hayatı çok yönlü etkisi altına almıştır. Sağladığı çok sayıda
yarar olmasına karşın, internetin olumsuz yönleri de dikkat çekmektedir. Bu olumsuzlukların arasında
toplumsal sorunlarda yer almakta, medya da sıkça yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı medyada çıkan,
internetin toplumsal sorunlarını belirlemek ve analiz etmektir. Bu kapsamda 2000-2015 yılları arasında
medyada Türkçe olarak çıkan ve arama motorlarında yer alan sorunlar analiz edilmiştir. Toplam 338 veriye
ulaşılmış, içerik analizi yöntemi ile analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda medyada yer alan
insan odaklı toplumsal internet sorunları aile içi şiddet&boşanma, bağımlılık, tehdit&taciz, intihar ve
dolandırıcılık & korsanlık olmak üzere beş kategoride toplanmıştır. Ayrıca en çok taciz ve tehdit ile
dolandırıclık ve korsanlık boyutlarında haberin yer aldığı, yıllara göre medyada yer alan olumsuz internet
kaynaklı tüm toplumsal sorunlarda ciddi oranda artış olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Medya, Toplumsal Sorunlar.
ABSTRACT: Supporting g of mobile tools increased greatly using internet within last 20 years period thanks
to increasing connection speed of internet because of infrastructure investments in the other hand, internet
affected the life greatly in multi aspects. Despite of its providing many benefits, negative aspects of internet
also remarked. Social problems are included in among such negative aspects and such matters often take place
in media. Objective of this research is to determine and analyze social problems of internet take place in
media. Problems taken place in media in Turkish and research motors between 2000-2015 years had been
analyzed in this scope. Totally 334 data had been reached and analyzes was realized through content
analyzing method. At the end of research, human oriented social internet problems gathered under five
categories; inter family violence & divorce, addiction, threat & harassment, suicide, fraud & piracy. Also, it
has been determined that serious increase mostly at threat & harassment, fraud & piracy aspects had been
occurred in all negative internet resourced social problems included in media subject to years.
Keywords: Internet, Media, Social Problems.
GİRİŞ
Hızlı bir şekilde ilerleyen ve gelişen bilgisayar teknolojileri artık hayatımızın değişmez bir parçası haline
gelmiştir. Sınırları ortadan kaldıran bu sistemler iletişim çağının da kapılarını aralamaktadır. Bu sistem
içerisinde iletişimin en temelini ise internet oluşturmaktadır. İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine
bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanabilir (İnan,
2000).Bilgilerin hızlı güncellenmesi ve kolay ulaşabilir olması nedeniyle internete olan ilgi artmaktadır. Genel
gelişimin yanında internetin Türkiye deki gelişimine bakıldığında gerek mali gerekse teknik konular
nedeniyle ilk olarak üniversitelerde gelişim göstermiştir. İlerleyen zamanlarda bu ve benzeri sorunlar daha aza
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indirgendiğinden ev kullanıcıları için kolay ulaşabilir bir hal alan internetin Türkiye’de 2000 yılların başında
2 milyon civarında kullanıcısı varken 2015 yılında bu sayı 48,6 milyona ulaşmıştır (BTK 2015).
Son yıllarda İnternet’in baş döndürücü hızla gelişimi bilişim teknolojilerini fazlasıyla etkilemiş, bilişim
teknolojileri adım attığımız her yerde karşımıza çıkmaya başlamıştır. Hemen her ev ve iş yerinde
bilgisayarlar, tabletler; her bireyde mobil cihazlar, akıllı telefonlar ve cep bilgisayarları yerlerini almıştır.
Bununla birlikte İnternet’in hızlı gelişimi ve özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte çocukların
ve gençlerin İnternet’e erişimi eşi görülmemiş bir şekilde artış göstermiştir (Livingstone, Haddon, Görzig, ve
Ólafsson, 2010).
İnterneti kullanan bireylerin iletişim kurma, araştırma yapma, bilgiye ulaşma ve paylaşma becerileri daha çok
gelişmekte ve bu alandaki becerileri artan bireyler bilgi teknolojilerini kullanma konusunda daha avantajlı
konuma gelmektedir (Akbaba ve Altun, 2000). Yeni internet ortamlarında, bireylerin problem çözme ve
yazma, iletişim, eleştirel düşünme yetenekleri artarken bunun yanında yaş, sınıf, cinsiyet, milliyet, din ve özel
ihtiyaçlar gibi farklar internet kullanımıyla önemli ölçüde ortadan kaldırılabilmektedir (Ergün, 1998).
Bunun yanı sıra çok çeşitli riskleri de bünyesinde barındıran internetin olumsuz yönlerinin ayrıntılı
irdelenmesi gerekmektedir. Daha bilinçli internet kullanıcıları haline gelmenin ön şartı konuyla ilgili tehditleri
tanımak ve bu konumda tedbirler almaktır. İnternet kullanma yaşının gitgide düştüğünü göz önüne alınırsa,
gelecek nesillerin bu sanal dünya tehditlerine karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesine yardımcı olunmalıdır
(Çubukcu ve Bayzan, 2013). Bu olumsuzluklar bağımlılık (Young, 1996), uygun olmayan içerik, yanlış ve
bilinçsiz kullanım, her zaman doğru bilgiye ulaşamama (Berson ve Berson, 2003), fiziksel & psikolojik sağlık
sorunları, sosyalleşememe (Valcke, Bonte, DeWever ve Rots , 2010), internet korsanlığı, siber saldırı (Belsey,
2004) şeklinde sıralanabilir. Vanlanduyt ve De Cleyn (2007) ise internet risklerini 5 başlık altında
toplamışlardır: sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemesi, pornografi, şiddet ve uygun olmayan içeriklere maruz
kalınması, fiziksel sağlığa olumsuz etkisi, zamanı etkili kullanılması için plan yapma sıkıntısı ve son olarak da
ticari istismar ve aşırı tüketimdir.
İnternet, özellikle saf duyguları ve tecrübe eksikliği nedeni ile çocuklar başta olmak üzere tüm yaştan
bireylerin farklı tehlikeler altında kalabildiği, sınırı olmayan bir ortamdır. Bu açıdan bilinçli kullanım
oluşturulması farklı kaynaklarca önerilmektedir (Drabowicz, 2014; Akbulut, Sahin ve Eristi, 2010; ErdurBaker, 2010; Akbulut, Uysal, Odabasi ve Kuzu, 2008).
Bilinçli kullanım konusunda medya kanalları olumsuz yaşantıları duyurmakta, bilinç oluşturmaya yönelik
girişimde bulunmaktadır. Bu açıdan medyada karşılaşılan haberlerin önemi büyüktür. Medyada çıkan haberler
konusunda insanlar farklı örnekler ile internetin olumsuzluğuna değinebilir. Bu açıdan medya önemli bir bilgi
kaynağı olarak işlevsel özelliğe sahiptir. Bu işlevsellikten yararlanılarak 2000-2015 yılları arasında internette
karşılaşılan insan odaklı sorunlar derlenmiştir.
Araştırma internetteki insan odaklı sorunların kategorileştirilmesi, insanların bilinçlendirilmesi ve giderek
artan kullanımından dolayı tedbirler alınmasına yönelik öneriler getirmesi açısından önemlidir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada medya ortamında çıkan internete yönelik insan odaklı olumsuz haberlerin derlenmesi ve
farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorular araştırılmıştır.
1.
2.

Medya ortamında insan odaklı haberler nelerdir?
Yıllara göre medya ortamında insan odaklı haberlerdeki değişim nasıldır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma nitel yöntemle desenlenmiş olup, nitel araştırma modellerinden durum çalışması desenindedir.
Durum çalışmasında, bir duruma ilişkin olayı derinlemesine, doğal ortamında, karmaşıklığını ve bağlamını
dikkate alarak anlamayı hedefler (Punch, 2005). Bu yönüyle doküman incelemesi yoluyla veriler toplanarak,
içerik analizi yöntemi ile analiz işlemi gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Grubu
2000 – 2015 yılları arasında, medyada yayınlanan, haber kategorisinde yer alan, Google arama motorunda
karşılaşılan Türkçe olarak yayınlanan internet nedenli toplumsal sorunlar araştırılmıştır. Toplam 338 habere
ulaşılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi,
bir araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden
fazla kaynak tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini
olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu kapsamda bir arama motorunda haber kategorisinde
medyada yayınlanan internete yönelik toplumsal sorunlar, anahtar kelimeler ile taranarak elde edilmiş ve
doküman olarak kabul edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanması için 2016 yılı mayıs ayının son haftası itibari ile 7 günlük bir süreçte haberler
taranmıştır. Doküman incelemesi ile elde edilen bu verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel veri analizinde kullanılan ve birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar
ya da temalar altında toplanarak verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmada yararlanılan bir
yaklaşımdır (Patton, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu işlem için öncelikli olarak elde edilen dökümanlar
gruplandırılmış, bu gruplama sonucunda ise temalara ve alt temalara ulaşılmıştır. Belirlenen temaların
geçerliği ve güvenirliği için iki araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar karşılaştırılmıştır. Miles ve
Huberman (1994) tarafından önerilen Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) formülü
ile kodlayıcılar arası güvenirlik/tutarlık 0.92 olarak hesaplanmış ve 0.70’den büyük olması nedeniyle
güvenirliğin sağladığı belirlenmiştir.
BULGULAR
Medyada Çıkan İnsan Odaklı Olumsuz Haberler
Araştırma kapsamında 2000-2015 yılları arasında internette çıkan olumsuz anlamda internet kullanımını
içeren, insan odaklı olan ve medya kanallarına ait haberlerde yer bulan, haber niteliğindeki olumsuzluklar
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 338 olumsuz habere rastlanmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda
oluşturulan temalar bu haberlerin 5 kategoride sınıflandırılabileceğini göstermiştir. Bunlar aile içi
şiddet&boşanma (64), bağımlılık&ölüm (51), taciz ve tehdit (93), intihar (58) ve dolandırıcılık ve korsanlık
(72) şeklinde sınıflandırılmıştır. En çok taciz ve tehdit(93) haberlerine rastlanırken en az ise
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bağımlılık&ölüm(51) haberlerine ulaşılmıştır. Bu kategoriler ve bunlara ait örnek ifadeler başlıklar şeklinde
verilmiştir.
Aile İçi Şiddet ve Boşanma
Günümüzün önemli sorunlarından biri haline gelen aile içi şiddet ve boşanma konusunda internetin de artık
önemli bir parametre haline geldiği çıkan haberlerden anlaşılmaktadır. Özellikle aldatma, internetin aile içi
iletişim önüne geçmesi gibi nedenlerin aile içi şiddeti tetiklediği, bunun da boşanmalara varan boyutlara
ulaştığı derlenen haberlerde dikkat çekmektedir. Bu kapsamda örnek haberlere ait veriler aşağıdaki şekilde
örneklendirilebilir.
Şekil 1’de örneklendirilen “Aldatılan koca, eşinin kendisi işteyken eşinin internet ortamında arkadaşlar
edindiğini ve bunlarla dışarıda telefonla randevulaşarak buluştuğunu dile getirerek boşanma davası açtı”
şeklindeki haber 1, aldatma boyutu ile aileleri boşanmaya götüren haber olarak ön plana çıkarırken. “Eşini,
internetteki sanal bir dünyada başka bir kadınla sanal aşk yaşarken yakalayınca boşanmaya karar verdi”
şeklindeki haber 2 de internet ortamının ailelere verdiği zararı ifade etmektedir. Buna karşın haber 3’te
“Aldatılan koca, eşini internette sevgilisiyle Chat yaparken yakalayınca 8 yerinden bıçakladı” şeklindeki
haber’de aile içi şiddeti vurgulayan bir haberdir. Aşağıda bu konuda örnek olabilecek haber 1’a ait ekran
görüntüsü verilmiştir.
Şekil 1: Aile içi şiddet ve boşanma yönü ile medyada karşılaşılan olumsuz haber örneği, (09 Ekim 2010)
Facebook Evliliklerini Bitirdi. Posta. İlk Erişim Tarihi: 12 Nisan 2016.

Bağımlılık
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin giderek hız kazandığı günümüzde, hayatımızın her alanında kendisini
sıkça hissettiren internet artık sıkı sıkıya bağımlı kaldığımız bir hastalık haline gelmiştir. İnternet bağımlılığı
hastalığının temelinde teknoloji okuryazarlığı ve buna bağlı olarak beliren teknoloji eksikliğinden korku
duyma ve teknolojisiz bir hayat düşünememenin getirdiği kaygı ve endişe olduğu söylenebilir. Aşırı derece
internet kullanımı ve çevrimiçi oyunlara olan merak bireylerin internet bağımlığını artırmaktadır. Bu
kapsamda araştırma sonuçları internet bağımlılığını da vurgulamıştır. Aşağıda bu konuda derlenmiş
haberlerden örnekler verilmiştir.
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Şekil 2’de örneklendirilen “İnternette günlerce oyun oynayan Güney Koreli vatandaşın bitkinlikten hayatını
kaybetti” şeklindeki haber 4, aşırı bağımlılık sonucunun ölümle sonuçlanabilmekte olduğunu
göstermektedir.“Twitter bağımlısı olduktan sonra işini kaybetti, karısından boşandı ve sevdiği bütün insanları
kendisinden uzaklaştırdı” şeklindeki haber 5 de internet bağımlılığının insanların hayatlarını ne derece
etkilediklerini ifade etmektedir. Haber 6’da ise “İnternetcafe’de oyun oynarken tartıştığı adamı öldürdü”
şeklindeki haber de internet ve oyun bağımlılığının insanları ölüme daha kolay yaklaştırdığını belirten
haberlerdendir. Haber 4’e ait haberin ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Şekil 2: Bağımlılık yönü ile medya da karşılaşılan olumsuz haber örneği, (09 Aralık 2005) Ölümüne İnternet
Aşkı. Aktifhaber, İlk Erişim Tarihi: 12 Nisan 2016.

Taciz ve Tehdit
Teknolojinin gelişmesi sayesinde internet artan internet kullanımının getirdiği yeni suçlar olarak “sanal taciz”
ya da “sanal zorbalık” gibi ifadeler günümüzün önemli ve yaygın sorunları arasına girmiştir. Ayrıca bu
suçların yaygınlığı nedeniyle birçok insan da mağdur olmaktadır. Özellikle sosyal paylaşım siteleri hiç
tanımadığı insanları rahatsız edici bir şekilde takip eden, müstehcen fotoğraflar gönderen ve tehditler savuran
kullanıcılar tarafından kullanılan platformlar olarak dikkat çekmektedir. Aşağıda bununla ilgili derlenmiş
haberlerden örnekler verilmiştir.
Şekil 3’de belirtilen “Gaziantep’te yaşayan şahıs Kocaeli’de küçük yaştaki bir kız çocuğunu sosyal paylaşım
sitesi üzerinden taciz etti” şeklindeki haber 7, “Facebook profilresmini 13 yaşındaki kız çocuğunun resmi
yaparak küçük kızları taciz eden şahıs yakalandı” şeklindeki haber’8ve“sosyal paylaşım sitesinde küçük kız
çocuğu fotoğrafıyla kendine açtığı profil üzerinden tanıştığı küçük kızın daha sonra MSN adresini aldığı ve
buradan küçük kızın cinsel içerikli görüntülerini bilgisayarına kaydettiği, ardından da "Annene babana
söylerim" tehdidiyle daha fazla cinsel içerikli görüntü almaya çalışan şahıs tutuklandı” şeklindeki Haber 9’un
tamamında sosyal paylaşım sitelerinin çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğunu belirtilmektedir. Aşağıda
haber 7 ile ilgili ekran görüntüsü verilmiştir.
Şekil 3: Taciz&Tehdit ile ilgili medya da karşılaşılan olumsuz haber örneği,(09 Ekim 2012) İnternette Küçük
Kızı Taciz Eden Zanlı Yakalandı. Gazete Vatan, İlk Erişim Tarihi: 18 Nisan 2016.
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İntihar
İnternetin toplumla bütünleşmesiyle beraber artık bireyler internetsiz bir hayatın yaşanılmaz olduğunu
düşünmeye başlamışlardır. Özellikle de gençler internetin başında uzun süre kaldıklarından dolayı internetin
onlara yasaklanması intiharı beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda derlenen haberlerin bazıları aşağıda
verilmiştir.
Şekil 4’de örneklendirilen “Ailesinin kendisine bilgisayarı kapatmasını söylemesi üzerine ailesi ile tartışan
genç kız 12 kattan atlayarak intihar etti” şeklindeki haber 10 ve “Diyarbakır'da ilköğretim okulu 8'nci sınıf
öğrencisi ailesinin "Ders çalış Facebook'a girme" demesi üzerine 10 kattan atlayarak intihar etti” şeklindeki
haber 11de internet ortamının özellikler çocuklar ile gençler üzerinde hayati tehlikelere neden olabileceğini
göz önüne sermektedir. Buna karşın haber 12’de “Osmaniye'de, internet üzerinden tanışıp görüntülü olarak
konuştuğu kız arkadaşı ile tartışan lise öğrencisi iple kendini asarak yaşamına son verdi” şeklindeki haber de
yine gençlerin yaşamlarında internetin rolünü gösteren önemli bir haber olarak değerlendirilebilir. Aşağıda bu
konuya örnek olabilecek haber 10’a ait ekran görüntüsü verilmiştir.
Şekil 4: İntihar ile ilgili medya da karşılaşılan olumsuz haber örneği, (25 Aralık 2010) İnternet Yüzünden
İntihar Etti.HaberTürk, İlk Erişim Tarihi: 18 Nisan 2016.
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Dolandırıcılık ve Korsanlık
İnternetin hızla gelişmesiyle beraber çoğu işlem sanal dünyaya taşınmış durumdadır.Bu durum arasında
günlük alış-veriş ve bankacılık işlemleri de yer almaktadır. Bu da sanal dolandırıcıların işlerini
kolaylaştırmıştır. Bu açıdan internette yer alan insan odaklı medya haberleri arasında dolandırıcılık ve
korsanlık haberleri de başlık olarak yer almıştır. Aşağıda bununla ilgili medya üzerinde çıkan haberlerin
derlenmesinden örnekler verilmiştir.
Şekil 5’de örneklendirilen “16 yaşında internet üzerinden başkalarına ait kimlik ve kredi kartı bilgileri
hırsızlığı yaparken yakalandı” şeklindeki haber 13, internet üzerinden yapılacak alış-verişlerde dikkatli
olunması gerektiğini vurgularken. “İnternet sitesine sahte ev ve otomobil ilanı vererek dolandırıcılık yapan
zanlı yakalandı” şeklindeki haber 14 ile “Bodrum'da bulunan bazı villalarla ilgili internet üzerinden sahte
ilanlar verip, kapora bedellerini alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı”(Haber 15) şeklindeki
haberlerin tamamı internetin dolandırıcılık için çok uygun zeminler hazırladığını ve dikkat edilmesi
gerektiğini işaret etmektedir.
Şekil 5: Dolandırıcılık&Korsanlık yönü ile medya da karşılaşılan olumsuz haber örneği (03 Eylül 2008) 16
yaşında internet dolandırıcılığı yaparken yakalandı. İhlas Haber Ajansı.İlk Erişim Tarihi: 18 Nisan 2016.

İnternette çıkan haberlerin olumsuzluklarının yıllara göre dağılımı
İnternetin kullanımında yıllara göre yaşanan artış, beraberinde olumsuzlukları da artırmaktadır. Bu kapsamda
medyada çıkan olumsuz haberlerin yıllara ve kategorilere göre dağılımı 2000- 2015 yılları sınırlandırılarak
tablo haline getirilmiştir (Tablo 1).
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Table 1: İnternette çıkan olumsuz haberlerin kategorilere ve yıllara göre dağılımı
Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam

Aile içi şiddet&
Boşanma

Bağımlılık

Taciz&Tehdit

İntihar

Dolandırıcılık&
Korsanlık

1

1
1
4
5
4
4
9
6
6
6
8
10
64

1
1
4
7
2
2
3
4
6
10
11
51

1
6
4
15
5
7
8
10
9
27
93

1
1
1
4
1
4
2
12
6
10
6
4
6
58

1
2
1
6
6
8
7
5
8
9
20
72

Toplam
1
0
0
3
3
6
11
20
18
29
36
29
33
36
40
74
338

Tablo 1 incelendiğinde, internetteki olumsuzlukların yıllara göre tüm kategorilere göre arttığı görülmektedir.
Bu durum internetin yaygınlaşması (internet kafeler, ev kullanımı ve mobil internet kullanımı artışı) nedeni ile
doğal karşılanabilir. En çok Taciz ve Tehdit (93) haberleri ile karşılaşırken ez az bağımlılık (51) ile ilgili
haberlere karşılaşılmıştır.
Kategoriler açısından incelendiğinde son yıllarda en çok artış gösteren iki internet odaklı olumsuz medya
haber kategorisi Taciz ve Tehdit ile Dolandırıcılık ve Korsanlık olmuştur. 2010 yılına kadarki durumu ile
2010 yılından sonraki durumları incelendiğinde her iki kategoride de önemli artışlar olduğu görülebilir (Tablo
1). Ancak Taciz ve Tehdide yönelik yapılan olumsuz haberler açısından 2015 yılındaki artış dikkat çekicidir.
Benzer şekilde Dolandırıcılık ve Korsanlıkta da 2015 yılı önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan olumsuz
haberlerde taciz ve tehdit ile dolandırıcılık ve korsanlık yönünde bir eğilim olduğu, internetin daha çok bu
amaçlar ile kötü kişiler tarafından istismar edilmeye başlandığı söylenebilir. Diğer yandan Aile İçi Şiddet ve
Boşanma ve bağımlılık konularında çıkan internet odaklı olumsuz haberler son yıllarda diğerleri kadar çok
olmamakla birlikte artış gösteren diğer iki kategori olmuştur. İntihar kategorisinde yapılan haberler son yıllar
açısından incelendiğinde benzer orana sahip olan tek boyut olmuştur.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzün önemli bilgi ve iletişim kaynağı konumunda olan internet, insanlar üzerindeki etkisini her geçen
gün artırmaktadır. Günümüzde toplumsal yaşamı da şekillendiren, getirdiği yenilikler ve sağladığı kolaylıklar
sayesinde sosyal yaşam üzerinde de etkisini artıran internet, son yıllarda toplumsal ve sosyal olumsuzlukları
ile de gündeme gelmektedir. Bu açıdan medyada internetin olumsuzlukları sıkça yer almaktadır. Bu
araştırmada ise 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de yer alan ve internet ortamına düşmüş, medyada
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yayımlanmış toplumsal ve sosyal odaklı internet olumsuzlukları araştırılmıştır. Bir arama motoru üzerinden
erişilen tüm haberler derlenmeye çalışılmış, 338 habere ulaşılmış, elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Bu
kapsamda medya gözüyle internetin toplumsal odaklı neden olduğu sorunlar aile içi şiddet ve boşanma,
bağımlılık, taciz ve tehdit, intihar, dolandırıcılık ve korsanlık olmak üzere 5 kategoride toplanmıştır.
Medya gözüyle internetin en çok neden olduğu toplumsal odaklı sorunların başında taciz ve tehdit
gelmektedir. İnsan ilişkilerinde taciz, bir birey ya da grup tarafından kasıtlı olarak tekrarlanan ve başkalarına
zarar verme amacı taşıyan kötü niyetli davranışları (Olweus, 2003) kapsamaktadır. Hemen hemen her
toplumsal grupta gözlenen taciz olayı internet ortamında da karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. İnternet
kullanımının yaşamın her alanına yayılması, gerçek yaşamda var olan tehlikelerin internet ortamında da
görülmesi sonucunu doğurmaktadır. Taciz de internet ortamında gözlenen bu tehlikelerden biridir (Yenilmez
ve Seferoğlu, 2013). İnterneti amacına uygun olarak kullanmamakla beraber gereksiz zaman kayıpları ve
sosyal ortamlardan soyutlanma gibi olumsuz etkiler bireyi istismarcıların hedefleri haline getirmektedir
(Şener, Set ve Dursun, 2012). Taciz ve tehdit herhangi bir yaşta yaşanabilecek oldukça yaygın bir problemdir.
Çocuklar ve gençler genellikle bu olgudan daha çok etkilenmektedirler (Aksaray, 2011). Derlenen haberler
sonucunda da gençlerin internet başında uzun süre kalması ve tanımadığı kişilerle muhatap olması sonucu
taciz ve tehdit de maruz kaldığı görülmektedir.
Bir diğer sıklıkla karşılaşılan sorun ise dolandırıcılık ve korsanlık olmuştur. Son yıllarda internet üzerinden
yapılan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarında ciddi bir artış söz konusudur. İnsanların internet üzerinden
alışveriş yapması, bankacılık işlemlerini yapması dolandırıcıların hedefi haline gelmesini sağlamıştır. İnternet
kullanıcılarını sahte siteler ve elektronik postalar vasıtasıyla tuzaklarına çeken ve internet üzerinden
dolandırıcılık yapan çetelerin bu işten ciddi paralar kazandıkları bilinmektedir. Bu sorunun aşılabilmesi
sürecinde özellikle yasal düzenlemeler ve emniyet güçlerinin bilişim suçları konusunda eğitimli personele
duyduğu gereksinim önem kazanmaktadır (Çolak, Yalçın, Korkmaz, 2011).
Medya ortamında yer bulan ve haber değeri taşıyan bir diğer internetin toplumsal sorunu ise aile içi şiddet ve
boşanmadır. Kişisel verilerin hukuka uygun ya da hukuka aykırı olarak elde edilmesi sonucunda eşler, evlilik
birliğinin temelin¬den sarsılması gerekçesine dayanarak ya da elde ettikleri bu verilerle diğer boşanma
sebeplerine dayanarak boşanma davası açma eğilimin-dedirler. Teknolojinin gelişmesi boşanma sebeplerinin
çeşitlenmesine de vesile olmuştur. Sosyal paylaşım sitelerinin her geçen gün artması evlilikleri temelden
sarsmakta ve boşanmaya sebep olmaktadır. Facebook, whatsapp, skype gibi sosyal paylaşım sitelerinde aileler
kendi kişisel verilerini paylaşmaktadır. Ailelerin kişisel verilerini paylaştığı bu sosyal paylaşım sitelerinden
elde edilen kişisel bilgiler boşanmaya sebep olmaktadır (Sert, 2016). Toplumun en büyük sorunlarından biri
olan aile içi şiddet ve boşanma internetin gelişmesiyle birlikte daha büyük bir sorun haline gelmekte olduğu
derlenen haberlerden anlaşılmaktadır.
İntihar ise bir diğer medyada yer alan ve kategori değeri taşıyan internetin toplumsal açıdan olumsuzluğu
olmuştur. Bazı internet sitelerinde intihar yöntemlerinin ve hangi yöntemin “hızlı ve kesin” sonuç verdiğinin,
hatta hangi ilaç ya da toksik maddelerin hangi kaynaklardan nasıl kolayca elde edilebileceğinin tüm
açıklığıyla anlatıldığı (Recupero ve Harms, 2008), bazı sitelerde ise intihar eden ünlü kişiler örneklenerek ya
da intihar temasını çekici biçimde işleyerek intiharın “romantik” bir çözüm olarak sunulduğu bildirilmektedir
(Boyce, 2010; Biddle ve ark., 2008). Mesaj gruplarında, sohbet ve paylaşım amaçlı başka sitelerde ise intihar
edecek kişilere yol gösterildiği ve bu kişilerin cesaretlendirildiği bildirilmiştir (Becker ve Schmidt, 2004).
Ayrıca toplu intiharlar açısından da internetin yönlendirici olduğu bilinmektedir (Recupero ve Harms, 2008).
Sosyal medya üzerinden birbirine kolayca ulaşan kullanıcılar, belli bir amaç çevresinde hızla örgütlenerek
intihar girişiminde bulunabilmektedir.
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Bağımlılık ise bir diğer kategori olmuştur. İnternet, kullanıcıları tarafından amacı doğrultusunda
kullanıldığında bireyleri bilgiye ulaşma, problem çözme, öz-yönelimli öğrenme gibi günümüzün önemli
becerilerini kazandıran önemli bir teknolojidir. Ancak internet, amacı dışında kontrolsüz ve bilinçsiz
kullanıldığında kaygı ve korkuya neden olmakla birlikte kişisel gelişimi olumsuz şekilde etkileyebilmektedir
(Berson ve Berson, 2003; Kerberg, 2005). Ayrıca internetin amacı dışında aşırı derecede kullanımı
kullanıcının biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Caplan,
2002).Medyada yer alan ve bu kategoriyi oluşturan haberler incelendiğinde internet bağımlılığının bireyde
sosyalleşememe, fiziksel, psikolojik zararlara yol açtığı hatta aşırı derece kullanımı ölümlerle sonuçlandığı
yer almaktadır.
ÖNERİLER
Medya gözüyle internetin neden olduğu toplum odaklı sorunların son yıllarda artmakta olduğu görülmüştür.
Bu açıdan internetin sosyal sorunları konusunda geleceğin bireyleri olarak öğrencilere farklı kademelerde
eğitim verilmesi önerilebilir. Ayrıca bilinçli kullanım, internette bireyleri bekleyen tehlikeler ve alınabilecek
eğitimler konusunda yetişkinlere de haberler doğrultusunda eğitim verilmesi önerilebilir.
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ÖZET: Son yıllarda yürütülen çalışmalar, çevrimiçi öğrenme ortamında tartışma ortamı oluşturabilme,
işbirliği ve etkileşimi artırabilme, öğrencilerin sosyalleşebilmelerini, eleştirel ve üst düzey düşünebilme
becerilerinin gelişimini sağlayabilme ve dersin öğreticisine yönelik tutumlarını belirleyebilmeyi sağlayan
Sorgulama Topluluğu Modeli üzerine yoğunlaşmıştır. Farklı öğrenme ortamlarında yürütülen birçok çalışma
bu model çerçevesinde açıklanmaya çalışılmış, farklı değişkenler bu model içerisinde değerlendirilebilmiştir.
Bu yüzden model çerçevesinde yürütülen çalışmaların son on beş yıldaki gelişimini farklı yönleriyle ortaya
koymak, hem çevrimiçi öğrenme ortamlarının gelişimini incelemek hem de araştırmacılara yürütecekleri
çalışmalar için yol gösterici olması açısından önemli görülmektedir. Doküman analizi metodu kullanılarak
yürütülen bu çalışma kapsamında İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanmış 35 makale ve 9 tez olmak üzere
toplam 44 yayın incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen yayınlar; yayın türü, yayınlandığı dergiler,
tercih edilen ortam, örneklem, değişkenler, araştırma durumu, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve
ele alınan bileşenlerin ilişki durumlarına göre kodlanmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sorgulama topluluğu modeli, Öğretimsel buradalık, Bilişsel buradalık, Sosyal buradalık

Examination of Researches about Community of Inquiry Model in Terms of Different
Variables
ABSTRACT: Studies conducted in recent years have focused on Community of Inquiry model which
provides to create debate in the online learning setting, increase cooperation and interaction, enable students
to socialize, the development of critical and high-level thinking skills and ability to determine the attitudes
towards course teacher in online learning environments. Several studies conducted in different learning
environments have been tried to explained in the frame of this model, different variables have been evaluated
in this model. So that, revealing the development of the last fifteen years of work carried out in the framework
of the model on different aspects seems important in terms of being pathfinder for both examining the
development of online learning environments and researchers for their work to be carried out. In this scope of
work being conducted by using document analysis method, totally 44 publications published in English and
Turkish languages, including 35 articles and 9 thesis were examined. Publications that were examined in
scope of research were encoded and interpreted according to; publication type, Journals in which they were
published, the preferred setting, sample, variables, research status, data collection tools, data analysis methods
and relationship status of the discussed components.
Keywords: Community of inquiry model, Teaching presence, Cognitive presence, Social presence
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GİRİŞ
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında altyapının ve kullanılan iletişim araçlarının gelişmesi bu tür ortamların
etkililiğini artırmak için önemli fırsatlar sunmuştur. Ayrıca bu ortamlara yönelik geliştirilen yeni araçlar,
öğrenen ve öğretenlere sunduğu fırsatlar ile eğitimcilere ve araştırmacılara yeni bakış açıları kazandırmıştır
(Aljabre, 2012). Geliştirilen bu araçlar sayesinde öğrenciler, herhangi bir fiziki öğrenme ortamına gereksinim
duymadan öğretmen ve akranlarıyla iletişim ve etkileşimde bulunabilmektedir (Vonderwell ve Alderman,
2007).
Özellikle yükseköğretim başta olmak üzere Türkiye’de çevrimiçi öğrenme giderek yaygınlaşmaktadır.
Çevrimiçi ortamlar kullanılarak formal ya da informal şekilde eşzamanlı, eşzamansız ya da karma öğrenme
ortamları oluşturularak öğrenme-öğretme faaliyetleri çerçevesinde öğrenme toplulukları oluşturulmaya
çalışılmaktadır (Aydın, 2002; Rovai, 2001). Çevrimiçi öğrenme ortamlarının giderek yaygınlaşmasıyla
birlikte yüz yüze öğretim yapılan geleneksel sınıf ortamlarında gerçekleşen öğrenme faaliyetlerinin ve
etkileşimlerin çevrimiçi ortamlarda nasıl gerçekleştiğini araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır (Akyol ve
Garrison, 2011; Horzum, 2015; Olpak ve Çakmak, 2014; Öztürk, 2009; 2015; Kılıç ve diğ., 2016; Reisoğlu ve
Göktaş, 2016). Araştırmalar, çevrimiçi öğrenme ortamlarında gerekli tanımlamaların yapılabilmesi, kapsamın
belirlenebilmesi, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci arasındaki iletişim ve etkileşim boyutlarının ortaya
konulabilmesi ve en önemlisi anlamlı öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla Garrison,
Anderson ve Archer (2000) tarafından geliştirilen “Sorgulama Topluluğu Modeli (STM)” temel alınarak
açıklanmaya çalışılmaktadır.
STM, bilişsel, sosyal ve öğretimsel buradalık olmak üzere üç önemli bileşenden oluşmaktadır. Modelin yapısı
Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1: Sorgulama Topluluğu Modeli

STM içerisindeki bileşenler çeşitli açılardan birbirleriyle kesişmekte ve çevrimiçi ortamlarda eğitsel
yaşantıların oluşabilmesi için bu bileşenlerin birbirleriyle bütünleşik bir yapıda yer alması gerekmektedir
(Annand, 2011; Rubin ve diğ., 2013). Bileşenleri oluşturan alt kategori ve göstergeler Tablo 1’de
gösterilmiştir.

256

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Tablo 1: Bileşenlerin Kategori ve Göstergeleri
Bileşenler

Göstergeler
Öğrenme atmosferi / Özgür ifadeler
Kendi Görüşünü ve duygularını ifade etme
Grup tanımlama / İşbirliği
Şaşkınlık hissi
Bilgi değişimi
Fikir birliği
Yeni fikirleri uygulama
Müfredat / Yöntem belirleme
Yapıcı olarak tarışmayı şekillendirme
Sorunlara odaklanma ve çözme

Kategoriler
İletişimi Başlatma
Kişisel/Duygusal İfadeler
Grup Seçimi
Olayları Başlatma
Araştırma
Bütünleştirme
Çözümleme
Tasarım ve Organizasyon
Tartışmayı Kolaylaştırma
Doğrudan Öğretim

Sosyal Buradalık

Bilişsel Buradalık

Öğretimsel Buradalık

Sosyal buradalık, çevrimiçi ortamlarda öğrencilerin yaşadığı topluluk hissini (Tu ve McIsaac, 2002), fiziksel
buradalığı ve öğretmene yakın olma hissini (Shea ve diğerleri, 2003) ve iletişim ve etkileşim düzeyini (Akyol
ve diğerleri, 2009) yansıtmaktadır. Bilişsel buradalık, çevrimiçi ortamlarda öğrencilerin eleştirel düşünme, üst
düzey düşünme becerilerini ve elde edilen öğrenme çıktılarının düzeyini yansıtır (Garrison ve diğerleri, 2000).
Öğretimsel buradalık ise, ders başlangıcından önce ortamın tasarımı, dersin planlanması, tartışma ortamı
oluşturma ve yönetme, bilgiyi aktarma (Anderson ve diğ., 2001), geri bildirimler sağlama ve süreci
değerlendirme (Ke, 2010) gibi genelde dersin öğretmeni ile alakalı olan sorumlulukları yansıtır.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik yürütülen birçok çalışma bu model çerçevesinde açıklanmaya
çalışılmış ve çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik çeşitli değişkenler bu model çerçevesinde incelenmiştir.
Bu doğrultuda STM temele alınarak yapılan araştırmaların son on beş yıldaki gelişimini farklı yönleriyle
ortaya koymak, hem çevrimiçi öğrenme ortamlarının gelişmini incelemek hem de araştırmacılara
yürütecekleri çalışmalar için yol gösterici olması açısından önemli görülmektedir.
YÖNTEM
Doküman analizi metodunun kullanıldığı bu araştırmada, incelenecek olan çalışmalara ulaşabilmek için farklı
veri tabanlarında arama yapılmıştır. Bu çerçevede Academic Seach Complete, Google Scholar ve YÖK Tez
Merkezi veritabanları kullanılarak “community of inqıiry model, cognitive presence, social presence ve
teaching presence” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmış ve belirlenen kriterlere uygun olan 44 yayın
araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Tablo 2’de incelenen yayınların yüzdelik olarak dağılımlara yer
verilmiştir.
Tablo 2: İncelenen makale ve tezlerin dağılımları
N

%

Makale

35

80

Tez

9

20

Doküman analizinin 5 aşaması olan; dokümanlara ulaşma, özgünlüğü kontrol etme, dokümanları anlama,
veriyi inceleme ve veriyi kullanma basamaklarına uygun olarak ve belirtilen arama kriterlerine bağlı kalınarak
veriler toplanmıştır.
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Araştırma kapsamında incelenecek yayınlar belirlendikten sonra elektronik tablolama yazılımı kullanılarak
yayınlara ait bilgiler; yayınlandığı dergiler, tercih edilen ortam, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri,
örneklem türü, araştırma yöntemi, STM bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişki durumları ve etkiledikleri
bağımlı değişken türlerine göre kodlanarak incelenmiştir. Ardından elde edilen veriler frekansları
hesaplanarak yorumlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde çalışma kapsamında ele alınan değişkenlerin incelenmesi sonucunda elde edilen verilere ait
bulgular ve bulgular üzerine araştırmacılar tarafından yapılan yorumlara yer verilmiştir.
Çalışmaların Yayınlanan Dergilere Göre Dağılımı
STM çerçevesinde yayınlanan makalelerin dergilere göre dağılım oranları Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2: Makalelerin yayınlandığı dergiler
Şekil 2 incelendiğinde, STM’ye yönelik en fazla yayının % 26 oranında Internet and Higher Education
dergisinde yer aldığı görülmüştür. Bu derginin şu anki etki faktörü (Impact Faktor) 2.71’ dir. İkinci sırada
yayın yapılan dergiler içerisinde % 11 oranında IRRODL dergisi bulunmaktadır. Bu derginin şu anki etki
faktörü 2.59’ dur. Etki faktörleri açısından değerlendirildiğinde yayınlarında STM’ye yönelik araştırmalara
yer veren dergilerin önemli etki faktörlerine ulaşabildiği görülmektedir.
Çalışmaların Yürütülen Ortamlara Göre Dağılımları
Çalışmalar yürütülürken araştırmacıların tercih ettiği ortamların dağılım oranları Şekil 3’ te verilmiştir.
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Şekil 3: Çalışmaların yürütüldüğü çevrimiçi öğrenme ortamları
Çalışmalar yürütüldükleri çevrimiçi ortam özelliklerine göre incelendiğinde, en fazla araştırmanın %56
oranında eşzamansız olarak yapıldığı görülmüştür. Eşzamansız öğrenme ortamlarına yönelik araştırmalarda
tartışma ortamı olarak blackboard eşzamansız tartışma ortamları tercih edilmiştir.
Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Göre Çalışmaların Dağılımı
STM araştırmalarında kullanılan veri toplama araçlarının dağılımları Şekil 4’ te gösterilmiştir.

Şekil 4: Veri toplama araçları
Şekil 4 incelendiğinde, veri toplama aracı olarak en fazla anketlerin kullanıldığı belirlenmiştir (%37).
Kullanılan anketler içerisinde ise en fazla Arbaugh ve diğ. (2008) tarafından geliştirilen bilişsel, sosyal ve
öğretimsel buradalık algısını ölçen anket tercih edilmiştir. Tartışma kayıtlarına yönelik veriler ise en fazla
eşzamansız ortamlardan elde edilmiştir.
Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemlere Göre Çalışmaların Dağılımı
STM araştırmalarında kullanılan veri analiz yöntemlerinin dağılımı Şekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil 5: Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemler
Çalışmalarda veriler üzerinde uygulanan analiz yöntemleri incelendiğinde, %49 oranında en fazla İçerik
Analiz Yöntemi kullanılarak çözümlemelerin yapıldığı görülmüştür. İçerik analizi uygulanırken genellikle
öğretimsel buradalığı belirlemek için Anderson ve diğ. (2001), sosyal buradalığı belirlemek için Rourke ve
diğ. (2001) ve bilişsel buradalığı belirlemek için Garrison ve diğ. (2001) tarafından geliştirilen veri toplama
aracı kullanılmıştır.
Tercih Edilen Örneklem Türüne Göre Çalışmaların Dağılımı
STM araştırmalarının yürütüldüğü örneklem grupları açısından dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6: Örneklem Grupları
Çalışmalar, üzerinde çalışılan örneklem türüne göre incelendiğinde, %26 oranıyla en fazla lisans düzeyindeki
öğrenciler tercih edilmiştir. Öte yandan araştırmalar incelendiğinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören
öğrencilere yönelik herhangi bir araştırma gerçekleştirilmediği belirlenmiştir.
Araştırma Yöntemlerine Göre Çalışmaların Dağılımı
Çalışmalar yürütülürken kullanılan yöntemler Şekil 7’de gösterilmiştir.
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Şekil 7: Araştırma Yöntemleri
Şekil 7 incelendiğinde STM’ye yönelik araştırmalarda en fazla nedensel karşılaştırma yönteminin kullanıldığı
görülmektedir (%43). Öte yandan STM araştırmalarında herhangi bir deneysel araştırma yapılmaması dikkat
çekicidir.
Bileşenlerin Birbirleriyle Olan İlişki Durumları ve Etkiledikleri Bağımlı Değişkenler
STM bileşenlerinden bilişsel, sosyal ve öğretimsel buradalığın birbirleriyle etkileşimleri ve bileşenlerin
çalışmalarda ele alındıkları bağımlı değişkenlerle ilişkileri Şekil 8’de sunulmuştur.

Şekil 8: Bileşenlerin birbirleriyle ve değişkenlerle ilişkisi
İlişkilerin belirlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, her üç buradalık arasında da önemli bir
ilişkinin olduğu ifade edilmiştir. Bileşenler arasındaki etkileşimler incelendiğinde ise genellikle, öğretimsel
buradalığın hem sosyal hem de bilişsel buradalığı; sosyal buradalığın ise bilişsel buradalığı etkilediği ifade
edilmiştir.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
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STM ortaya atıldığı günden bu güne, çevrimiçi ortamlarda öğrenenlerin öğrenme faaliyetlerinin nasıl
gerçekleştiği konusu üzerine yürütülen çalışmalarda sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer almıştır.
Yapılan çalışmalarda farklı ortamlar (eşzamanlı, eşzamansız, karma), farklı iletişim ve etkileşim araçları
(Blackboard, Adobe Connect, Elluminate, Facebook, A-tutor, Mail araçları vbg.) ve öğrenme faaliyetlerinin
paydaşlarını ortaya koymaya yönelik farklı değişkenler üzerine yoğunlaşılmıştır. Çalışmalardan elde edilen
sonuçlarda; bilişsel, sosyal ve öğretimsel buradalığın birbileriyle bütünleşik olduğu ve sorgulama
topluluğunun oluşabilmesi için üç buradalığın da önemli olduğu belirtilmiştir.
Günümüze kadar yürütülen çalışmaların genellikle eşzamansız ortamlar üzerinde daha fazla yoğunlaştığı
görülmektedir. İleriki çalışmalarda eşzamanlı, karma ve 3B sanal ortamlar üzerine odaklanılması, bu tür
ortamlarda sorgulama topluluğunun nasıl oluştuğuna yönelik daha fazla bilgi sunacaktır.
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Eğitsel Bir Veri Madenciliği Aracının Geliştirilmesi
Murat KARABATAK
University of Fırat, ELAZIG, TURKEY
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Yusuf ÇELİK
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celikyusuf@hotmail.com
ÖZET: Günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılan Veri Madenciliği, üniversitelerin bilişim ile ilgili
bölümlerinde seçmeli ders veya zorunlu ders olarak verilmektedir. Bu çalışmada, Veri Madenciliği
derslerinde kullanılmak üzere yeni bir öğrenme aracı geliştirilmiştir. Böylece derslerin uygulama saatlerinde
öğrencilerin veri madenciliği algoritmalarını daha iyi anlayabilmeleri, algoritmalarda oluşacak ara işlemleri
görebilmeleri ve sonuçlarını daha iyi yorumlayabilmeleri hedeflenmiştir. Geliştirilen yazılım, Fırat
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünde veri madenciliği dersini alan 3 sınıf
öğrencileri üzerinde test edilmiş ve yazılımın etkinliği öğrencilerden alınan geri dönütler sayesinde
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen yazılımın veri madenciliği dersi için etkin bir yazılım
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, yazılım, eğitsel yazılım

Devolopment Of An Educational Data Mining Tool
ABSTRACT: Today, the widely used Data Mining is an elective or compulsory course at the relevant
departments of computing at universities. In this study, a new learning tool has been developed to be used in
Data Mining courses. Thus, it is aimed that in the practise hours of the course, students will better understand
data mining algorithms, and will be able to see the intermediate steps and will better interpret the results. The
developed software was tested on junior students who took data mining course in the department of Software
Engineering at the Technology Faculty of Firat University and the efficiency of the software was evaluated
with the feedback from the students. The obtained results show that the developed software is efficient
software for Data Mining course.
Keywords: Data Mining, software, educational software
GİRİŞ
Bilgisayar günümüzde bir seçenek olmaktan öte tamamlayıcı bir unsur olarak “Bilgisayar Destekli Eğitim
(BDE)” adıyla literatürde yerini almıştır. Köksal (1981) BDE’yi “Öğrencinin bilgisayar ile etkileşimi göz
önünde tutarak; oluşturulmuş bir ders yazılımı ile karşılıklı etkileşimde bulunarak kendi öğrenme hızına göre
kullanabildiği öğretim türü, bu durumla ilgili uygulama ve araştırma alanıdır” şeklinde tanımlar. Yalın’a göre
BDE: “Öğrencilere ders içeriği ya da kavramları öğretmek için ilgili konular hakkında bilgisayar
programlarıyla tasarlanan uygulamalarının kullanılmasıdır.” (Yalın, 2001 den aktaran Türker vd, 2015).
BDE’nin yaygınlaşması bireysel ve grup çalışmaları için yeni eğitim araçlarına ihtiyaç duyulmasına sebep
olmuştur. Bilgisayar yardımı ile daha kaliteli eğitim amacı birleşince eğitim alanında kullanılacak yazılımların
geliştirilmesi de kaçınılmaz olmuştur. Eğitim için özel olarak hazırlanan yazılım türüne “Eğitsel Yazılım” adı
verilmektedir. Eğitsel yazılımlar doğru kullanıldıkları sürece öğrencilerin derslere olan ilgilerini arttırmakta,
çoklu öğrenme ortamı yaratmakta, öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve BDE’i öğrenci merkezli kılmaktadır
(Çankaya ve Karamete, 2008). Bu nedenle; öğrencinin yeteneklerine, öğrenme ihtiyaçlarına, dersin amacına
ve işleyişine uygun yazılımlar tercih edilmeli ve bu yazılımlar öğrencinin derse ilgisini artıracak nitelikte
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olmalıdır. Veri madenciliği alanında kullanılmak üzere literatürde geliştirilen ve günümüzde yaygın olarak
kullanılan çeşitli yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlardan ön plana çıkanlar; WEKA (Waikato Environment for
Knowledge Analysis) (URL-1, 2016), Konstanz Üniversitesi tarafından geliştirilen bir veri madenciliği
yazılımı olan KNIME (Konstanz Information Miner) (URL-2, 2016), Granada Üniversitesinin İspanya Ulusal
Bilim Projeleri Kurumu desteği ile geliştirilmiş bir veri madenciliği yazılımı olan Keel (URL-3, 2016) ve
Slovenya Ljubljana Üniversitesince geliştirilmiş olan Orange (URL-4, 2016) isimli veri madenciliği
uygulamasıdır.
Bu çalışmada, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerde verilmekte olan Veri
Madenciliği dersinde kullanılmak üzere bir eğitsel yazılım geliştirmektir. Geliştirilen bu yazılım ile veri
madenciliği dersini alan öğrencilerin ders içeriğini daha iyi kavraması ve uygulamalı olarak ders içeriğini
verimli bir şekilde öğrenebilmeleri hedeflenmektedir.
Bilgisayar Destekli Eğitim
Teknolojik gelişmeler günümüzde bilgisayarın her alanda olduğu gibi eğitimde de aktif kullanılmasını
zorunlu kılmıştır. Hatta artık bilgisayar bir seçenek olmaktan öte tamamlayıcı bir unsur olarak bilgisayar
destekli eğitim adıyla literatürde yerini almıştır. Baki (Baki, 2002 den aktaran Kutluca ve Birgin, 2007)
BDE’yi “Etkileşimli bir şekilde öğrencinin hatalarını eksiklilerini görmesini ve performansını tanımlamasını,
buna yönelik dönütler alması; grafik, ses gibi multimedya araçları yardımıyla konu ya da derse ilgili olmasını
sağlamak amacıyla bilgisayardan yararlanma biçimidir.” şeklinde tanımlar. Bir diğer tanımda BDE: “Öğretme
amacıyla kullanılan bir bilgisayar yardımıyla, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren,
öğrencinin kendi durumuna istifade edebileceği, bilgisayar yardımıyla kendi kendine öğrenme sürecidir.”
(Şahin ve Yıldırım, 1999 dan aktaran Karamustafaoğlu, 2006).
Bilgisayar Destekli öğretim (BDÖ) yönteminde bilgisayar kullanımının temel amacı,“ materyalleri ya da
bilgiyi en iyi şekilde kullanmada öğrenciye öğretim sürecine yardım edip, kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır”
(Uşun, 2000 den aktaran Yiğit ve Akdeniz, 2003). BDÖ’ nün öğrenciler için hedeflenen genel amaçlarını şu
şekilde sıralayabiliriz;
Öğrencinin derslere ilgisini arttırmak,
Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek,
Öğrencinin hem bireysel hem grup çalışmalarını desteklemek,
Öğretme yöntemlerini artırmak,
Problemlere farklı açılardan bakmayı sağlamak,
Geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek,
Öğrenme sürecini hızlandırmak,
Öğrenmeye yardımcı materyal sayısını artırmak,
Öğretimi daha ucuz ve etkili hale getirmek,
Gereksinmeye dayalı öğretimi gerçekleştirmek,
Telafi edici öğretimi sağlamak,
Öğretimde sürekli olarak niteliğin artmasını sağlamaktır.
Uşun (Uşun, 2000 den aktaran Yiğit ve Akdeniz, 2003), bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda BDE
merkezinde öğrenci olduğunu belirtir.
Eğitsel Veri Madenciliği Aracı
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Bu çalışmada, veri madenciliği uygulamaları için EVMA (Eğitsel Veri Madenciliği Aracı) isimli bir yazılım
aracı geliştirilmiştir. EVMA yazılımı “Microsoft Visual Studio” yazılımı kullanılarak C# dili ile
gerçekleştirilmiştir.
EVMA yazılımı, hem eğitimde hem de profesyonel olarak veri madenciliği çalışması yapan kullanıcılar için
kullanışlı bir şekilde hazırlanmıştır. Geliştirilen EVMA yazılımına ait bir ekran görüntüsü Şekil.1.’de
verilmiştir.

Şekil.I. EVMA yazılımına ait bir ekran görüntüsü.
EVMA yazılımında birden fazla dosya türü veri seti olarak kullanılabilmektedir. Kullanıcının, algoritmalarda
kullanacağı veri setleri için kullanabileceği dosya türleri Microsoft Excel dosyaları, metin dosyaları ve
Microsoft Access dosyalarıdır. Bunun yanında kullanıcılar programa tanımlı birçok veri seti üzerinde de işlem
yapabilmektedir. Bu veri setleri güncellenebilir ve yeni veri setleri eklenebilir.
EVMA yazılımında veri madenciliği süreçleri adım adım gerçekleştirilebilmektedir. Veri setleri üzerinde
verileri temizleme, sayısal değerleri kategorikleştirme, metin değerleri kodlama, normalleştirme gibi işlemler
gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan bütün bu işlemler geri alınabildiği gibi veri seti üzerinde yapılan değişikler
kaydedilebilir. Kaydedilen bu veri seti EVMA yazılımına tanımlı veri seti olabileceği gibi desteklenen bir
dosyadan çekilen veri seti de olabilmektedir.
EVMA içersinde yer alan veri madenciliği algoritmaları;
İstatistiksel Sınıflandırma
Bayes Algoritması
Birliktelik Kuralları
Apriori Algoritması
Kümeleme Algoritmaları
En Yakın Komşu
K-Ortalamalar
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Regresyon Ağaçları
Twoing algoritması
Gini Algoritması
Karar Ağaçları
Id3 Algoritması
Bellek Tabanlı algoritmalar
K En Yakın Komşu Algoritması
Bu algoritmalar veri madenciliği dersinde sıklıkla kullanılan temel algoritmalardır. Bu algoritmalara ait bütün
temel adımlar gösterilmiştir. Şekil.2.’de EVMA yazılımının veri madenciliği algoritmalarından, gini
algoritmasına ait karar ağacı ve bu ağacın alt dal verilerine ait bir ekran görüntüsü verilmiştir.

Şekil.2. Gini algoritmasına ait bir ekran görüntüsü.
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Evma Yazılımının Değerlendirilmesi
EVMA yazılımın değerlendirilmesi amacıyla; yazılımı kullanan öğrencilerden görüş alma yoluyla
düşünceleri alınmıştır. Bu amaçla; 2015-2016 Eğitim-öğretim Bahar yarıyılında YMT 324 kodlu Veri
Madenciliği dersinde EVMA yazılımını kullanan öğrencilerden görüşler alınmıştır. Görüş alınan
öğrencilere Tablo.1. deki sorular yöneltilmiştir.
Tablo.1. EVMA yazılımı kullanan kullanıcılara sorulan sorular.
Soru
Ekranlar ve bölümler arasında rahatça ilerlenebilir.
Her ekrandan ana menüye kolaylıkla gidilebilir.
Yazılım, Veri Madenciliği dersinin içeriğine uygundur.
Yazılım, dersin uygulamasını daha kolay yapabilmeme imkân
tanımıştır.
Yazılım, derste işlediğim konuları daha iyi anlayabilmemi
sağlamıştır.
Yazılım, kurulum gerektirmeden çalıştırılabilmektedir.
Yazılım, ek program gerektirmeden çalıştırılabilmektedir.

KÖTÜ
21
21
1
3

ORTA
14
6
5
10

İYİ
12
20
41
44

6

12

29

3
10

3
4

41
33

“Ekranlar ve bölümler arasında rahatça ilerlenebilir.” Sorusuna 21 kullanıcı “KÖTÜ” 14 kullanıcı
“ORTA” ve 12 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir. Kullanıcılar ekranlar ve bölümler arasındaki geçişleri
beğenmemiştir.
“Her ekrandan ana menüye kolaylıkla gidilebilir.” Sorusuna 21 kullanıcı “KÖTÜ” 6 kullanıcı “ORTA” ve
20 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir. Bu sonuçtan, kullanıcıların ana menüye geçişleri çok fazla
beğenmediği görülmüştür.
“Yazılım, Veri Madenciliği dersinin içeriğine uygundur.” sorusuna bir kullanıcı “KÖTÜ” 5 kullanıcı
“ORTA” ve 41 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir. Kullanıcılar EVMA yazılımının veri madenciliği
dersinin içeriğine uygun olduğu düşüncesini belirtmiştir.
“Yazılım, dersin uygulamasını daha kolay yapabilmeme imkân tanımıştır.” Sorusuna 3 kullanıcı “KÖTÜ”
10 kullanıcı “ORTA” ve 44 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir. Genel olarak kullanıcılar yazılımın dersin
uygulamalarını yapabilmesine katkı sunduğunu belirtmiştir.
“Yazılım, derste işlediğim konuları daha iyi anlayabilmemi sağlamıştır.” Sorusuna 6 kullanıcı “KÖTÜ”
12 kullanıcı “ORTA” ve 29 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir.
“Yazılım, kurulum gerektirmeden çalıştırılabilmektedir.” Sorusuna 3 kullanıcı “KÖTÜ” 3 kullanıcı
“ORTA” ve 41 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir. Yazılımın kurulum gerektirmenden çalışabilmesi
kullanıcılar tarafından da onaylanmıştır.
“Yazılım, ek program gerektirmeden çalıştırılabilmektedir.” Sorusuna 10 kullanıcı “KÖTÜ” 4 kullanıcı
“ORTA” ve 33 kullanıcı “İYİ” cevabını vermiştir. Yazılımın ek program gerektirmeden çalışabilmesine
kullanıcılar olumlu cevaplar vermiştir.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada; hem veri madenciliği uygulamaları yapan kullanıcılar için, hem de eğitim alanında
kullanılabilecek bir yazılım geliştirmiştir. Yazılım içerisinde birçok veri madenciliği algoritması
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barındırmaktadır. İçerdiği bu algoritmaların eğitimde yararlı olması için, algoritmalara ait bütün temel
adımlar gösterilmiştir.
Geliştirilen bu yazılımın değerlendirilmesi amacıyla; yazılımı kullanan kullanıcılarından görüşme yoluyla
fikirleri alınmıştır. Alınan bu fikirler doğrultusunda; Yazılımın, dersin içeriğine uygun olduğu ve dersin
uygulamalarının yapılmasına imkân sağladığı kullanıcılar tarafından genel olarak onaylanmış. Ek
program gerektirmeden çalışması ve kurulum yapılmadan çalışması kullanıcılar tarafından genel olarak
beğenilmiştir. Yazılımın ekranlar arasında geçişler ve ana menüye geçiş gibi kısımlarının kullanıcılar
tarafından çok beğenilmediği, bu kısımlarda iyileştirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
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ÖZET: Bu araştırma, Japonya’nın, Hollanda’nın ve İspanya’nın öğretmen yetiştirme uygulamalarının
Zeichner’in öğretmen eğitimi yaklaşımlarına göre karşılaştırılması ve Türkiye ile benzerlik ve
farklılıklarının ortaya konulması amacı ile yapılmıştır. Buna göre; Japonya’da öğretmen eğitiminde her
üniversitesinin kendine göre bağımsız eğitim programı olduğu ve Zeichner’in davranışçı ve bireysel
gelişim yaklaşımını benimsediği; Hollanda’da lisans mezunu olan herkesin öğretmenlik sertifikası
aldıktan sonra öğretmenlik yapabildiği ve iş başında eğitim yaklaşımını benimsediği; İspanya’da ise
öğretmenin eğitim süresinin hedef öğretim kademesine göre değiştiği ve davranışçı yaklaşımı
benimsediği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Japonya, Hollanda, İspanya, öğretmen yetiştirme

ABSTRACT: In this research, Japan, the Netherlands and Spain are made with the comparison of teacher
training applications according to Zeichner approach to teacher training and the aim to reveal the
similarities and differences with Turkey. According to this; Japan in teacher education is its own
independent training programs of each university and by Zeichner the behavioral approach and adopt the
individual development; After getting everyone's teaching certificate, a graduate degree in the
Netherlands has adopted the approach that can teach and job training; In Spain the change of teacher
education and education level according to the target time has been shown to adopt behavioral approach.
Keywords: Japan, Netherlands, Spain, teacher training
GİRİŞ
Çeşitli ülkelerin öğretmen eğitim sistemlerinde yenileşme çalışmaları görülmektedir. Bilgi artışı,
ekonomik kalkınma teknolojideki değişiklikler ve yenilikler, bilgiye ulaşma kaynaklarının artması gibi
dönüşümlerin öğretmen yetiştirme yaklaşımları ile ilgili olduğu görülmektedir. Öğretmen eğitiminde
farklı sınıflandırmalar ve yaklaşımlar vardır. Bunlardan başlıcaları Zeichner’ın sınıflamasıdır.
Zeichner’ın Sınıflaması

Zeichner (1983) öğretmen eğitimi paradigmalarını “davranışçı” (behaviorist), “inceleme” (inquiry),
“bireysel gelişim” (personalistic) ve “iş başında öğrenme” (apprenticeship) kavramları çerçevesinde
tanımlamaktadır.
Aksoy (2013), Zeichner’in davranışçı yaklaşıma göre öğretmen yetiştirme yaklaşımında öğretmen
adayının pasif alıcı konumunda olduğu ve programın belirlenmesi ve uygulanmasında hiçbir söz hakkına
sahip olmadığını belirtmiştir. Ayrıca eğitim ortamı ve sosyal çevre önceden belirlenerek sunulduğu için
eğitimin sosyal bağlama uygunluğu sorgulanmamaktadır. Bu yaklaşım 1960’larda Amerika’da ortaya
çıkan “performansa dayalı öğretmen eğitimi” anlayışının da temelini oluşturmaktadır.
Zeichner’in inceleme yaklaşımında, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme konusunda en önemli soruna
değinmektedir. Öğretmen adayı, standartlaşmış kalıplara göre değil daha özgürlükçü, daha sorgulayıcı
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temellere dayanan programlarla yetişmelidir. Zaten inceleme yaklaşımının özünde de özgürlük (liberty)
vardır. Özgür olan bir öğretmen adayı kendisine arzusu dışında dayatılan hiçbir dini, hiçbir donmuş ve
kalıplaşmış kuralı kabul etmek ve uygulamak durumunda değildir. Özgür olan öğretmen adayı, yaratıcı
düşünebilen, eleştirel düşünme becerisini geliştirmiş, empati kurabilen bir bireydir. Zeichner’in diğer
yaklaşımı bireysel gelişim yaklaşımıdır.
Zeichner’in bireysel gelişim yaklaşımında, önemli olan öğretmen adayının kendini tanıması ve psikolojik
olgunluğa erişmesidir. Öğretmen eğitim programlarının asıl amacı, öğretmen adaylarının güçlü olan
yönlerini ortaya çıkarıp uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktır. Çıktıların niteliksiz ve etkisiz olmaması
için programda davranışsal amaçlar net olmamalıdır. Zeichner’in bir diğer öğretmen eğitim yaklaşımı da
iş başında öğrenme yaklaşımıdır.
Zeichner’in iş başında öğretmen yetiştirme yaklaşımına örnek olarak Türkiye verilebilir. 1930’lu yıllarda
kullanılan bu yaklaşımla ilkokul mezunu öğretmen adayları deneyimli öğretmenlerin yanında “çıraklık”
yaparak öğretmenliği öğrenmişler ve gerekli yeterliliği kazandıktan sonra özellikle köylerde öğretmenlik
görevi yerine getirmişlerdir. Geleneksel olmasına rağmen iş başında öğrenme yaklaşımı, öğretmen eğitimi
programlarında halen etkili olmaya devam etmektedir. Günümüzde yeniden yapılandırılan Eğitim
Fakülteleri artan oranda okul deneyimine önem verilmektedir ve öğretmen eğitimi programları bu
boyutun daha etkili olabilmesi için farklı modeller denemektedirler. Bir çok ülke öğretmen eğitimi
çalışmalarında okul deneyimine ayrılan zamanı artırma ve öğretmen adaylarına daha fazla uygulama
yaptırma yönünde adım atmaktadırlar. Uygulama dersi öğrenciler için hem çok verimli hem de eğlenceli
geçmektedir. Ayrıca yeni atanan öğretmenlere uygulanan adaylık eğitim süreci içerisinde yapılan
uygulamalar, hizmet içi eğitim kapsamında olması yerine hizmet öncesi eğitim döneminde yapılabilir.
Türkiye’de Öğretmen Eğitimi

Öğretmen eğitimi konusunda Türkiye zengin bir tarihe sahiptir. İlköğretim anlamında ilk girişimlerden
biri (Akyüz, 2015) Nisan 1847 yılında çıkarılan “Etfalin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini ne Veçhile İcra
Eylemeleri Lazım geleceğine Dair Sıbyan Mekatibi Haceleri Efendilere İta Olunacak Talimat” başlıklı
belgedir.
Öğretmen yetiştirme Osmanlı Devletinde Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar dayanmaktadır. Ve ilk
“öğretmen okulu” , “darülmuallimin” adıyla 16 Mart 1848’de açılmıştır. Adı “darülmuallimin” olmakla
birlikte, orta dereceli bir okul olan rüştiyelere öğretmen yetiştirmek amacı ile açıldığından “Orta
Öğretmen Okulu” da denilebilir. 1869 sonrasında bu okullara zaten Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile
“Darülmuallimin-i Rüşti” adı konmuştur. Ve bu okul yalnız rüştiyelere öğretmen yetiştirmek için değil
daha genel bir amaç için kurulmuştur (Binbaşıoğlu, 2005). Akyüz (2001) buradan mezun olan
öğrencilerin mezuniyet başarılarının da değerlendirmeye alınarak atamalarının yapıldığını belirtmiştir. Bu
okullara 1924’te Muallim Mektebi, 1935’te de öğretmen okulu adı verilmiştir.
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda da eğitimin öncelikli sorununun öğretmen yetiştirme olduğu
vurgulanmıştır. Öğretmen yetiştirmede de öncelik niteliktedir. Bu nedenle bir yandan Osmanlı
İmparatorluğundan devraldığı öğretmen okullarını Cumhuriyet ilkelerine göre yeniden düzenlerken, bir
yandan da toplumun öğretmen gereksinimini karşılayacak, köy öğretmen okulları, ana muallim mektebi,
orta öğretmen okulu köy eğitmen kursları, köy enstitüleri ve köy çocuklarının yüksek öğrenim
görmelerini sağlayan yüksek köy enstitüsü gibi yeni kurumlar oluşturulmaya özen gösterilmiştir (Bilir,
2011).
Türk eğitim tarihinde en çok ses çıkaran öğretmen yetiştirme uygulamalarından biri köy enstitüleri
olmuştur. Köy enstitüleri iki açıdan oldukça önemlidir (Güven, 2015); birincisi, eğitsel açıdan taşıdığı
değerin yüksek olması, ikincisi ise ekonomik gelişmedeki taşıdığı değerin yüksek olmasıdır. Maarif
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nezareti 1930’lu yıllarda “köy öğretmeni” ihtiyacını karşılamak için geçici çözümlere başvurmak zorunda
kalmıştır. Askerliğini onbaşı ya da çavuş rütbesi ile yapan ve terhis edilen köylüleri kurslardan geçirerek
“eğitmen” olarak köy okullarında görevlendirilmişlerdir. İzmir İktisat Kongresinde çiftçi temsilcilerinin,
köylülerin eğitim ihtiyacından bahsetmeleri ve almış oldukları kararlar gerçekte köy enstitüleri için atılan
ilk somut adım olmuştur. Daha sonra başta Kızılçullu (İzmir) ile Çifteler (Eskişehir) olmak üzere aşamalı
bir şekilde sayı artarak toplamda 21 köy enstitüsü kurulmuştur. Kapatılmaları da aslında eğitsel yönünden
çok iktisadi ve sosyal açıdan getirdiklerinin bir sonucudur. Yapılan planlamalara göre köy enstitüleri
kapatılmasaydı 1960 yılında öğretmen sorunu çözümlenmiş olacaktı.
DB/YÖK (Dünya Bankası/Yüksek Öğretim Kurumu) modeli uygulanması ile okulöncesi, sınıf
öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği sertifika programları başlatılmış, diğer alanlardaki sertifika
programlarına son verilmiştir. Daha sonra okulöncesi öğretmenlik sertifikasına da son verilmiştir.
Sertifika programlarında YÖK’e göre bir takım farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Okul Deneyimi I ve II, Sınıf Yönetimi ve Rehberlik dersleri
sertifika programında bulunmamaktadır (Okçabol, 2005). Azar (2011), bu uygulamanın öğretmen
adaylarının alandan uzaklaşmalarına ve boşluğa düştüklerini belirtmiştir. Ayrıca öğrenim sürelerinin
uzatılmasının maddi kayıp olarak görüp, sekiz yarıyıldan yedi yarıyıla düşen lisans öğrenimleri ile de bazı
derslerin eksik okutulduğunu, dersler ile içeriklerin güncellenmediğini belirtmiştir. Kavcar (2002)
öğretmenlik ile ilgili sorunları; “Öğretmenliğe ve Eğitim Fakültelerine hak ettikleri önemin verilmemesi,
Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK’ün sağlıklı işbirliği yaparak ülkenin öğretmen ihtiyaçlarına gerçekçi
çözüm arayıp bulamayışı, insan gücü planlamasının yapılmayışı, üniversitelerin ve YÖK’ün yalnızca süre
artırmayı ön plana alması, uygun sayı ve niteliğin göz ardı edilmesi, öğretim elemanı seçme ve
yetiştirme” şeklinde açıklamıştır.
2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
programı kaldırılıp yerine pedagojik formasyon sertifika eğitimine dönüşmüştür. Bu durum orta öğretime
ihtiyaç bulunmayan alanlarda bile yığılmalara sebep olmuş ve eğitim fakültelerinin nitelikli öğretmen
eğitimini sekteye uğratmıştır. Aslında (Aydın, 2015), sorunun özünü öğretmen yetiştirmekten sorumlu
olan YÖK ve istihdam eden kurum olan MEB arasında yaşanan iletişim, işbirliği ve eş güdüm
yetersizlikleri oluşturmaktadır. Hesap verebilirlik, veriye dayalı yönetim, insan gücü planlaması gibi
yönetsel yaklaşımlar yerine toplumsal talep yaklaşımı benimsendiği için öğretmen eğitimi ve istihdam
problemi büyümektedir.
Öğretmen eğitiminin geliştirilmesi anlamında yapılan gelişmelerin genelinde nicelik varken nitelik
yoktur. Güven (2015), Türk eğitim sisteminde yapılan siyasi uygulamalar sonucu Fen-Edebiyat fakülteleri
gibi alan uzmanı yetiştirmeyi hedefleyen fakültelere, öğretmen yetiştirme hakkı verilmişti. Ancak artık
her lisans mezunu öğretmenlik sertifikası alıp öğretmen olabilmektedir. Güven (2015), “…Aslında Türk
toplumunda öğretmenlik hep istismar edilen bir meslek olmuştur. Siyasi kararlarla farklı kaynaklardan
öğretmen atamaları yapılmıştır. Diploma yeterli sayılmıştır. Örneğin bir Tıp, Hukuk vb. alanlarda, başka
alanlarda diploma alıp da çalışan kişi var mıdır? diye sormak gerekir…” sözüyle Türkiye’de öğretmen
yetiştirme sistemimizde gelinen son noktayı açıklamıştır.
YÖNTEM
Bu bölümde yapılan araştırmanın desenine, modeline, çalışma grubu/evren/örneklemine, veri toplama
aracına ve verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmanın modeli
Araştırma nitel araştırma deseni benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı eğitim sistemi ile
Japonya, Hollanda ve İspanya’nın eğitim sistemleri ile öğretmen yetiştirme uygulamalarını ortaya koyup
Türkiye ile karşılaştırmayı amaçlayan bu araştırma için en uygun araştırma yönteminin nitel araştırma
yöntemi olduğuna karar verilmiştir. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman
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incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada doküman incelemesi tek
başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir
(Yıldırım& Şimşek, 2008).
Çalışma Grubu/Evren/Örneklem

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Japonya, Hollanda ve İspanya oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada veri toplama aracını; Japonya, Hollanda, İspanya ve Türkiye’nin eğitim sistemi ve
öğretmen yetiştirme uygulamalarını inceleyen kitaplar, makaleler, bildiriler, internet siteleri, yüksek
lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır.
Verilerin Çözümlenmesi

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla, eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme sistemi alanında farklı
ülkelerdeki uygulamaları ya tek tek ya da karşılaştırmalı olarak inceleyen kitaplar, makaleler, bildiriler,
internet siteleri, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Verilerin çözümlenmesi için tüm bu
dokümanlar analiz edilerek sentez oluşturulmuştur. Zeichner’in (1983) sınıflaması esas alınarak Japonya,
Hollanda, İspanya ve Türkiye’deki öğretmen yetiştirme uygulamaları, davranışçı, inceleme, bireysel
gelişim ve iş başında eğitim yaklaşımları açısından karşılaştırılarak ele alınacaktır.
BULGULAR

Japonya
Japonya, Asya kıtasının doğusunda başta Honshu, Hokkaido, Kyusuhu, Shikoku başta olmak üzere 3900
adadan oluşan 377.835 km ²’lik yüzölçümlü bir ülkedir. Resmi dili Japonca, başkenti Tokyo’dur. Nüfusu
126.300.000 okuryazar oranı %99.9’dur. doğal kaynakları oldukça kısıtlı olduğundan petrol, kömür,
pamuk, yün gibi ana maddelerle, buğday gibi temel gıda maddelerini dışarıdan almaktadır. Otomotiv
sanayi ve gemi yapımında önde gelen ülkelerdendir. Ekonomik gelişmelere paralel olarak yüksek yaşam
standartlarına sahiptir.
Japonya’da öğretmen eğitimi üniversitelerde ve Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından onaylanan yükseköğretim kurumlarında yapılmaktadır. Üniversiteler kendi öğretmen eğitimi
programlarını kendilerini düzenlemektedir. Ancak, Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı
dersleri sertifikalandırmakta, derslerin içeriği ve fakültedeki öğretim konularını takip etmektedir. Çoğu
ilköğretim ve ortaöğretim öğretmeni, üniversitelerin dört yıllık öğretmen yetiştirme programlarından
mezun olmuştur. Ancak, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri, eğitim fakülteleri, devlet üniversiteleri,
özel üniversiteler veya öğretmenlik sertifikası veren bakanlık tarafından onaylanmış fakültelerde de
yetiştirilmektedir (Abazaoğlu, 2014).
Japonya’da hizmet öncesi eğitim adayların öğretmenlik yapacağı okul türüne göre değişir. Ayrıca
adayların pedagojik formasyon sertifikası alması gerekir. Bu sertifikalar mezun olunan okul türüne ve
öğretim seviyesine göre kalıcı, özel ve geçici olmak üzere üç çeşittir. Ayrıca engelli öğrenci öğretmenliği
için genel bir sertifika verilmektedir. Türkiye’de de Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıyla
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(YÖK, 2016), zihinsel engelliler, işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yetenekliler öğretmenliği
olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimleri birleştirilerek “özel eğitim öğretmenliği” adı altında yeni bir
lisans programı oluşturulmuştur.
Japonya’da öğretmen alımlarında yerel eğitim komisyonları yetkilidir. Bu komisyon bir sınav yapar. İl
eğitim müdürü okul müdürlerinin de görüşünü alarak bu sınav sonucuna göre atama yapar. Bu uygulama
görev yerini değiştirmek isteyen eski öğretmenler için de uygulanır. Özel okullar bu uygulamanın
dışındadır. Öğretmenlerin stajyerlik süresi altı aydır ve başarılı olanların stajyerlik süresi biter. Hayat
boyu eğitim ilkesine bağlılık nedeniyle Japonya’da öğretmenler mesleklerinin 5., 10., 15. ve 20. yıllarında
hizmet içi eğitime gitmek zorundadırlar. Bu eğitimler sonunda yeterli görülmeyenler diğer alanlara
kaydırılır
(http://mersin1.tesweb.org/koseyazi_goster.php?guid=2c4f68af-8677-11e2-b3ce000c29085474).
Zeichner’in öğretmen yetiştirme sınıflamasına göre Japonya’da davranışçı öğretmen eğitimi yaklaşımının
izleri görülmektedir. Öğretmenlerin sahip oldukları yeterlikler belirli periyotlarda sınanması, öğretmenin
gözlenebilen davranışlarının değerlendirilmesi davranışçı öğretmen eğitimi yaklaşımının belirgin
özellikleridir.
Hollanda
Hollanda, kuzey Avrupa’da yer alan 41.526 km²’lik yüzölçümü ile 16.800.000 nüfuslu bir ülkedir.
Başkenti Amsterdam resmi dili de Felemenkçedir. Hollanda çok güçlü bir ekonomiye sahiptir ve
yüzyıllardır Avrupa ekonomisinde özel bir rol oynamıştır. 16. yüzyıldan beridir gemicilik, balıkçılık,
ticaret ve bankacılık Hollanda ekonomisinin en önemli sektörleri olmuştur. Hollanda, dünyanın en fazla
ihracat yapan ilk on ülkesinden biridir. Ayrıca
Rotterdam kenti, Avrupa'nın en
büyük limanlarından biridir.
İlköğretim kurumlarında görev alan öğretmenler, en az dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun
olma ve öğretmenlik sertifikasına sahip olmak zorundadır. Hollanda eğitim sisteminde öğretmenler
oldukça yetkilidirler. Ders kitaplarını kendileri seçebilir, okulun geliştirilmesinde katkı sağlayabilir ve
buna benzer birçok konuda kendi kendilerine karar verebilirler. Ancak yine de ilköğretimin genel ilke ve
hedefleri ulusal düzeyde belirlenmektedir (Gürkan, Gökçe, 1999).
Hollanda’da öğretmenlik programlarında 4 yıl boyunca her öğrenci öğretmenlik uygulamalarına gitmek
zorundadır. İlk yıl bu zorunluluk daha az iken genel olarak her geçen yıl bu zorunluluk haftalık ders saati
açısından artmaktadır. Öğretmen adayları her yıl sınıfı gözlemektedir. Ayrıca her yıl ders anlatmaktadır,
öğretmen adaylarının son sınıflara doğru ders anlatma saatleri giderek artmaktadır. Öğretmen adaylarının
öğretmenlik uygulamalarında fazla ders anlatmaları öğretmen adaylarının portfolyolarına (gelişim
dosyasına) yansıtılmaktadır. Öğretmen adayı son sınıfta öğretmenlik uygulamasında gideceği okulla
karşılıklı görüşme sonucu, yarı zamanlı olarak ilgili okulun normal bir öğretmeninin yaptığı bütün işleri
yapıp, yapmış olduğu işlerin karşılığında belirli bir ücret kazanabilme olanağına sahiptir. Üniversiteden
mezun olabilmek için öğretmen adayı hem öğretmenlik uygulamalarından hem de almış olduğu
derslerden geçer not almalıdır. Öğretmenlik programı bittikten ve diplomayı aldıktan sonra öğretmenler
herhangi ulusal veya bölgesel bir sınava tabii tutulmamaktadır. Okul bittikten sonra eğitim verebileceği
bir okula gidip özgeçmişini bırakması öğretmen olarak çalışmasının ilk adımını oluşturmaktadır. Daha
sonra okulla anlaştıktan sonra bu okulda eğitim verebilmektedir (Ergun& Avcı, 2013).
Zeichner’in öğretmen eğitimi sınıflamasına göre Hollanda’da “iş başında öğrenme” yaklaşımı
benimsenmektedir. Bu yaklaşımda öğretmen adayının daha fazla uygulama eğitimi yapması
gerekmektedir. Hollanda’da da durum bu şekildedir. Kazanılması gereken temel akademik bilgiler
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verilirken aynı süreçte uygulamalı eğitim de görmesi, dört yıl boyunca okul deneyimi derslerine katılıp
sınıfı gözleyip, ders anlatan öğretmen adayı; meslek hayatına başladığı zaman mesleğini iyi tanıyan bir
öğretmen olacaktır ve alanında başarılı olacaktır.
İspanya
İspanya, Avrupa’nın güneybatısında iber yarım adasında yer alan 504.718 km²’lik bir ülkedir. Nüfusu
46.770.000 olan İspanya’nın başkenti Madrid’dir. İspanya’da (Delgado, 1995) okul öncesi ve ilkokul
kademelerinde öğretmen olabilmek için üç yıllık kısa süreli üniversiteyi tamamlayıp “Maestros” olarak
adlandırılan diplomaya sahip olunmalıdır. Ortaöğretimde görev alabilmek için ise uzun süreli üniversite
eğitimi (beş yıl) ve pedagojik formasyon belgesine sahip olunmalıdır. İspanya’da eğitim fakültelerinde
yapılan son düzenlemelerle % 45-50 alan bilgisi ve becerileri, % 10-15 öğretmenlik meslek bilgisi ve
becerileri, % 40-45 genel kültür dersleri şeklinde dağılım göstermektedir. Pedagojik formasyon belgesi
alabilmek için CCP (Curso de Cualificacion Pedagogicia) alabilmek için 67 kredilik bir programda eğitim
alınmalıdır (Erkan, 2014). İspanya’da eğitim fakültelerinde yapılan son düzenlemelerle % 45-50 alan
bilgisi ve becerileri, % 10-15 öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri, % 40-45 genel kültür dersleri
şeklinde dağılım göstermektedir. İspanya’da Zeichner’in öğretmen eğitimi sınıflamasına göre daha çok
davranışçı yaklaşımın hâkim olduğu görülmektedir. Okul öncesi ve ilkokullarda öğretmen olmak için üç
yıllık kısa süreli eğitim verilmesi okullara birer uzman değil teknisyen yetiştirildiği görülmektedir. Zaten
Zeichner’in davranışçı yaklaşımına “teknik yaklaşım” da denmektedir.
SONUÇ
Bu bölümde, elde edilen bulgulardan yola çıkılarak Japonya, Hollanda ve İspanya ile ilgili sonuçlara yer
verilmiştir.
Japonya ile İlgili Ulaşılan Sonuçlar

Japonya’da eğitim sisteminin asıl amacı insan haklarına, sevgi gerçeğine ve barışa saygı duyan, barışçı ve
demokratik bir milletin, kendine güvenen insanları yetiştirmektir. Bu amaç ile öğretmen eğitiminde
evrensel değerleri ön planda tutmaktadır.
Japonya’da öğretmen eğitimi üniversitelerde ve Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından onaylanan diğer yükseköğretim kurumlarında yapılmaktadır. Üniversiteler kendi öğretmen
eğitimi programlarını kendilerini düzenlemektedir. Bu durum eğitim sistemleri açısından “milli”
kavramını zedeleyebilmektedir. Türkiye’ de bütün üniversitelerde YÖK’ün ( Yüksek Öğretim Kurumu)
hazırladığı program uygulanmaktadır.
Japonya’da anaokulları ve ilkokullarda çalışabilmek için genel öğretmenlik sertifikası, ortaokul ve
liselerde çalışabilmek için ise belli bir alandan alınan sertifika gereklidir. Liselerde çalışabilmek için
yüksek lisans mezunu olmak gerekmekte ve bu kişilere idari görevler de verilmektedir. Bu durum
öğretmenin çalıştığı öğretim kademesinin eğitim durumuna göre şekillendiğini göstermektedir.
Japonya’da Zeichner’in öğretmen eğitimi yaklaşımlarından “bireysel gelişim yaklaşımı” ve “davranışçı
yaklaşım”ın etkisinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Hollanda ile İlgili Ulaşılan Sonuçlar
Hollanda’da temel eğitimin hedefi çocukların duygusal, zihinsel, yaratıcılık alanlarında gelişmesi ve
yeterince sosyal, kültürel ve bedensel beceri elde etmesi olarak belirlenmiştir. Bu temel hedef
doğrultusunda bu becerilerin yanı sıra çocuğun sahip olması gereken ana kazanımlar da ilköğretim de
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kazandırılmaktadır. İlköğretimin ardından öğrenci için yönlendirici hizmetler verilmektedir. Bu sürece
öğretmen, idareci ve velilerin katılımıyla bir yönlendirme yapılır ve öğrencinin gitmek istediği lise
belirlenir.Öğretmenler, lisans mezunu olup öğretmenlik sertifikası aldıktan sonra göreve başlamaktadır.
Bu durum öğretmen kişinin temelden öğretmen olarak değil sonradan öğretmen olabildiklerini
göstermektedir. Öğretmenin eğitim niteliği açısından olumsuz bir durumdur. Öğretmenlerin ders
kitaplarını seçmesi eğitimde birliği yok saymaktadır. Hollanda’da öğretmen yetiştirmede uygulama
eğitimine ağırlık verdiği için Zeichner’in öğretmen eğitimi yaklaşımlarından “iş başında eğitim”
yaklaşımının etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
İspanya ile İlgili Ulaşılan Sonuçlar
İlkokulların eğitim programları coğrafî bölgelerin özelliklerine uyarlanabilecek esnekliğe de yer verilerek
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanır. Eğitimde eşitlik her zaman adil olmayabilir. Bu yüzden
farklı coğrafya için farklı program eğitimde program konusunda esnek olduğunu göstermektedir.
İspanya’da okul öncesi ve ilkokul kademelerinde öğretmen olabilmek için üç yıllık kısa süreli üniversiteyi
tamamlayıp “Maestros” olarak adlandırılan diplomaya sahip olunmalıdır. Ortaöğretimde görev alabilmek
için ise uzun süreli üniversite eğitimi ve pedagojik formasyon belgesine sahip olunmalıdır.
İspanya’da eğitim fakültelerinde yapılan son düzenlemelerle % 45-50 alan bilgisi ve becerileri, % 10-15
öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri, % 40-45 genel kültür dersleri şeklinde dağılım göstermektedir.
Bu durum öğretmenlik meslek bilgisinin çok önemli olmadığını göstermektedir.
İspanya’da öğretmenlerin okullara birer uzman değil teknisyen gibi yetiştirildiği görüldüğü için
Zeichner’in öğretmen eğitimi yaklaşımlarından “davranışçı yaklaşım”ın etkisinde olduğu sonucuna
varılmıştır.

ÖNERİLER
Zeichner’in öğretmen eğitimi yaklaşımlarından “iş başında eğitim” yaklaşımı çerçevesinde, öğretmen
adaylarının uygulama eğitimine ağırlık verilmeli ve çok sıkı denetimler yapılmalıdır. Bu anlamda
Hollanda örnek olarak alınabilir.
Zeichner’in öğretmen eğitimi yaklaşımlarından “inceleme yaklaşımı” çerçevesinde öğretmen adaylarının
daha sorgulayıcı, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen ve yansıtma becerilerini ön planda tutan aynı
zamanda da mesleki bilgi ve beceriye sahip genel kültür seviyesi yüksek olması için çalışmalar
yapılmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlıkları ile Yüksek Öğretim Kurumları kaliteli yeni nesillerin yetiştirilmesi için kaliteli
öğretmenler yetiştirmelidirler. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlıkları ile Yüksek Öğretim Kurumları sık
sık bir araya gelerek öğretmen yetiştirme sorununu masaya yatırmalıdırlar.
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ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the effectiveness of guided materials based on CLT
principles on 7th-grade students’ performance, cognitive load and instructional efficiency according to
students’ level of expertise. Semi-experimental research design was used in this study. Data are obtained
with; science test, performance test and Cognitive Load Scale. Science test was used as a pretest to
determine the equivalency of the groups. Performance test and Cognitive Load Scale were implemented
at the end of the learning session to calculate instructional efficiency. The quantitative data analyzed with
independent samples t-test that was used to compare the differences of the experimental and control
groups and ANOVA that was used to compare the differences of the students’ level of expertise. It is
determined that guided materials based on CLT principles made significant meaningful effect on
students’ performance, cognitive load and efficiency according to students’ level of expertise.
Keywords: Cognitive load theory, Cognitive load, Instructional efficiency, Learner expertise
INTRODUCTION
With the development and progression of technology in all areas, information technology tools have also
begun to be used within the process of education. In order to be able to appeal to more sense organs,
multimedia should be included in the education process. Multimedia is the integration of different symbol
systems such as text, graphic, animation, photograph, video and sound in a way that they complement
each other in order to present a specific content (Aldağ and Sezgin, 2002). These symbol systems should
be integrated according to specific design principles. To do this, human cognitive architecture, especially
the working memory, which is one of the components making up the structure, should be known well.
One of the instructional design models which use human cognitive architecture as base is CLT.
CLT is an effective theory in the areas of educational psychology and instructional design, which was
suggested by John Sweller. According to the CLT, it is accepted that of the memory types which make up
the human cognitive architecture, working memory has a limited capacity to store and process
information while long term memory has an unlimited capacity. It is suggested that learning will be
negatively affected when working memory is overloaded. Working memory has two sub components as
visual and verbal channel with limited capacity (Baddeley, 1992). Verbal expressions are processed in the
audio channel of the working memory, while visual expressions are processed in the visual channel. Thus,
material which appeals’ only to visual or verbal channel will cause the capacity of working memory to
exceed and as a result, cognitive overload. Materials which can use both visual and verbal channel
distribute the load to two channels, decrease the cognitive load and support learning.
If the capacity of working memory is exceeded during the processing of information, cognitive load
occurs. Cognitive load is defined as the pressure a specific learning job forms on the cognitive structure
of the students (Sweller, van Merrienboer and Paas, 1998). Three types of cognitive loads are defined.
They are intrinsic cognitive load which results from the learning content, extraneous cognitive load which
results from instructional design and germane cognitive load which is caused by the processes which
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enable the formation and organization of mental schemas. Intrinsic and extraneous cognitive loads have
an inhibitory effect, while germane cognitive load has a supportive effect on learning. With the formation
of mental structures, cognitive load decreases (Takır, 2011).
CLT comes up with instructional design effects which aim to balance the intrinsic cognitive load and to
decrease the extraneous cognitive load which results from the learning environment and thus to open up
more space for the working load of the students. During the development of CLT, various cognitive load
effects have been put forward as a result of random and controlled experiments. These effects have
generally been compared with traditional methods and their efficiency has been proved (Sweller, 2008).
Split-attention, modality, redundancy and expertise reversal effects were used in the preparation of the
materials used in this study.
The purpose of this study was to compare the performance, mental load and instructional efficiency
between the experimental and the control group according to students’ level of expertise. It was expected
that the experimental group would require less mental effort and show better performance than the
students in the control group. Furthermore, students in the experimental group are superior to students in
the control group according to level of expertise by the variable mentioned above. Therefore, it was
assumed that instructional efficiency in the experimental group would be higher than the control group.
METHODS AND MATERIALS
Participants
The participants were 67 7th-grade students (30 female, 37 male) from primary school in Ordu. The
subject of the experimental instruction was celestial bodies, chosen from the national 7 th-grade science
curriculum. Distributions of the participants to the groups displayed in Table 1.
Table 2. Distribution of the participants to the groups.
Group
Experimental

Control

Gender

Expert

Novice

Total

Expert

Novice

Total

Female

4

18

22

2

6

8

Male

4

10

14

8

15

23

Total

8

28

36

10

21

31

The two groups were compared with independent samples t-test analysis according to their pretest
performance scores on 7th-grade science test. Independent samples t-test revealed no significant
differences between the experimental and control groups for science test (Table 2). The obtained p-value
indicated that the two groups were equal according to their pretest score.
Table 3. Independent samples t-test on pretest scores.
Groups
N
Ss
𝐗
Experimental

36

8.78

2.929

Control

31

9.84

3.387

Materials
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sd

t

p

65

1.375

0.174
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Instructions for control group were carried out course book and student book by teacher and for
experimental group instructions were delivered electronically using computer and projector by researcher.
Firstly, researcher designed all computer-based instructional materials using “Adobe Flash Professional
CS6”. The subject of instruction was chosen from the seventh-grade national science curriculum and
materials were prepared according to the objectives and content of the curriculum.
Computer-based instruction software was prepared to provide tutorial allowing students to learn at their
own pace. Students can watch the animation, listen the audio again and again, and the move on to the next
screen using the mouse when they want to.
Performance Testing
According to CLT, performance is most often measured by a test taken at the end of the lesson or
sometimes measured by the time required to complete a lesson or a test (Clark, Nguyen, & Sweller,
2005). In order to measure the performance of the participants, a multiple choice test consisting of 35
questions was used in the study. The K-R 20 reliability of the test was found to be 0.83.
Cognitive Load Scale
In order to measure cognitive load that occurs on students’ cognitive structure, a nine-point Likert-type
scale developed by Paas and van Merriënboer (1993) was used. This scale accepted as a valid method for
measuring cognitive load (Kalyuga, Chandler, & Sweller, 1998).
Instructional Efficiency
CLT is about instructional efficiency. Efficiency is defined in terms of two variables: performance and
mental effort. Efficiency (𝑬) was calculated by 𝑬 = (𝒁𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 − 𝒁𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒇𝒇𝒐𝒓𝒕 )/√𝟐 formula.
Instructions that result in higher learning outcomes with less mental effort are more efficient than
instructions that lead to lower outcomes with greater mental effort.
Efficiency Graph
In order to visually represent the efficiency, efficiency graph is used. Efficiency graph is a twodimensional diagram in which average performance Z scores are plotted on the vertical axis and average
mental effort Z scores are plotted on the horizontal axis.
Design and Procedure
The experiment was carried out in the computer lab for experimental group and classroom for the control
group. Rules and how to use computer-based instruction were explained to students before the instruction
began. The length of instruction was 40 min. After completing the instruction, all students were asked to
fill out the subjective cognitive load scale and then an achievement test was administered to measure the
performance of the students.
FINDINGS
The obtained data were analyzed using independent samples t-test and ANOVA. The dependent variables
were test performance score, subjective rating scale of cognitive load and efficiency.
Performance Testing
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According to CLT, if cognitive load on learners’ working memory can be reduced during instructions
then test performance of learners increase. Therefore, the authors expected that the experimental group
should outperform the control group. The independent samples t-test analysis revealed significant
differences in test scores between the groups (Table 3). The experimental group outperformed the control
group.
Table 4. Independent samples t-test results of performance scores in the experimental and control groups
Group
N
Sd
df
t
p
𝐗
Experimental

36

32,39

1,554

Control

31

21,77

4,232

65

-14,01

0,000

According to students’ level of expertise ANOVA analysis revealed significant differences in
performance scores between the groups (Table 4).
Table 5. ANOVA results of performance scores according to students’ level of expertise
Sum of Squares
Groups

N

̅
𝐗

Ss

EEG

8

33,25

0,463

NEEG

28

32,14

1,671

ECG

10

24,50

3,342

NECG

21

20,48

4,045

Within
Groups

Between
Groups

sd

F

p

82,976

0,000

3
504,67

1994,05
65

EEG: Expert in Experimental Group, NEEG: Not Expert in Experimental Group, ECG: Expert in Control
Group, NECG: Not Expert in Control Group
According to performance scores of students, Bonferroni analysis revealed significant differences
between the following groups: EEG-ECG, EEG-NECG, NEEG-ECG, NEEG-NECG, and ECG-NECG.
There is no significant differences between the groups: EEG-NEEG.
Cognitive Load Scale
The authors had hypothesized that the experimental group would require the least mental effort to process
the instructional materials. The analysis produced significant differences between instructional formats
using subjective rating scale data. The experimental group required significantly less mental effort than
the control group (Table 5).
Table 6. Independent samples t-test results of cognitive load scores in the experimental and control groups

Group

N

𝐗

Sd

Experimental

36

1,94

1,013

Control

31

5,35

0,950
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df

t

p

65

14,14

0,000
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According to students’ level of expertise ANOVA analysis revealed significant differences in cognitive
load scores between the groups (Table 6).
Table 7. ANOVA results of cognitive load scores according to students’ level of expertise
Sum of Squares
Groups

N

̅
𝐗

Ss

EEG

8

1,75

0,707

NEEG

28

2,00

1,089

ECG

10

5,10

0,994

NECG

21

5,48

0,928

Within
Groups

Between
Groups

sd

F

p

66,463

0,000

3
61,638

195,078
63

According to cognitive load scores of students, Bonferroni analysis revealed significant differences
between the following groups: EEG-ECG, EEG-NECG, NEEG-ECG, and NEEG-NECG. There is no
significant differences between the groups: EEG-NEEG, ECG-NECG.
Instructional Efficiency
Average performance Z scores, average mental effort Z scores and calculated instructional efficiency
scores are displayed in Table 7.
Table 8. Average Z scores of variables in the experimental and control groups
Zperformance
Zmental effort
Instructional Efficiency (E)
Group
N
Experimental

36

0,798

-0,800

1,130

Control

31

-0,927

0,929

-1,312

The authors had predicted that instructions that performed for experimental group was more efficient than
control group. The independent samples t-test results that revealed significant differences in instructional
efficiency between the experimental and the control groups (Table 8). The experimental group learned
more efficiently than control group.
Table 9. Independent samples t-test results of efficiency in the experimental and control groups
Variable
Group
N
Sd
df
t
𝐗
Experimental

36

1,130

0,422

Control

31

-1,312

0,675

Efficiency

65

-18,01

p
0,000

Average performance Z scores, average mental effort Z scores and calculated instructional efficiency
scores are displayed in the table below according to students’ level of expertise (Table 9).
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Table 10. Average Z scores of variables according to students’ level of expertise
Group
N
Zperformance
Zmental effort
Instructional Efficiency (E)
EEG

8

0,938

-0,898

1,298

NEEG

28

0,758

-0,772

1,082

ECG

10

-4,483

0,799

-0,908

NECG

21

-1,138

0,991

-1,505

The ANOVA results that revealed significant differences in instructional efficiency according to students’
level of expertise (Table 10).
Table 11. ANOVA results of instructional efficiency according to students’ level of expertise
Sum of Squares
Groups

N

̅
𝐗

Ss

EEG

8

1,298

0,247

NEEG

28

1,082

0,452

ECG

10

-0,908

0,652

NECG

21

-1,505

0,609

Within
Groups

Between
Groups

17,206

102,088

sd

F

p

124,60

0,000

3
63

According to efficiency scores of students, Bonferroni analysis revealed significant differences between
the following groups: EEG-ECG, EEG-NECG, NEEG-ECG, NEEG-NECG, and ECG-NECG. There is
no significant differences between the groups: EEG-NEEG.
Efficiency Graph
The efficiency point of experimental group (Point A) is located in the upper left quadrant of the efficiency
graph (higher performance with lower mental effort); whereas the efficiency point of control group (Point
B) is located in the lower right quadrant of the efficiency graph (lower performance with higher mental
effort) (Figure 1a). The efficiency point of EEG and NEEG is located in the upper left quadrant of the
efficiency graph (higher performance with lower mental effort); whereas the efficiency point of ECG and
NECG is located in the lower right quadrant of the efficiency graph (lower performance with higher
mental effort) (Figure 1b).
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Figure 1a. Efficiency graph of experimental and
control groups

Figure 1b. Efficiency graph of the groups EEG,
NEEG, ECG and NECG.

DISCUSSION
In this study, the effectiveness of technology supported guided materials based on CLT design principles
related to celestial bodies subject on 7th-grade students’ were compared with respect to performance,
mental effort and instructional efficiency between the two groups and the students’ level of expertise.
The first result indicated that the performance of the students in the experimental group was better than
that of the students in the control group. It had been expected that successful mental integration of two
different information sources (visual and verbal) during instruction should decrease extraneous cognitive
load on working memory that improve test performance. Therefore, the students in the experimental
group should outperform those in the control group. Also expert and novice students in the experimental
group should superior to expert and novice students in the control group.
Students’ performance results showed that performance scores of the experimental group were
significantly higher than those of the control group and the students’ level of expertise in the groups.
Therefore, it is possible to conclude that students learn concepts better with technology supported guided
materials based on CLT design principles in science instructions. This finding is consistent with previous
research (Kalyuga, Chandler, & Sweller, 2000; Tindall-Ford, Chandler, & Sweller, 1997).
The second result was that instructions with the experimental group required less mental effort than
instructions with the control group and also the students’ level of learner expertise in the groups. This
finding is consistent with previous research which showed that complex visuals are understood more
efficiently when explanatory words are presented in an audio modality than when presented in a written
modality. (Mousavi, Low, & Sweller, 1995; Mayer & Moreno, 1998; Moreno & Mayer, 1999).
Finally, the third result was that instructional efficiency in the experimental group was higher than in the
control group and efficient in more knowledgeable students. Instructions that result in higher learning
outcomes or performance with less mental effort are more efficient than instructions that lead to lower
outcomes with greater mental effort. The result of this study showed that instructional design principles of
CLT increases instructional efficiency (van Gog & Paas, 2008).
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Subjective rating scale of cognitive load was used to measure cognitive load in this research. Cognitive
load can be measured by various methods. Additional researches would be useful to have direct measures
of cognitive load.
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ÖZET: Bilgisayar ortamında bir problemin çözülmesi büyük oranda iyi bir algoritma oluşturmaktan
geçmektedir. Bu nedenle teknoloji temelli çalışan kişilerin iyi bir algoritma oluşturma becerisine sahip
olması önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi BÖTE Bölümü öğrencilerinin robot
programlama etkinliklerine dayalı gerçek hayat deneyimlerinden yola çıkarak, öğrencilerin öğrenme
deneyimlerine yönelik görüşlerini süreç ve yöntem temelinde derinlemesine incelemektir. Bu doğrultuda,
araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve yazılı
görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2015-2016 Bahar döneminde Eğitsel
Oyunlar: Tasarım ve Geliştirme dersine devam eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 14 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin geleneksel ve görsel programlama dillerine yönelik görüşleri yarıyapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla alınmış; algoritma oluşturma becerilerini geliştirmeye yönelik
robot programlama etkinliklerine ilişkin görüşleri ise öğrenciler ile gerçekleştirilen yazılı görüşmelerin
incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Veriler tümevarım analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin
geleneksel programlama dillerine yönelik görüşleri, görsel programlama dillerine yönelik görüşleri, robot
programlaya yönelik görüşleri, robot etkinliklerinin uygulanmasına yönelik görüşleri ve süreç içerisinde
öğrencilerin tutum ve düşüncelerinde görülen değişimler bağlamında sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Algoritma oluşturma, Programlama dilleri, Robotik, Görsel Programlama

Opinions and Experiences of CEIT Students toward Robot Programming Activities
Aiming at Improving Algorithm Design Skills
ABSTRACT: Developing a solution in a computer environment mostly requires a good algorithm
design. Therefore, it is important for people who have a technology-based profession to develop better
algorithm design skills. This study aims to investigate the opinions of students studying in CEIT
department at Anadolu University toward their learning experiences in robot programming activities
based on the process and methods. In this direction, the study was designed with a qualitative research
approach. Data were collected using semi-structured and written interview techniques. Participants of the
study were 14 students who attended Educational Games: Design and Development classes in 2015-2016
spring semester and who voluntarily took part in the study. Opinions of the students toward traditional
and visual programming languages were gathered through semi-structured interviews while their opinions
toward their experiences in robot programming activities were gathered reviewing written interviews.
Data were analyzed using inductive analysis. Findings are presented on the basis of Students' views
toward several programming languages in different categories were analyzed in the context of students'
opinions toward traditional programming languages, visual programming languages, robot programming,
implementation of robot programming activities, and changes in ideas and attitudes of the students
through the process.
Keywords: Algorithm design, Programming languages, Robotic, Visual programming.
GİRİŞ
Bilgisayar ortamında bir problemin çözülmesi büyük oranda iyi bir algoritma oluşturmaktan geçmektedir.
Bu nedenle teknoloji temelli çalışan kişilerin iyi bir algoritma oluşturma becerisine sahip olması
önemlidir. Mantıksal düşünme becerilerini ve imgelem yeteneğini geliştiren algoritma oluşturma, bilişim
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eğitimi alanında öğrenim gören ve gelecekte bu alanda öğretim verecek olan eğitim fakültesi öğrencileri
için temel bir beceridir (Hubálovský, Milková ve Pražák, 2010). Bununla birlikte, programlama öğretimi
yapan eğitimcilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri öğrencilerin algoritmik düşünmeye hazır
olmamasıdır (Cooper, Dann ve Pausch, 2000). Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, iyi bir
yazılımcı ve iyi bir programlama eğitimcisi olmak, temelde, gelişmiş algoritma oluşturma becerileri
sahibi olmayı gerektirir.
Programlama basit kodlamadan daha fazlasıdır çünkü öğrencilerin soyutlama ve çözümleme gibi
becerileri kullanarak problem çözmelerini sağlar (Lye ve Koh, 2014). Geleneksel programlama dilleri
bilgisayarın düşünme şekli ile sıkı bir benzerlik göstermektedir ve programlamayla yeni tanışan bireylerin
asıl sorunu, beynin bir probleme ilişkin kurduğu yapı ile bilgisayarın kabul ettiği gösterimler arasındaki
boşluk olarak belirtilmektedir (Smith, Cypher ve Tesler, 2000). Lye ve Koh (2014) görsel programlama
dillerinin insan diline daha yakın gösterimlere sahip olduğunu belirtmiştir. Görsel programlama dilleri ise
geleneksel programlama dillerine göre daha az güçlüdür, ancak gereksiz sözdizimlerini azaltması,
öğrencinin program yazma mekaniğinden çok algoritma oluşturmaya odaklanması ve öğrencinin yazdığı
programların sonuçlarını anime edilmiş nesneler ile görmesi açılarından programlamaya yeni başlayanlar
için daha uygun olduğu belirtilmektedir (Lye ve Koh, 2014).
Problemi belirleme, robotu tasarımlama ve birleştirme, cihazı test etme, problemleri tanılama ve sorun
giderme, düzenlemeler yapma ve ödünleşim gibi uygulamaları içeren robotik uygulamaları, yineleme,
girdi/süreç/çıktı ve kontrol yapıları gibi algoritmik yapıları beraberinde getirmektedir (Sullivan ve
Heffernan, 2016). Bu bağlamda, robotik etkinlikleri algoritma oluşturma becerilerine ve programlamaya
yönelik yarar sağlamaktadır.
Öğrencilerin programlama, görsel programlama ve robot etkinliklerine yaklaşımını anlamak, bu
etkinliklerin uygulanmasındaki süreci incelemek ve kullanılabilecek en iyi yöntem ve teknikleri
belirlemek, öğrencileri programlama alanında daha iyi yetiştirebilmek açısından önemlidir. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi BÖTE Bölümü öğrencilerinin robot programlama etkinliklerine
dayalı gerçek hayat deneyimlerinden yola çıkarak, öğrencilerin öğrenme deneyimlerine yönelik
görüşlerini süreç, yöntem ve değişimler temelinde incelemektir.
YÖNTEM
Robot programlama etkinliklerini deneyimleyen BÖTE öğrencilerinin öğrenme deneyimlerine yönelik
görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel
araştırmalar, yorumlayıcı ve doğalcı bir yaklaşımla, odaklanılan konuyu doğal ortamında araştırır,
insanların o konuya yüklediği anlamlar çerçevesinde yorumlar ve anlamlandırmaya çalışır (Denzin ve
Lincoln, 2005). Nitel araştırmalar; belirli bir grup üzerinde çalışma gereksinimi hissedilen bir konu ile
ilgili daha sonra ölçülebilecek değişkenleri belirlemek, bastırılmış sesleri duymak ve konuya ilişkin
karmaşık ve ayrıntılı anlamlar elde etmek için yürütülebilmekte; bu ayrıntılar ise ancak insanlarla doğal
ortamlarında doğrudan konuşarak ve alanyazının etkisinde kalmadan onların hikayelerini dinleyerek elde
edilebilmektedir (Creswell, 2007).
Bu çalışma, 2015-2016 Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi BÖTE bölümünde seçmeli bir ders olarak
verilen Eğitsel Oyunlar: Tasarım ve Geliştirme dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
katılımcılarını bu derse devam eden 20 öğrenci arasından araştırmaya katılmaya gönüllü olan 14 öğrenci
oluşturmaktadır. Bu bağlamda veriler katılımcılarla gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve
yazılı görüşmeler aracılığı ile elde edilmiştir. 8 erkek 6 kadın olmak üzere toplamda 14 öğrenci ile
gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler, katılımcıların onayıyla kayıt altına alınmıştır. Bu veri
toplama aşamasında kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme
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formu; geleneksel ve görsel programlama dillerinin ve robot programlamanın öğrenciler için ne ifade
ettiği, ne gibi üstünlüklerinin veya sınırlılıklarının olduğu ve bu dillerin mesleki açıdan yeri ve
kullanılabilirliği yönelik sorular içermektedir. Görüşmeler, ders döneminin son haftasında araştırmacıların
ofis ortamlarında gerçekleştirilmiş ve 16-23 dakika aralığında sürmüştür. Araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş olan yazılı görüşme formları ise, öğrencilerin ders sürecine ilişkin görüşlerini ve önerilerini
almak için kullanılmıştır. Yazılı görüşme soruları dönemin son haftası öğrencilere e-posta yoluyla
iletilmiş ve aynı hafta içerisinde toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin dökümü araştırmacılar
tarafından yapılmış, bu veriler tümevarım analizi ile çözümlenmiştir.
Katılımcıların tamamı daha önceki derslerinde C# ve PHP dilleri üzerinde başlangıç seviyesinde öğretim
almış öğrencilerden oluşmaktadır. Bu durumda öğrencilerin geleneksel programlama dillerini
deneyimlemeleriyle oluşmuş belirli algılarının olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın verileri, 12 hafta
süren ve 18 etkinlikten oluşan bir ders kapsamında, öğrencilerin sürece yönelik görüşlerini ve
deneyimlerini anlamaya yöneliktir. Eğitsel oyunlar: tasarım ve geliştirme dersi kapsamında
gerçekleştirilen uygulamalarda, robot etkinlikleri çerçevesinde mBot robotu kullanılmıştır. mBot, Scratch
temelli bir uygulama olan mBlock görsel programlama dili ile programlanabilen bir başlangıç robot
kitidir. Arduino temelli çalışan ve eğitsel amaçlı üretilen bu kit; motorlar, ultrasonik sensör, çizgi izleme
sensörü, ışık sensörü, buzzer, LED göstergeler ve programlanabilir kumanda ile birlikte demonte halde
gelmekte gelmektedir. Scratch 2.0 altyapısını kullanan mBlock görsel programlama uygulaması ise robot
programlamaya yönelik robot taşları içermektedir ve birçok arduino kart ile uyumlu olarak geliştirilmiştir.
Söz konusu derste gerçekleştirilen toplamda 18 etkinlik; Scratch 2.0, mBlock ve mBot temelinde
araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen etkinliklerin başlıkları şu şekildedir: (1)Scratch
2.0: Arayüz, (2)Scratch 2.0: Temel Taşlar, (3)Scratch 2.0: Klavye ve Fare ile Kontrol, (4)Scratch 2.0:
Yayınlama, (5)mBot: Tanıtım ve İnceleme, (6)mBot-PC Etkileşimi, (7)mBot: LED Göstergeler, (8)mBot:
Buzzer, (9)mBot: Motorlar ve Hareket, (10)mBot: Kumanda, (11)mBot: Ultrasonik Sensör, (12)mBot:
Çizgi İzleme Sensörü, (13)mBot: Işık Sensörü, (14)Uygulama: Fizik, (15)Uygulama: Kimya,
(16)Uygulama: Biyoloji, (17)Uygulama: Çizgiden Kaçma, (18)Bireysel Etkinlikler.
Uygulama sürecinde keşfetmeye dayalı öğrenme ve buldurma yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda,
Scratch ve mBlock uygulamaları öğrencilere doğrudan anlatılmamış; arayüzü veya ilgili taş bloklarını
incelemeleri ve ilk elden deneyimleyerek öğrenmeleri amaçlanmıştır. Etkinlikler süresince öğrencilere
uygulamalarında destekleme stratejileri kullanarak rehberlik edilmiştir. Öğrenciler uygulamalar üzerinde
veya robot üzerinde çalışırken bir sorunla karşılaştıklarında sorunun çözümü öğrencilere doğrudan
verilmemiş; bunun yerine sorular sorarak ve ipuçları sunarak doğru taşın veya doğru dizimin
buldurulması amaçlanmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Öğrencilerin Geleneksel Programlama Dillerine Yönelik Düşünceleri
Katılımcılar geleneksel programlama dillerinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu belirtmişlerdir. Bu
konuda uzmanlaşmanın ancak uzun bir zaman diliminde gerçekleşebileceği; bunun için ise başlangıç
seviyesinin ötesinde eğitim almaları veya bireysel olarak daha çok çaba göstermeleri gerektiğini
vurgulamışlardır. Bunun yanında, daha önce geleneksel programlama dilleri ile çalışan katılımcılar, bu
dilleri kullanarak gerçek yaşamda işe yarar ürünler ortaya koyamadıklarını, Böylesi ürünler ortaya
koymak için uzun zaman, birikim ve bireysel çaba gerektiğini de belirtmişlerdir. Dahası, katılımcılar
geleneksel programlama dilleri ile çalışırken yazılan kodların sonuçlarının eşzamanlı olarak ve doğrudan
görülememesini bu dillerin bir sınırlılığı olarak değerlendirmişlerdir.
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BÖTE programı kapsamında verilen programlama eğitiminin başlangıç seviyesinde kalması ve yoğun
ders programları nedeniyle bireysel çaba gösteremediklerini belirten katılımcılar, bunun sonucunda
mesleki açıdan programlama dillerinden yeterince yararlanamayacaklarını düşünmektedirler. Bu da
algılanan yararın düşük olmasına neden olmaktadır. Programlama derslerinde kendilerini başarısız olarak
tanımlayan katılımcılar, bu derslerdeki başarısızlıklarını, programlama derslerinden algıladıkları mesleki
yararın düşük olmasının beraberinde gelen tükenmişlik duygusuna bağlamaktadırlar. Bu bulgulara
yönelik elde edilen yapı Şekil 1'de sunulmaktadır.
Yüksek
Çaba
Zaman

Eğitim

Uzmanlık

Algılanan
Mesleki Yarar

Tükenmişlik

Başarısızlık

Düşük

Şekil 1. Geleneksel programlama dillerine yönelik elde edilen temalar
Tüm bunlara ek olarak, kadın katılımcılar, geleneksel programlama dillerinin görsellikten uzak olduğunu,
bu nedenle bu platformların onlara çekici gelmediğini de belirtmişlerdir.
Öğrencilerin Görsel Programlamaya Yönelik Düşünceleri
Katılımcılar, Scratch ve mBlock uygulamalarını öncelikle kolay öğrenilebilir olması ile açıklamışlardır.
Öğretim elemanı herhangi bir doğrudan anlatım yöntemine başvurmadığı halde, öğrenciler uygulamaları
kullanma ve teknik özelliklerini kavrama konusunda sorun yaşamadıklarını dile getirmişlerdir. Bununla
birlikte, uygulamalar sırasında yaşadıkları sorunların genel olarak algoritma mantığını doğru
kuramamalarına bağladıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda bazı öğrenciler, öğrenilmesi bu denli kolay bir
uygulamada sorun yaşamalarının, onların algoritma oluşturma ve programlama konusunda yetersiz
olduklarını görmelerine yardımcı olduğunu dile getirmişlerdir.
Scratch ve mBlock uygulamalarının arayüz ögelerine yönelik görüşlerinde, kadın katılımcılar ve erkek
katılımcılar arasında düşünce ayrılıkları görülmüştür. Kadın katılımcılar, bu uygulamaları görsel açıdan
çekici ve tercih edilebilir görürken, erkek öğrenciler arayüzün çocuksu olduğunu, bu yüzden bu
uygulamalar üzerinde çalışmayı tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir.
Programlama konusunda kendini yetersiz gören katılımcılar, görsel programlama platformlarının özellikle Scratch uygulamasınına yönelik olarak- geleneksel programlama dillerindeki noktalı virgül,
parantez, süslü parantez gibi teknik ayrıntılarla uğraşmak zorunda kalmamalarının onlara kullanım
kolaylığı sağladığını belirtmişler ve bu sayede küçük hatalarla zaman kaybetmek yerine algoritma
mantığına odaklanabildiklerini dile getirmişlerdir. Bunun yanında, katılımcılar, oluşturdukları kodların
sonucunu somut olarak aynı arayüzde görebiliyor olmalarının, sorunu anlamalarında ve daha çabuk
çözebilmelerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Bulgular, öğrencilerin görsel programlama platformlarını hızlı bir şekilde ürün oluşturmaları gerektiğinde
için tercih edebileceklerini göstermektedir. Bununla birlikte, katılımcılar, bu uygulamaların kısıtlı olması
ve esnek olmamasından dolayı ürün geliştirmek için ilk tercihleri olmayacağını da belirtmişlerdir.
Katılımcı görüşlerinden elde edilen verilere göre, görsel programlamanın üstünlük ve sınırlılıkları Tablo
1’de verilmektedir.
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Tablo 1.
Görsel programlamaya yönelik elde edilen temalar
Görsel Programlamanın Özellikleri
Olumlu
Kolay öğrenilebilir
Görsel açıdan çekici
Teknik ayrıntılardan arınmış
Algoritma mantığına dönük
Hızlı ürün oluşturma
Sonuçları somut olarak görebilme
Öğretmenlik mesleği için kullanışlı
Çocuklar için etkili
Olumsuz
Çocuksu arayüz
Kısıtlılık
Ticari açıdan niteliksiz ürün

Katılımcılar, görsel programlama platformlarının öğretmenlik mesleği açısından kullanışlı olduğunu ve
çocukların algoritma gelişimi için etkili olduğunu; bununla birlikte, bu platformlardan elde edilen
ürünlerin ticari olarak değersiz olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlik mesleği bağlamında, bilişim
teknolojileri öğretmenlerinin, çocuklara programlamayı sevdirmek ve algoritma mantığını geliştirmek
için bu platformların etkili bir şekilde kullanılabileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, diğer
disiplinlerdeki öğretmenlerin de bu uygulamaları kolay bir şekilde öğrenebileceği ve öğrencilerine hızlı
bir şekilde ders materyalleri hazırlayabileceği katılımcılar tarafından belirtilmiştir.
Öğrencilerin Robot Programlama Etkinliklerine Yönelik Düşünceleri
Katılımcıların robot programlama etkinliklerine yönelik düşünceleri, “Motivasyon”, “Beceri” ve “Hata”
temaları çerçevesinde oluşmuştur. Öğrenciler, kendi yazdıkları kodların sonucunu somut ve fiziksel
olarak görebildikleri için robot etkinliklerine motive olmuş bir şekilde başladıklarını belirtmişlerdir.
Bunun yanında, gözle görülebilir bir ürünü başarıyla ortaya koydukları zaman, yeni bir şey üretmiş veya
icat etmiş gibi heyecanlandıklarını ve sonraki etkinlikler için heveslendiklerini dile getirmişlerdir.
Görüşmelerden elde edilen bulgular, robot programlama etkinliklerinin belirli becerileri geliştirdiğini
göstermektedir. Katılımcılar, verilen görevler doğrultusunda programladıkları robotları izlerken ve
karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmeye çalışırken problem çözme becerilerinin de geliştiğini
belirtmişlerdir. Bunun yanında, öğrenciler, bazı etkinliklerde robot üzerindeki bileşenleri görevlerine göre
ayırt etmek ve farklı bileşenleri birlikte kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirmişlerdir. Bu durum,
robot programlama etkinliklerinin, parçalara ayırma ve parçaları birleştirme gibi analiz becerilerini
geliştirdiği yönünde yorumlanabilir. Bunlara ek olarak, bazı katılımcılar, robot programlama etkinlikleri
sayesinde, günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları teknolojilerin çalışma mantığını ve mekanizmasını
daha iyi anlayabildiklerini belirtmişlerdir.
Katılımcılar, robot programlama etkinliklerinde, oluşturulan programların fiziksel olarak
gözlemlenebilmesi sayesinde; hata bulmanın kolay, hata yapmanın da eğlenceli olduğunu
vurgulamışlardır. Robot programlama etkinliklerine ilişkin elde edilen temalar Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2.
Robot programlama etkinliklerine ilişkin elde edilen temalar
Robot Programlama Etkinliklerine İlişkin Temalar
Motivasyon
Fiziksel ürün
Üretebilmenin verdiği heyecan
Daha fazla üretme hevesi
Beceri
Algoritma oluşturma
Problem çözme
Analiz
Günlük yaşamdaki teknolojileri anlama
Hata
Kolay hata bulma
Hataların fiziksel olarak gözlemlenebilir olması
Hataların eğlenceli sonuçlar doğurması

3.4. Uygulama Sürecine Yönelik Bulgular
Uygulama sürecine yönelik bulgular, “Etkinlikler”, “Yöntem” ve “Öğretmen” temaları çerçevesinde
oluşmuştur.
Katılımcılardan etkinliklerin geneline yönelik elde edilen bulgular, ders içi etkinliklerin çeşitliliğinin
motivasyonun devam etmesi açısından önemli olduğunu göstermektedir. Katılımcılar, kimi etkinliklerde
kullanılan kodların ve yapıların birbirine çok benzer olmasından dolayı sıkıldıklarını dile getirmişlerdir.
Bunun yanında, bu etkinliklerin yalnız ders içerisinde kalmaması gerektiğini, düzenlenebilecek yarışma,
sergi gibi ders dışı etkinliklerle de desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Öğrenciler, bireysel
çalışmaları istenen kimi etkinliklerde aşırı zorlandıklarını belirtmişler, grup halinde çalışmanın fikir
üretme ve hata bulma açısından daha etkili olduğunu dile getirmişlerdir. Bunlara ek olarak, görev
zorluklarının belirli bir derecede artması gerektiğini, benzer zorluklarda üst üste gerçekleştirilen
etkinliklerin bir süre sonra sıkıcı hale geldiğini belirtmişlerdir.
Bulgular, öğretmenin konu bilgisinin, öğretmeye istekli olmasının, öğrencilere yaklaşımının ve
öğrencilere rehberlik etmesinin dersin işleyişinde çok önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Öğrenciler
bir sorunla karşılaştığında, öğretim elemanının onlarla dostça yaklaşarak ilgilenmesini, bütün
sorumluluğu öğrenciye yüklemektense öğrencilerin öğrenmesi için çaba göstermesini, sorunu hızlı bir
şekilde anlayarak onları doğru bir şekilde yönlendirmesini beklediklerini belirtmişlerdir.
Katılımcılar, dönem boyunca uygulanan öğrenci merkezli yaklaşımdan memnun olduklarını
belirtmişlerdir. Gereksinim duyduklarında öğretim elemanının elinden geldiğince herkese yetişmeye
çalışmasının ve cevabı doğrudan vermektense soru ve ipuçlarıyla onları düşünmeye sevketmesinin,
öğrencilerin derste gösterdiği çabayı arttırdığını dile getirmişlerdir. Bunun yanında, gereksinim
duyduklarında, öğretim elemanına sormadan önce sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışarak fikirler üretmenin
ve hataları bulmanın çoğu zaman daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. Tüm bunlara ek olarak,
katılımcılar, etkinliklerin seçilmesinde ve geliştirilmesinde daha fazla söz sahibi olabilecekleri yönünde
uygulama sürecini eleştirmişlerdir. Uygulama sürecine yönelik öneri niteliğinde oluşturulan temalar
Tablo 3’te sunulmaktadır.
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Tablo 3.
Robot programlama etkinliklerine ilişkin elde edilen temalar
Etkinlikler
Etkinliklerin çeşitliliği
Ders dışı etkinlikler
Grup çalışmaları
Artan zorluk

Yöntem
Öğrenci merkezlilik
Destekleme
Buldurma
Akran öğrenmesi
Söz hakkı

Öğretmen
Alan uzmanlığı
İsteklilik
Dostça yaklaşım
Rehberlik

Öğrenci Görüşlerinde Süreç İçerisinde Yaşanan Değişimler
Katılımcılar, süreç içerisinde görüşlerinde gerçekleşen değişimlere de değinmişlerdir. Özellikle bazı
erkek katılımcılar, ilk haftalarda Scratch uygulamasını çocuksu görerek ve kolay olduğunu düşünerek
hafife aldıklarını belirtmişlerdir. Ancak daha sonraki haftalarda karşılaştıkları bazı görevlerde başarısız
olmalarının bu algıyı değiştirdiğini ve aslında görsel programlamanın da geleneksel programlama dilleri
kadar zor olduğunu anlamalarını sağladığını dile getirmişlerdir.
Öğrenciler, ilk haftalarda uygulamanın tanıtılmaması ve kodların anlatılmaması yönünde öğretim
elemanını çokça eleştirdiklerini, fakat süreç sonunda uygulamayı birinci elden öğrenmelerinin aslında
daha etkili olduğunu anladıklarını belirtmişlerdir. Benzer bir şekilde, bazı öğrenciler, etkinlik başlarında
öğretim elemanının gösterip yaptırma tekniği kullanmasını ısrarla istediklerini ancak daha sonraları kendi
kendine öğrenmenin daha kalıcı sonuçlar yarattığını vurgulamışlardır.
Katılımcılar öğretim elemanına soru sorduklarında, öğretim elemanının cevabı doğrudan vermediği ve
sürekli sorularla ve kısa ipuçlarıyla karşılık verdiği için başlarda sinirlendiklerini ve bunaldıklarını
belirtmişlerdir. Dönem sonunda ise, öğretim elemanının sorduğu soruların ve verdiği ipuçlarının aslında
yapacakları işlemler için mantık kurmalarında daha etkili olduğunu bireysel etkinlikler sırasında
anladıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenlerde başlarda tükenmişlik hisseden öğrenciler, ilerleyen
zamanlarda karşılaştıkları sorunların üstesinden daha kolay gelebildiklerini aktarmışlardır. Öğrencilerin
görüşlerinde yaşanan değişimler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Öğrencilerin görüşlerinde gerçekleşen değişimler
Önce
Görsel programlama çocuksu ve kolay
Düz anlatım
Gösterip yaptırma
Cevabı doğrudan sunma
Tükenmişlik

Sonra
Geleneksel diller kadar zor
Keşfederek öğrenme
Kendi kendine öğrenme
İpuçları ve sorularla buldurma
Üstesinden gelme

SONUÇ
Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi BÖTE Bölümü öğrencilerinin robot programlama etkinliklerine dayalı
gerçek hayat deneyimlerinden yola çıkarak, öğrencilerin öğrenme deneyimlerine yönelik görüşlerini
süreç, yöntem ve değişimler temelinde incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir
yaklaşımla toplanan verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin geleneksel programlama dillerini farklı
bir uzmanlık alanı olarak gördüğünü ve bu alanda uzmanlaşmak için doyurucu bir eğitim almadıklarını
veya bireysel çaba göstermediklerini, bu alanda yetkin olmadıkları için de programlamaya ilişkin
algıladıkları mesleki yararın düşük olduğunu göstermiştir. Öğrenciler görsel programlama platformlarının
öğretmenlik mesleği açısından kullanışlı olduğunu ancak ticari olarak değerli ürünler sunamadığını
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düşünmektedirler. Bulgular, robot programlama etkinliklerinin öğrencilerin algoritma oluşturma, problem
çözme, analiz gibi becerileri geliştirmesinin yanı sıra, hata bulmayı kolaylaştırma, öğrenme motivasyonu
sağlama gibi yararları da beraberinde getirmektedir. Görsel programlama temelli robot etkinliklerinin
geliştirilmesi ve uygulanmasında belirlenecek yöntemler de büyük önem taşımaktadır. Buna göre, öğrenci
merkezli ve buldurmacı bir yaklaşım bu etkinliklerin verimliliğini arttıracaktır. Bunun yanında
öğretmenin öğrencilere yaklaşımı ve rehberliği de etkinliklerin verimliliğini arttıracak etmenler
arasındadır.
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ÖZET: Öğrenci bağlılığı, öğrencinin öğrenmesinde, akademik başarılarının artmasında ve okula
aidiyetlerinde önemli bir etken olarak tanımlanmaktadır. Alanyazında yoğun bir şekilde çalışılmış olsa da;
BÖTE öğrencilerinin bağlılık durumlarını etkileyen durumları belirlemeye yönelik alana özgü çalışmalar
konusunda bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi BÖTE bölümünde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin derse bağlılıklarını etkileyen durumları, davranışsal, duygusal,
bilişsel ve etken bağlılık boyutları temelinde derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bu
çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar, sınıf düzeyleri ve genel not ortalamaları temel alınarak ve
gönüllülük esasına dayalı olarak, kartopu ve maksimum çeşitlilik yöntemleri ile belirlenmiştir.
Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu, dört BÖTE öğrencisiyle
gerçekleştirilen pilot görüşmelerden elde edilen deneyim ve veriler doğrultusunda düzenlenmiş ve son
hali verilmiştir. Toplamda 11 öğrenci ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen
veriler tümevarım analizi ile çözümleniştir. Bulgular, öğrencilerin öğrenim gördüğü süre içerisinde
yaşadıkları deneyimler, görüşler ve beklentiler çerçevesinde ele alınmış ve tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Derse bağlılık, öğrenci bağlılığı, BÖTE, Üniversite öğrencileri.

ABSTRACT: Student engagement is defined as an important factor on student learning, academic
achievement and sense of belonging. Student engagement has been extensively studied in the literature;
however, there is a gap about investigating field-specific factors effecting class engagement status of
CEIT students. This study aims to deeply investigate the factors affecting the class engagement status of
CEIT students at Anadolu University on the basis of behavioural, emotional, cognitive and agentic
dimensions. In the direction of this aim, qualitative research approach was employed. Semi-structured
interview technique was used as data collection tool. Snowball and maximum variation sampling methods
were used to determine the participants of the study, and variation criterions were their grades and
cumulative grade point averages. All participants were volunteers to take part in the study. Semistructured interview form, which was developed by the researchers, was reviewed and corrected with the
help of experiences and data collected by a pilot study that is conducted with four CEIT students. A total
of 11 students were interviewed and data was analysed using inductive analysis. Findings are approached
and discussed through students' experiences in their academic lives, opinions and expectations.
Keywords: Class engagement, student engagement, CEIT, University students.
GİRİŞ
Öğrencilerin alışkanlıkları, beklentileri, ilgileri, hedefleri, kültürel ve sosyal değerleri, bilgi çağının ve
bilgi toplumunun da etkisiyle hızlı bir değişime uğramaktadır. Eğitsel uygulamaların ve eğitim
ortamlarının ise, öğrenenlerde gerçekleşen bu değişime yeterince ayak uyduramadığı söylenebilir. Böyle
bir ortamda, öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarından giderek uzaklaşma ve kopma eğiliminde olacağını
söylemek olanaklıdır. Hal böyleyken, öğrencilerin derslere devam etmesi ve ders etkinliklerinde etkin
katılım sağlaması açısından, öğrenci bağlılığını gün geçtikçe daha önemli ve daha hassas bir konu haline
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getirmektedir. Öğrenci bağlılığı, öğrencilerin öğrenmesi, akademik başarılarının artması ve okula
aidiyetleri gibi eğiticiler için önemli olan çıktıları doğrudan etkileyen bir durumdur (Ladd ve Dinella,
2009; Zyngier, 2008).
Öğrenci bağlılığı, alanyazında uzunca bir süredir yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Farklı araştırmacılar,
öğrenci bağlılığını farklı boyutlarda incelemiş ve farklı bağlamlarda ele almıştır. Bunun sonucu olarak
iki-üç-dört boyutlu modeller ortaya konulmuş ve bu boyutlar farklı şekillerde isimlendirilmişlerdir. İki
boyutlu modeller genel olarak davranışsal ve duygusal boyutlara odaklanırken (Finn, 1989; Marks, 2000),
üç boyutlu modeller bilişsel bağlılık boyutunu da ele almaktadır (Fredericks, Blumenfeld ve Paris, 2004;
Jimerson, Campos ve Greif, 2003). Reeve ve Tseng (2011), diğer taraftan, bu üç boyutun yanında etken
(agentic) bağlılık boyutunu da alanyazına tanıtmışlar ve öğrenci bağlılığını dört boyutta incelemişlerdir.
Söz konusu modellerin yanı sıra, alanyazında öğrenci bağlılığını, akademik, davranışsal, bilişsel ve
psikolojik olmak üzere dört kategoride sınıflandıran çalışmalar da bulunmaktadır (Rechly ve Christenson,
2006).
Bu çalışma, davranışsal, duygusal, bilişsel ve etken bağlılık boyutları temelinde dört boyutlu bir yapı
çerçevesinde yürütülecektir. Bu bağlamda, davranışsal bağlılık; öğrencilerin ders içi ve ders dışı
etkinliklere etkin katılımı, derse devam durumları, derste çaba göstermeleri ve dersi dinlemeleri gibi
davranışsal göstergeleri ifade etmektedir (Appleton, Christenson, Kim ve Rechly, 2006; Fredricks vd.,
2004; Harris, 2011). Bilişsel bağlılık; karmaşık öğrenme stratejileri kullanma, öz düzenleme, öğrenmeye
yatırım yapma, öğrenme motivasyonu ve bilgiye değer verme durumlarını içermektedir (Appleton vd.,
2006; Fredricks vd., 2004). Duygusal bağlılık; öğrencilerin derse, içeriğe, öğretmene ve akranlarına
yönelik ilgi, olumlu tutum ve yaklaşımları içermekte ve öfke, kaygı, sıkılma gibi olumsuz duyguların
yokluğu olarak da ele alınmaktadır (Fredericks vd., 2004; Jimerson vd., 2003; Reeve ve Tseng, 2011).
Etken bağlılık ise; derste soru sorma, öğretmene isteklerini iletme, ilgilerini açıklama, tercih ve
görüşlerini belirtme ve öneriler sunma gibi göstergeleri ifade etmektedir (Reeve ve Tseng, 2011).
Öğrencilerin derse bağlılığı, anlamlı öğrenme, akademik başarı ve aidiyet gibi değerli eğitsel çıktıları
doğrudan etkilemektedir (Appleton vd., 2006; Fredericks vd., 2004; Ladd ve Dinella, 2009; Zyngier,
2008). Bunun yanında, öğrencilerin derse bağlılığı, gösterdikleri akademik çaba veya dersi geçme/dersten
kalma durumları yalnız beceriler, yetenekler gibi bireysel farklılıklardan değil; bunun yanında bir çok
durumsal ve bağlamsal değişkenlerden de etkilenmektedir (Goodenow, 1993). Öğrenci bağlılığı, derslerin
çok kolay veya zor olması; öğretmenin öğrenciye yaklaşımı ve onların özerkliğini desteklemesi;
öğrencinin motivasyon, hazırbulunuşluk, algılanan kontrol düzeyleri gibi birçok etken nedeniyle
değişebilmektedir (Reeve ve Tseng, 2011).
Öğrencilerin derse bağlılığı düşük olduğunda, eğitimciler genelde sorunun öğrencilerde olduğunu
düşünmeye eğilimli olabilir. Öğrenci bağlılığı ile ilgili alanyazında söz edilen etkenler göz önünde
bulundurulduğunda, eğitimcilerin sorunu öz-eleştirel bağlamda da değerlendirmeleri gerektiği
düşünülmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin derse bağlılık konusundaki deneyimlerine ve düşüncelerine
başvurarak onları anlamaya çalışmak ve onların derse bağlılığını etkileyen etkenleri incelemek önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi BÖTE bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin derse
bağlılıklarını etkileyen durumları, davranışsal, duygusal, bilişsel ve etken bağlılık boyutları temelinde
derinlemesine incelemektir.
YÖNTEM
BÖTE öğrencilerinin derse bağlılıklarını etkileyen durumları derinlemesine incelemeyi amaçlayan bu
çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırmalar, yorumlayıcı ve doğalcı bir
yaklaşımla, odaklanılan konuyu doğal ortamında araştırır, insanların o konuya yüklediği anlamlar
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çerçevesinde yorumlar ve anlamlandırmaya çalışır (Denzin ve Lincoln, 2005). Creswell (2007), nitel
araştırmaların; belirli bir grup üzerinde çalışma gereksinimi hissedilen bir konu ile ilgili daha sonra
ölçülebilecek değişkenleri belirlemek, bastırılmış sesleri duymak ve konuya ilişkin karmaşık ve ayrıntılı
anlamlar elde etmek için yürütülebileceğini belirtmektedir. Bu ayrıntılar ise ancak insanlarla doğal
ortamlarında doğrudan konuşarak ve alanyazının etkisinde kalmadan onların hikayelerini dinleyerek elde
edilebilir (Creswell, 2007).
Bu araştırma kapsamında, 2015-2016 Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi BÖTE bölümünde
öğrenimine devam eden 11 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar,
gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde maksimum çeşitlilik ve
kartopu örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre katılımcılar, sınıf düzeyleri ve genel not
ortalamaları bağlamında çeşitlendirilmiş; katılımcıların bu özelliklere göre önerdiği diğer öğrenciler ile
iletişime geçilmiştir. Bunun sonucunda, 1., 3. ve 4. sınıf düzeylerinden genel not ortalaması düşük (GNO
< 2.00), orta (2.00 < GNO < 3.00) ve yüksek (GNO > 3.00) olmak üzere üçer öğrenci ile; 2. sınıf
düzeyinden ise genel not ortalaması düşük ve yüksek olan iki öğrenciyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı-yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Taslak form, nitel araştırma yöntemleri alanında uzman olan bir akademisyene uzman
görüşüne sunulmuş ve gelen dönütler bağlamında düzenlenmiştir. Dört BÖTE öğrencisi ile
gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda elde edilen deneyim ve veriler doğrultusunda, yarıyapılandırılmış görüşme formu içerik ve anlaşılırlık bağlamlarında düzenlenerek son halini almıştır.
Sorular, davranışsal, duygusal, bilişsel ve etken bağlılık göstergeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Görüşmeler, katılımcıların kendilerini rahat hissettiği sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiş ve katılımcıların
da izniyle kayıt altına alınmıştır. Katılımcılardan görüşme sorularını yalnız deneyimleri, hikayeleri ve
görüşleri bağlamında içtenlikle cevaplamaları istenmiş; herhangi bir yönlendirici ifade kullanmamaya
özen gösterilmiştir.
Görüşmelerden elde edilen verilerin dökümü araştırmacılar tarafından yapılmış, bu veriler tümevarım
analizi ile çözümlenmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırma kapsamında, katılımcılara davranışsal, duygusal, bilişsel ve etken bağlılık durumlarının
göstergeleri temelinde farklı sorular yöneltilmiş, bu göstergelere yönelik alınan cevaplar söz konusu
bağlılık boyutları temelinde temalaştırılmıştır. Ancak öncesinde, bu çalışmanın en önemli görülen
bulgusuna vurgu yapılacaktır.
Çalışmanın en önemli bulgusunun duygusal bağlılık temelinde olduğunu söylemek olanaklıdır. Her bir
katılımcı, kendilerine yöneltilen farklı sorularda birçok kez "Hocayı seviyorsam ..." kalıbını kullanarak;
dersi sevme, derse katılma, dersi dinleme, çaba gösterme ve dersten keyif alma durumlarını etkileyen en
önemli etkenin dersi veren öğretim elemanı olduğunu belirtmişlerdir. Buna yönelik olarak öğrencilerin
ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
"... Hocayı seviyorsam dersi de severim..."
"... Hocayı seviyorsam dersi daha dikkatli dinlemeye çalışırım..."
"... Hocayı seviyorsam derse gitmek bana zor gelmez..."
"... Hocayı seviyorsam konu ilgimi çekmese bile saygımdan dinlerim..."
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Bu bulgular doğrultusunda, bütün katılımcıların benzer cevaplar vermesinden de yola çıkarak, gerek
davranışsal bağlılığın gerekse derse yönelik duygusal bağlılığın artmasında en önemli etkenin
öğrencilerin dersi veren öğretim elemanına yönelik beslediği duygular olduğu söylenebilir.
Davranışsal Bağlılık Boyutuna Yönelik Elde Edilen Bulgular
Davranışsal bağlılık boyutunda elde edilen temalar; ders içi ve ders dışı etkinliklere katılma, derste çaba
gösterme ve derse katılma göstergeleri bağlamında şekillenmiştir. Ders içi ve ders dışı etkinliklere
katılma, derste çaba gösterme ve derse devam etmek, davranışsal bağlılığı açıklayan göstergelerden
bazılarıdır (Appleton vd., 2006; Fredricks vd., 2004; Harris, 2011). Bu boyuta yönelik elde edilen temalar
Şekil 1’de gösterilmektedir.
Davranışsal Bağlılık

Etkinliklere katılma

Önbilgi

Altyapı

Çaba gösterme

Öğretim Elemanı

Derse devam

Ders içeriği

Kişisel

Sosyal

Şekil 1. Davranışsal bağlılık boyutuna yönelik elde edilen temalar
Bulgular, ders içi ve ders dışı etkinliklere katılmalarını teşvik eden etmenlerin öğretim elemanları, dersin
içeriği, öğrencilerin içeriğe yönelik önbilgileri ve öğretim ortamının teknolojik ve fiziksel altyapısı
olduğunu göstermektedir. Katılımcılar, öğretim elemanlarının öğrencilere yaklaşımlarının, onların
etkinliklere katılmaya daha fazla istek duymasını sağladığını belirtmektedir. Aslında, öğretim
elemanlarının öğrencilerle ders içinde ve ders dışında sosyal paylaşımlarda bulunması ve belirli bir sosyal
çevrenin adil bir şekilde paylaşılması, öğrencilere dostça yaklaşım sergilemesi ve öğrencilere birer birey
olarak saygı göstermesi öğrencilerin ders içi ve ders dışı etkinliklere katılmalarında teşvik edici etmenler
olarak belirtilmiştir. Bunun yanında, katılımcılar, öğretim elemanın kullandığı yöntem ve tekniklerin de
öğrencilerin etkinliklere katılmasında sınırlayıcı ve belirleyici olduğunu vurgulamaktadırlar. Buna
yönelik olarak, düz anlatımla ders işlenmesi, öğrenciye yeterince söz hakkı verilmemesi ve hatta söz
almak istediklerinde terslenmesi gibi durumların, öğrencilerin etkinliklere katılmasında olumsuz etki
yarattığı belirtilmektedir. Bu da öğrencilerin davranışsal bağlılığını doğrudan etkilemektedir.
Katılımcıların görüşleri temelinde, dersin içeriği de öğrencilerin ders içi ve ders dışı etkinliklere
katılımını etkilemektedir. Buna göre öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimleri açısından yararlı gördükleri
derslerdeki etkinliklere daha fazla katılmaya eğilimli olduklarını belirtmiştir. Söz konusu BÖTE bölümü
ders içerikleri olduğu için, kimi öğrenciler için pedagojik içerikli dersler kimileri için ise programlamaya
ve materyal geliştirmeye yönelik dersler temelinde öğrencilerin kendi gelişimleri doğrultusunda
algıladıkları yararın onların davranışsal bağlılıklarını doğrudan etkilediğini belirtmektedirler. Bunun
yanında, ister pedagojik içerikli ister teknik içerikli dersler olsun, öğrenciler derslerin uygulamaya dönük
olduğunda etkinliklere katılma durumlarının arttığını belirtmektedirler. Bu doğrultuda, öğrenciler
öğrendikleri bilgileri kullanabilecekleri ders içi ve ders dışı uygulama alanlarına gereksinim
duymaktadırlar.
Öğrenciler, ders içeriğine ilişkin etkinliklere katılımlarını arttıran bir diğer etmenin ise ders içeriklerinin
zorluğu olduğunu belirtmektedir. Bu duruma yönelik olarak, Reeve ve Tseng (2011), ders içeriklerinin
kolaylığının veya zorluğunun öğrencilerin bağlılığını değiştirdiğini belirtmiştir. Katılımcılar da, buna
paralel olarak, derslerin ne onların sosyal ve kişisel yaşantılarını olumsuz yönde etkileyecek kadar zor
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olmaması ve zaman gerektirmemesi; ne de onları derste bunaltacak ve yararsız veya basit görmelerine
neden olacak kadar kolay olmaması gerektiği belirtmektedirler.
Katılımcılar, ders içeriğine yönelik önbilgilerinin ve geçmişteki deneyimlerinin de etkinliklere
katılmalarında belirleyici olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin konu hakkında deneyimli olması, onların
etkinliklerde yer almada daha özgüvenli olmasını sağlamaktadır. Etkinliklere katılmaya ilişkin son olarak,
özellikle bilgisayar ve internet yardımı gerektiren teknik derslerde, teknolojik alt yapının etkinliklere
katılmada etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların ifadelerine göre, bilgisayar donanımlarının
yetersizliği, bilgisayarların yavaş çalışması veya kilitlenmesi, internetin kısıtlanması gibi olumsuz
durumlar, öğrencilerin katılmaya motive olduğu durumlarda dahi onları yormakta ve yıldırmaktadır. Bu
da onların etkinliklere katılımlarını ve dolayısıyla davranışsal bağlılıklarını doğrudan etkilemektedir.
Bulgular, öğrencilerin derslere daha fazla çaba göstermelerinde belirleyici olan etmenlerin öğretim
elemanları, ders içeriği ve kişisel etmenler olduğunu göstermiştir. Buna göre, öğretim elemanlarının
öğrencilere dostça yaklaşması ve onlara birey olarak saygı göstermesi; ders için ve öğrencilerin
öğrenmesi için gösterdiği çaba ve isteklilik; konu alan yeterliliği ve pedagojik yeterliliği, öğrencilerin o
ders için daha fazla çaba göstermesinde belirleyici olmaktadır.
Katılımcılar, öğrencilerin ders için gösterdiği çabanın dersin derinliği, nitelikliliği ve yoğunluğu ile de
doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Ders sürecinde maruz kaldıkları bilgilerin derin, nitelikli ve
doyurucu olması, öğrencilerin profesyonel gelişimleri açısından bu konu üzerinde daha fazla çaba
göstermeleri gerektiği düşüncesini oluşturmaktadır. Bulgular, mesleki hedefler ve bireysel gelişim
hedefleri gibi kişisel etmenlerin de öğrencilerin derste gösterdiği çaba üzerinde belirleyici olduğunu
göstermektedir.
Son olarak, öğrencilerin derse devam etme durumlarının, öğretim üyesi, ders içeriği, kişisel etmenler ve
sosyal etmenler tarafından belirleyici olduğu görülmüştür. Buna yönelik olarak katılımcılar, öğretim
elamanının öğrencilere yaklaşımı, öğrencilerin algıladığı yarar, mesleki hedefleri ve sosyal arayışları
doğrultusunda derse devam gösterdiklerini; bunların olmadığı durumlarda yalnızca yoklama/devamsızlık
kaygısıyla derse fiziksel olarak katıldıklarını belirtmektedirler.
Duygusal Bağlılık Boyutuna Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerin duygusal bağlılıklarına etki eden temalar; öğretim elamanı, ders içerikleri, akranlar ve
kampüs/fakülte olanakları olarak bulunmuştur. Bu temalar Şekil 2'de sunulmaktadır.
Duygusal Bağlılık

Öğretim Elemanı

Ders içeriği

Akranlar

Kampüs olanakları

Şekil 2. Duygusal bağlılık boyutuna yönelik elde edilen temalar
Bulgular, duygusal bağlılığın en çok öğretim elemanları temelinde oluştuğunu göstermektedir. Buna
yönelik olarak katılımcılar, öğrencilerin; onlarla ders içi ve ders dışı etkinlerde sosyal paylaşımlarda
bulunan, hem toplumun bir bireyi hem bir öğrenci hem de geleceğin eğitimcileri olarak onlara değer
veren, kişisel hayatlara yönelik karşılıklı paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen, onlara dostça yaklaşan,
öğrencilerin kişisel ve mesleki sorunlarında onları dinleyen, bir eğitimci/öğretmen olmanın gerektirdiği
yeterlilikleri, azmi, isteği ve çabayı taşıyan öğretim elemanlarını daha çok sevdiklerini ve onlara daha
fazla değer verdiklerini belirtmektedirler. Bu doğrultuda, öğrencilerin öğretim elemanlarına yönelik tutum
ve yaklaşımları onların duygusal bağlılıklarını önemli derecede etkilemektedir.
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Öğrencilerin derslere yönelik tutum ve yaklaşımı, duygusal bağlılığın bir diğer göstergesidir. Katılımcılar,
uygulamaya dönük olan ve uygulama alanı sunan, ürün odaklı olarak süreç boyunca gösterdikleri emeğin
ve öğrendikleri bilgilerin sonucunu somut bir şekilde görebilecekleri yararlı ürünler üretmelerini teşvik
eden, içeriğinde yalnız kurama yönelik olmayan ancak gerçek yaşamda uygulanabilir olan örnekler,
deneyimler ve gerçekler barındıran dersleri daha çok sevdiklerini ve bu derslere daha fazla ilgi
gösterdiklerini belirtmektedirler.
Bulgular, öğrencilerin akranlarına yönelik tutumlarının yardımlaşma, sınıf içi davranışlar ve tutumlar
çerçevesinde belirlendiğini göstermektedir. Bu noktada, öğretim üyelerinin, öğrencilerin iletişimini ve
etkileşimini destekleyecek sınıf içi ve dışı etkinlikler tasarlaması önemlidir. Son olarak, kampüs ve
fakülte olanaklarının da öğrencilerin duygusal bağlılığı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Katılımcılar,
kampüs ve fakültelerindeki sosyal olanakların rahatlamalarında ve dinç kalmalarında etkili olduğunu,
bunun sonucu olarak da derse dingin ve rahatlamış bir şekilde geldiklerini ifade etmektedirler.
Bilişsel Bağlılık Boyutuna Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerin bilişsel bağlılıklarına etki eden temalar Şekil 3'te sunulmaktadır.
Bilişsel Bağlılık

Mesleki hedefler

Algılanan yarar

Bütünlük

Kampüs olanakları

Değer verme

Motivasyon

Kampüs olanakları

İçeriğin derinliği

İlgi

Kampüs olanakları

Şekil 3. Bilişsel bağlılık boyutuna yönelik elde edilen temalar
Bilişsel bağlılık bağlamında elde edilen bulgular, öğrenmeye/bilgiye değer verme ve motivasyon
çerçevesinde şekillenmektedir. Bulgulara göre, öğrencilerin belirledikleri mesleki ve kişisel hedefler,
onların derslere yönelik algıladıkları yararı doğrudan etkilemektedir. Algılanan yararı etkileyen başka bir
etmenin ise derslerin diğer derslerle olan ilişkisi ve ders içeriklerinin gerçek yaşama uyarlanabilirliğini
ifade eden bütünlük etmeni olduğu görülmüştür. Buna göre, bir ders içeriğinin başka bir derste uygulama
alanının olması, ön koşul olması veya derslerin bütüncül bir şekilde verilmesi, öğrencilerin o derse
yönelik algıladığı yararı büyük ölçüde etkilemektedir. Katılımcıların görüşleri ve hikayeleri
doğrultusunda, öğrencilerin bir derse yönelik algıladığı yarar, onların söz konusu derslerde karşılaştığı
bilgiye ve öğrenmelerine verdiği değer üzerinde belirleyici olmaktadır. Bunun yanında, katılımcılar,
maruz kaldıkları ders içeriğin derinliğinin ve doyuruculuğunun da o derse ve derste öğrendiklerine
verdikleri değeri arttırdığını belirtmektedir. Bunun yanında, bulgular öğrencilerin ders içeriğine yönelik
duyduğu ilginin de öğrenmeye verdikleri değeri etkilediğini göstermektedir.
Bilişsel bağlılığın göstergelerinden biri olan öğrenme motivasyonuna yönelik elde edilen bulgular,
öğrencilerin konuya ilgi duyması, işe koşulan öğretim yöntemleri, öğrencilerin dersin içeriğinde ve
işleyişinde söz sahibi olması durumlarının, öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını
değiştirdiğini göstermektedir.
Bu bulgular doğrultusunda, öğrenmeye değer verme ve öğrenme motivasyonu çerçevesinde sunulan bu
durumlar, öğrencilerin bilişsel bağlılıklarını etkileyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Etken Bağlılık Boyutuna Yönelik Elde Edilen Bulgular
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Etken bağlılık; derste soru sorma, öğretmene isteklerini iletme, ilgilerini açıklama, tercih ve görüşlerini
belirtme ve öneriler sunma gibi göstergeleri ifade etmektedir (Reeve ve Tseng, 2011). Araştırma
kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin etken bağlılığı üzerinde etkisi belirlenen iki
tema, öğretim elemanı ve akranlar olarak Şekil 4'te sunulmuştur.
Katılımcılar, derste soru sorma, öğretim elemanına isteklerini, ilgilerini, tercihlerini, görüşlerini ve
önerilerini sunma gibi davranışları gerçekleştirebilmelerinin, ancak öğretim elemanının sınıfta demokratik
bir tutum sergileyebilmesiyle, kendini öğrenciye açabilmesiyle, etkileşime açık olması ve iletişim
becerilerinin iyi olmasıyla olanaklı olabileceğini belirtmişlerdir.
Bulgular, öğrencilerin sınıf içerisinde soru sorma, görüş belirtme gibi etken bağlılık davranışlarını
sergileyebilmeleri için, öğrencilerin akranlarıyla iyi iletişim içerisinde olması ve çeşitliliği teşvik eden bir
sınıf ortamı yaratılması gerektiğini göstermektedir. Katılımcılar, alaycı ve saygı çerçevesinde
davranmayan sınıf arkadaşlarının, onların sınıf içerisinde görüşlerini ve sorularını yöneltmede olumsuz
etki oluşturduğunu belirtmektedirler.
Etken Bağlılık

Öğretim Elemanı

Akranlar

Şekil 4. Etken bağlılık boyutuna yönelik elde edilen temalar
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Anadolu BÖTE öğrencilerinin derse bağlılıklarını etkileyen durumları davranışsal, duygusal,
bilişsel ve etken bağlılık çerçevesinde derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında
elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin derse bağlılığını etkileyen en önemli etmenlerin, dersi
veren öğretim elemanları ve dersin içeriği olduğu sonucuna ulaşılabilir. Genel olarak bakıldığında,
öğretim elemanlarının ders içinde ve dışında öğrenciye yaklaşımı, öğretmeye yönelik çaba ve istekliliği,
konu alan bilgisi ve pedagojik yeterlikleri ve kullandığı öğretim yöntem ve teknikleri bütün bağlılık
boyutları çerçevesinde öğrencilerin derse bağlılığını etkilemektedir. Bunun yanında, ders içeriklerin
derinliği, doyuruculuğu, algılanan yararı, gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve ürün odaklı olması da
öğrencilerin derse bağlılığını değiştirebilmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, öğrencilerin derse
bağlılığını ve dolayısıyla akademik başarısını arttırmak isteyen öğretim elemanlarının; öğrencilerle saygı
çerçevesi içerisinde iyi ilişkiler kurmaya çabalamaları, konu alan bilgilerini güncel tutmaları, pedagojik
yeterliliklerini gözden geçirmeleri, öğrencilere değer verdiklerini ve onlar için çabaladıklarını
hissettirmeleri, işe koştukları öğretim yöntem ve tekniklerini gözden geçirmeleri ve öğrencilerin
katılımını teşvik edecek stratejiler tercih etmeleri, öğrencilerin ders yükümlülüklerini doğru belirlemeleri,
ders içeriklerine yönelik uygulama ortamları sunmaları ve dersin içeriğine ve işleyişine yönelik
öğrencilere kontrol olanağı vermeleri önerilmektedir.
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ABSTRACT: Computational thinking has been a discussion topic for over 10 years of research in the field of education
and computer science. Computer programming is one of the fundamental tools to improve computational thinking. As
crucial factors in computer programming education, students’ attitudes and self-efficacy beliefs play an important role.
Hence, the aim of this study is to examine pre-service computer literacy teachers’ attitudes towards and self-efficacy
beliefs in computer programming, and compare their scores with respect to their gender, the type of high school they
graduated from, and their undergraduate grade level. Additionally, this study sought out a correlation between attitude
and self-efficacy in computer programming. A survey study was designed for the study and 84 pre-service teachers
from a public university participated in the study. The data on students’ attitudes towards and self-efficacy beliefs in
computer programming were collected using an online 5 point Likert-type instrument. Descriptive (means and standard
deviations) and inferential statistics (independent samples t-test), and Pearson correlation analyses were computed using
the data. The findings revealed pre-service teachers’ attitudes towards and self-efficacy beliefs in computer
programming were moderately high, with mean scores of 3.76 and 3.95 respectively. Although their mean scores on
attitude and self-efficacy were not significantly different according to their gender and undergraduate grade level, they
differed with respect to the type of high school they graduated from. Moreover, a significant positive correlation was
found between students’ self-efficacy and attitude scores (R2=0.47, p<0.05).
Keywords: Computational thinking; computer programming attitude; computer programming self-efficacy; pre-service
computer literacy teachers
INTRODUCTION
Computational thinking has been a discussion topic for around a decade of research in the field of computer science
education. Wing (2008) described computational thinking “as a kind of analytical thinking” (p. 3717) with aspects
similar to those of mathematical thinking, engineering thinking, and scientific thinking. Wing (2006) also stated that
“computational thinking involves solving problems, designing systems, and understanding human behavior” (p. 33).
Although computational thinking has been considered to be something more than programming (Lye & Koh, 2014;
Wing, 2006) computer programming is still regarded as one of the fundamental tools to improve computational thinking
(Lye & Koh, 2014).
Computer programming is more than coding. It requires various skills including writing computer programs, thinking
critically, solving complex problems, making decisions, analyzing operations, monitoring, and coordinating events and
procedures. Although computer programming is fundamental, it is perceived as boring and difficult by many students
(Askar & Davenport, 2009; Baser, 2013; Cetin & Ozden, 2015). There have been various studies looking for the
reasons behind the difficulties students encountered in their computer programming learning, and some of these studies
found that the main reason was low student perception expressed in terms of ratings. Attitudes towards and self-efficacy
beliefs in computer programming are the two types of perception studies conducted in the field.
There are various definitions for attitude, and the one adopted for the purposes of this study is “… learned cognitive,
affective, and behavioral predispositions to respond positively or negatively to certain objects, situations, institutions,
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concepts, or persons” (Aiken, 2002, p.3). Student attitude toward programming has been investigated with a
consideration of its relation to various variables. For example, studies which explore the effect of gender on attitudes
towards computer programming have found different results. Some researchers stated that attitudes towards computer
programming of males were stronger than those of females (Charters et al., 2014; Korkmaz & Altun, 2013; Ozyurt,
2015; Ozyurt & Ozyurt, 2015). In addition, some researchers also examined students’ attitudes towards computer
programming in accordance with their level of education and found that it is a significant factor (Charters et al., 2014;
Ozyurt, 2015; Ozyurt & Ozyurt, 2015). Another variable, previous experience of programming, has also been
investigated in terms of its effect on students’ attitudes towards computer programming. Charters, Lee, Ko, & Loksa
(2014) investigated the effect of positive exposure to programming on students’ attitudes toward programming and
revealed that attitudes toward programming could be changed quickly with positive exposure to programming.
Bandura (1977) defined perceived self-efficacy as the belief in one’s capabilities to achieve in specific situations or
accomplish a task. Students’ self-efficacy beliefs in computer programming have been investigated with a consideration
of its relation to various variables. Gender variable has been examined by researchers and they mainly found that male
students’ self-efficacy beliefs in computer programming are higher than those of female students (Askar & Davenport,
2009; Ozyurt, 2015). However, some other studies revealed that there is no difference between male and female
students’ self-efficacy beliefs in computer programming (Altun & Mazman, 2012; Korkmaz, 2013; Korkmaz & Altun,
2014; Ramalingam & Wiedenbeck, 1998). Previous experience, having programming experience or graduating from
computer related high schools, is another variable that has been explored. Students who have previous programming
experience have higher self-efficacy beliefs in computer programming (Wiedenbeck, Labelle, & Kain, 2004). In
addition, there are studies that have investigated the relationship between grade level and students’ self-efficacy beliefs
in computer programming. Ozyurt (2015) and Askar and Davenport (2009) found that students at higher grade levels
have higher self-efficacy beliefs in computer programming. On the other hand, Korkmaz (2013) found no significant
differences among students’ programming self-efficacy beliefs with respect to their grade level. Moreover, self-efficacy
beliefs in and attitudes toward computer programming are related according to various studies. Ozyurt (2015) and
Ozyurt and Ozyurt (2015) found average level correlation between self-efficacy beliefs in programming and attitudes
toward computer programming.
Research Problem
Computational thinking is a new concept for researchers and it has been studied for only a few years. Also, studies on
pre-service computer education teachers’ self-efficacy and attitudes toward computer programming are scarce. This
study aims to examine prospective computer education teachers’ self-efficacy beliefs in and attitudes toward computer
programming, and explores the following research questions:
What are the pre-service computer literacy teachers’ attitudes toward and self-efficacy beliefs in computer
programming?
Do the pre-service computer literacy teachers’ attitudes and self-efficacy beliefs differ according to their; gender,
undergraduate grade level, and high school type?
METHODOLOGY
The aim of the study was to examine pre-service computer literacy teachers’ self-efficacy in and attitudes towards
computer programming, and thus, it utilized a quantitative survey methodology.
Participants
The participants of this study were 84 pre-service teachers from the Computer Education and Instructional Technology
Department in a public university. There were both junior (N=35), and senior (N=49) students. The number of female
students (50.00 %) was the same as the number of male students (50.00%). Moreover, most of the students (64.30%)
were graduates of vocational high schools in which several computer programming courses and courses about
computers such as hardware, software and etc. were offered (see Table 1).
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Table 1. Demographic information (n=84)
Variable
Frequency Percentage
Gender
Male

42

50.0

Female

42

50.0

High School
Type
Vocational

54

64.3

Other

30

35.7

Junior

35

41.7

Senior

49

58.3

Grade Level

Data Collection
The data for this study were collected online using the Computer Programming Self-Efficacy Scale (CPSE), and the
Computer Programming Attitude Scale (CPAS) at the end of the spring semester of the academic year.
CPSE was developed by Ramalingam and Wiedenbeck (1998) to identify computer programming self-efficacy beliefs
of individuals. The reliability of original scale was determined to be high, .98. The original scale had four factors and
their reliability scores ranged between .86 and .94. Altun and Mazman (2012) adapted the original scale and the new
version had two factors and 9 items in total, and the reliability score was .86.
CPAS was developed by Cetin and Ozden 2015 to assess university students' attitudes towards computer programming.
The reliability of original scale was determined to be high, .94. It had three factors (18 items in total) and their
reliability scores ranged between .80 and .90. For this study, the Cronbach’s alpha was determined as 0.93 which was
high.
Data Analysis
The data collected through the online survey were analyzed using descriptive statistics (means and standard deviations).
In order to find whether there were any significant differences in the mean scores of dependent variables compared
against independent variables, independent samples t-test was administered using the statistical analysis software SPSS
20.0.
FINDINGS
The prospective computer literacy teachers’ mean scores on computer programming self-efficacy and attitudes towards
computer programming are reported in Table 2. They had moderately high scores on both the perceived self-efficacy
(X= 3.95) and attitude (X=3.76) scales on the 5-point Likert measurement.
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Table 2. Descriptive statistics
X
Self-efficacy in computer
3.95
programming
Attitude towards computer
3.76
programming

ss
.56
.72

Self-Efficacy, Attitude and Undergraduate Grade Level
In order to test whether the pre-service teachers’ mean scores of self-efficacy in and attitude towards computer
programming differ based on their undergraduate grade level, an independent samples t-test was run. The test showed
that their self-efficacy and attitude scores were not significantly different with respect to their grade level (p>0.05) (see
Table 3). Although senior students’ self-efficacy mean score (X=3.97) was higher than that of junior students (X=3.92),
this difference was not statistically significant. In addition, junior students’ mean score in attitude (X=3.82) was slightly
higher than that of senior students (X=3.71).
Table 3. Descriptive statistics and t-test result
Grade level N X ss t p
3 3.9 .5 0.4 0.6
3
Self-efficacy in
5 2 1 2 7
computer
4 3.9 .6
programming
4
9 7 1
3 3.8 .6 0.6 0.5
3
Attitude towards
5 2 5 5 1
computer
4 3.7 .7
programming
4
9 1 7
Self-Efficacy, Attitude and Gender
An independent samples t-test was applied to examine whether there were any significant differences in male and
female students’ self-efficacy and attitude scores. According to the t-test results, it could be said that mean scores of
males and females in terms of self-efficacy and attitude were not significantly different (p>0.05).
Table 4. Descriptive statistics and t-test result
Gender N X
ss
t
p
Self-efficacy
Male 42 4.04 .59 1.49 0.14
in computer
programming Female 42 3.86 .53
Attitude
Male 42 3.89 .77 1.68 0.10
towards
computer
Female 42 3.63 .65
programming
Self-Efficacy, Attitude and High School Type
To test the differences in the mean scores of pre-service teachers’ self-efficacy and attitude compared against their high
school type, another independent samples t-test was administered. Different from the findings regarding gender and
undergraduate grade level, the t-test for high school type revealed that students’ self-efficacy and attitude scores differ
when the high school type is considered (p<0.05) (see Table 5). For both self-efficacy and attitude, the mean scores of
students from vocational high schools (Xself-efficacy=4.06, Xattitude=3.88) were significantly higher than those of students
from other types of high schools (Xself-efficacy=3.76, Xattitude=3.54).
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Table 5. Descriptive statistics and t-test result
High school N
X
ss
t
p
type
Self-efficacy in Vocational 54 4.06 .55 2.40 0.02
computer
Other
30 3.76 .55
programming
Attitude
Vocational 54 3.88 .68 2.13 0.04
towards
computer
Other
30 3.54 .74
programming

The Correlation between Self-Efficacy and Attitude
This study also examined the relationship between the two dependent variables – self-efficacy, and attitude. A Pearson's
Product-Moment Correlation test was applied and it was found that the correlation between the self-efficacy and
attitude scores were significant (r=0.69, p<0.01).The relationship was strong and positive: as self-efficacy increased,
attitude also increased. Taking into consideration the coefficient of determination (r2=0.48), it can be concluded that
self-efficacy shared 48.0% of the variance in attitude towards computer programming.
Table 6. Correlation scores
1
2
Self-efficacy in computer programming .69*
Attitude towards computer programming
*
Correlation is significant at the 0.01 level.
DISCUSSION AND CONCLUSION
Programming is one of the important elements in computational thinking. This study aimed to examine the students’
attitudes towards and self-efficacy beliefs in computer programming with respect to gender, high school type and
undergraduate grade level. A survey study with a sample of 84 pre-service teachers was designed for this purpose. Preservice teachers were prepared to teach information technology and computing related courses in K-12 schools after
their graduation. Half of the subjects were male and the female-male ratio in the study was interesting in that computer
science related jobs are often dominated by males (Wilson, 2002). It was found that there is no significant difference
between male and female pre-service teachers’ attitude scores. In the literature it was mainly stated that male students
have significantly more positive attitudes towards computers than females (Baser, 2013; Charters et al., 2014; Ozyurt &
Ozyurt, 2015). Similarly there is no significant difference between male and female pre-service teachers’ self-efficacy
scores. After obtaining their certification, pre-service teachers are expecting to teach computing related courses at K-12
level. They are considering computer science concepts in the context of education. They need to learn programming
concepts to be able to teach them to their students. Thus, their primary aim/concern is not to use programming concepts
to produce solutions to computational concepts or problems. This might have had an effect on pre-service teachers’
attitude and self-efficacy ratings.
In this study, it was found that although the senior pre-service teachers had slightly higher attitude and self-efficacy
scores than did the junior pre-service teachers, this difference was not significant. The senior students had already taken
more computing related courses compared to the junior students at the time of the study. It might have had an effect in
that as they learned more, they might have felt more efficient in programming and this might have had a positive effect
on their attitudes to programming (Charters et al., 2014; Wiedenbeck, Labelle, & Kain, 2004). They had started to learn
about the building blocks of programming in the first semester of their second year in the program. Therefore, both
juniors and seniors were not new beginners and had previous experience. Having one more year of experience might not
have been enough for the senior students to significantly improve their attitudes and self-efficacy.
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In contrast to grade level, high school type produced significant mean differences in pre-service teachers’ attitude and
self-efficacy scores. This finding could be seen as confounding when the previous finding with respect to experience is
considered, and one can claim that if there is no difference between the attitude and self-efficacy scores of more
experienced (senior) and less experienced (junior) students, then there should not be any significant differences between
the attitude and self-efficacy scores of pre-service students that graduated from vocational high schools (more
experienced) and the scores of those that graduated from non-vocational high schools. Nevertheless, this claim would
be an over-generalization. Vocational high school graduates already received training on computing related courses
during their four-year program while non-vocational high school students did not unless they chose elective
programming courses. Thus, it would not be possible to equate the difference resulted from four-year high school level
programming experience with above mentioned one-year university level programming experience. It can be suggested
that the amount of experience and age have an effect on this experience.
The last finding of this study was that there was a moderately high correlation between pre-service teachers’ attitude
and self-efficacy scores. This finding is consistent with the studies of Ozyurt and Ozyurt (2015) and Ozyurt (2015) in
which they reported a positive relationship between students’ attitudes towards computer programming and their selfefficacy. This is not an unexpected result. Bandura (1977, p.116) stated that efficacy beliefs “... influence how people
feel, think, motivate themselves, and act”. It might be the case that learners having positive attitude towards computer
programming study more about it and thus have the feeling of self-efficacy. The direction of this relation can also be the
other way around. As the students feel more efficient in performing a task, their negative feelings related to it might
decrease and their positive feelings might increase due to a feeling of competence.
Computational thinking has a new impetus in educational community. Researchers recently have an increasing interest
in computational thinking. Computer science related courses have become included in the curricula of some European
countries and there is a desire to involve computer science courses in K-12 level schools in the USA (Balanskat &
Engelhardt, 2014; Seehorn et al., 2011). Computer programming is one of the important tools that can be helpful to
improve students’ computational thinking. Therefore students’ attitudes towards and self-efficacy beliefs in computer
programming are important variables to explore. In this study it was found that gender does not have a significant effect
on pre-service teachers’ attitude and self-efficacy scores. It is suggested that women are underrepresented in computer
science related jobs or courses (Baser, 2013; Byrne & Lyons, 2001). This is an important finding. If K-12 level female
students see enthusiastic and competent female teachers, they might consider their female computer science teachers as
their role models and this might increase their desire to study computer science related subjects. Another important
finding in this study was that although undergraduate grade level did not have a significant effect on pre-service
teachers’ attitude and self-efficacy scores, high school type did. This finding has important consequences. The question
of when to introduce computer programming to students is an important one in that depending on the results of this
study it can be said that high school experience had a significantly positive effect on students’ attitude and self-efficacy
scores and teaching students computer programming at younger ages might be suggested. In this respect, future research
might consider studying if kindergarten and/or primary level education might have any effect on these variables
regarding self-efficacy and attitude. The last finding on this study was that there was a moderately high correlation
between students’ self-efficacy and attitude scores. It is not possible to deduce, though, whether an increase in selfefficacy results in an increase in attitude or vice versa. Nevertheless, both self-efficacy and attitude are important
variables for researchers and practitioners to consider while designing a successful instructional environment and
research (Ozyurt, 2015; Ozyurt & Ozyurt, 2015).
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ÖZET: Örgün sınıflarda yapılan derslerin sanal ortama aktarılarak uzaktan eğitim bünyesinde yer alması, çevrimiçi
ortamlarda ve sanal sınıf yönetimi alanındaki çalışmaları da gündeme getirmektedir. Bu çalışmada çevrimiçi öğrenme
ortamlarında sınıf yönetimine ilişkin öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda,
Fırat Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) bölümünde öğrenim gören 197 uzaktan eğitim öğrencisinin
sınıf yönetimine ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin
birlikte yer aldığı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel boyutta verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından
geliştirilen ve sınıf yönetimi boyutlarını ve modellerini içeren kapalı uçlu sorular ve beşli likert ölçekli maddelerin yer
aldığı, nitel boyutta ise bir adet açık uçlu sorunun yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre
uzaktan eğitim öğrencileri, sınıf yönetimi boyutlarına ilişkin çevrimiçi öğrenme ortamında kapsamlı ve güncel ders
içeriklerinin ve çeşitli materyallerin yer alması, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması, öğretim elemanının
çeşitli rolleri üstlenmesi, motivasyon artırıcı çeşitli unsurların dikkate alınması, zamanın etkili kullanılması ve çeşitli
iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik görüşlerde bulunmuşlardır. Öğrencilerin sınıf yönetimi modeline ilişkin
görüşleri içerisinde önlemsel sınıf yönetimi modeli ve çağdaş yaklaşıma ilişkin yüksek düzeyinde görüş bildirdikleri
görülmüştür. Nitel boyutta yer alan açık uçlu soruyu 38 uzaktan eğitim öğrencisi yanıtlamış ve çevrimiçi öğrenme
ortamlarında sınıf yönetimine ilişkin yaşanan sorunlara dair görüşler belirtmişlerdir. Öğrenciler, sistemle ilgili yaşanan
teknik sorunları ve öğretmenlerin sunuları okuyarak ders anlatımı yapmasını sık dile getirmişlerdir.
Anahtar Kelime: Sınıf yönetimi, çevrimiçi öğrenme ortamı, uzaktan eğitim, öğrenci görüşleri.
GİRİŞ
Sınıf yönetimine ilişkin kararlar, öğrencileri kontrol etmekten ziyade eğitimde kaliteyi ve sürekliliği sağlamaya yönelik
olmalıdır. İyi bir sınıf yönetimi, iyi bir öğretimle ilişkilidir. Bu bağlamda sınıf yönetimi bir araç, kaliteli bir eğitim ise
amaçtır (Başar, 2014, s.12). Karip (2002, s.2), sınıf yönetimindeki temel amacın, sınıfta öğrenci motivasyonunu
artıracak bir ortamı sağlamak, öğrenci sorumluluğunu geliştirmek ve onlara kendi davranışlarını düzenleyebilmelerini
öğretmek olduğunu ifade etmiştir. Turan (2015, s.2) ise sınıf yönetiminin temel amacını; sınıfta gerçekleşen
öğrenmelerin iyileştirilmesi ve öğrenci yaşantılarının keyifli hale getirilmesi olarak açıklamıştır.
Sınıf yönetiminin gerçekleştirilmesi için belirlenen temel etkinlikleri amaçlarına uygun olarak gerçekleştirebilmek için,
öğretmenler sınıf yönetimine farklı biçimlerde yaklaşabilmekte ve farklı davranış biçimleri sergileyebilmektedirler
(Babaoğlan ve Yıldırım, 2011, s.1637). Kullanılan ortamın, dersin, konunun, yöntemin ve öğrencilerin özelliklerine
göre öğretmenlerin farklı yönetim biçimleri sergiledikleri görülmektedir. Sınıftaki öğrencilerin kişilik özellikleri, okula
ve derse karşı tutumları, ders çalışma ve dinleme alışkanlıkları, ailelerinden gelen kültürel birikim, öğrenciler arası
ilişkiler, sınıfın fiziksel durumu ve öğretmen-öğrenci etkileşimi bir bütündür (Taştan ve Kantos, 2007, s.13). Her sınıfın
unsurları farklı özelliklere sahip olacağından, yönetiminin de farklılık gösterebileceğini söylemek mümkündür.
Alan yazında sınıf yönetimine dair boyutlardan, modellerden ve yaklaşımlardan söz edilmektedir. Sınıf yönetimi
boyutları; fiziksel düzen, plan ve program etkinlikleri, zaman düzenleme, ilişki düzenleme ve davranış düzenleme’dir.
Ancak bu boyutlar çevrimiçi öğrenme ortamlarda sınıf yönetimini etkileyen unsurlar olarak düşünüldüğünde; ortam,
yöntem ve teknikler, öğretmen rolü, motivasyon, zaman yönetimi, iletişim araçları olarak ele alınabilir. Çünkü çevrimiçi
ortam yüz yüze ortamdan farklı unsurlara sahiptir. Örneğin yüz yüze ortamdaki gibi davranış yönetiminden söz etmek
mümkün değildir. Benzer şekilde yüz yüze ortamda bazen beden dili işe yararken çevrimiçi öğrenme ortamında yazılı
iletişim ön plandadır. Sınıf yönetiminde yaygın olarak kullanılan modelleri Başar (2014, s.8-12) tarafından tepkisel,
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önlemsel, gelişimsel ve bütünsel sınıf yönetim modeli olarak gruplandırmış ve her modelin kullanımında farklı
yöntemlerin uygulanabileceği ifade edilmiştir.
Tepkisel model, istenmeyen bir durum veya davranışa tepki olan bu sınıf yönetim modelinin amacı istenmeyen durum
veya davranışın değiştirilmesidir. Bu anlamıyla, sınıf yönetiminin klasik modeli olduğu ifade edilebilir. Modelin işleyişi
istenmeyen sonuç-tepki şeklindedir. Düzen sağlayıcı ödül-ceza etkinliklerini kapsar. Önlemsel model, planlama
düşüncesiyle, geleceği tahmin edip, istenmeyen davranışı ve sonucunu, olmadan önleme yönelimlidir. Modelin amacı,
sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyen bir düzen ve işleyiş oluşturup tepkisel modele ihtiyacı azaltmaktır.
Gelişimsel model, Sınıf yönetiminde öğrencilerin, fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği
uygulamaların yapılması temeline dayanır; bir uygulamaya başlanmadan evvel, öğrencilerin konu için öğrenme
açısından hazırlanmasını öngörür (Başar, 2014, s.8-11). Bütünsel model: Bu sınıf yönetimi modeli ilk üç modelin bir
sentezi olarak görülebilir (Çelik, 2005, s.10). Önlemsel sınıf yönetimine öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de
yönelme, istenen davranışa ulaşılabilmek için, istenmeyenin davranışların sebeplerini ortadan kaldırma, öğrenci
özelliklerini dikkate alma bu modelin içerisinde yer almaktadır (Başar, 2014, s12).
Sınıf yönetiminde geleneksel ve çağdaş yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Sınıf yönetiminin etkin ve verimli olması,
bir bakıma izlenen yaklaşıma bağlıdır. Geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı öğretmen merkezlidir. Bir başka ifadeyle,
sınıf içi yaşantılarda ve bu yaşantıların aktarıldığı eğitim faaliyetlerinde öğretmen aktif, öğrenci ise pasif bir
konumdadır (Aydın, 2010, s.5). Geleneksel sınıf yönetimi anlayışı yerine, izlenmesi gereken asıl model, katılımcı ve
esnek yapılandırılmış çağdaş yaklaşımdır. Çağdaş yaklaşım, öğrencinin duygusal, düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun
insancıl bir modeldir. Başka bir ifadeyle öğrenci sınıf etkinliklerinin merkezinde yer alır ve sınıf yaşamının nesnesi
değil öznesidir. Sınıfa dair kurallar, öğretim yöntemleri, dersin amacı vb. etkinlikler demokratik bir şekilde tartışılır.
Öğretmen bu demokratik tartışmalarda rehber rolü üstlenir (Aydın, 2010, s.6). Sınıf yönetimi modelleri ve
yaklaşımlarının çevrimiçi öğrenme ortamları, özellikle sanal sınıflar için de geçerli olduğu söylenebilir. Tıpkı yüz yüze
sınıf ortamları gibi sanal sınıflarda da karşılıklı olarak öğretmen ve öğrenci yer almakta, belirli bir zaman diliminde ders
gerçekleşmekte, çeşitli yöntemler ve etkinliklere yer verilmekte, iletişim ve etkileşim sağlanmaktadır.
Örgün sınıfların ve derslerin sanal ortama aktarılarak uzaktan eğitim uygulamaları bünyesinde yer alması, çevrimiçi
ortamlarda ve sanal sınıf yönetimi alanındaki çalışmaları da gündeme getirmektedir. Bu çalışmada çevrimiçi öğrenme
ortamlarında sınıf yönetimine ilişkin öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Alandaki araştırmalar sanal
sınıfların ve çevrimiçi ortamların ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklamasına rağmen, bu ortamların nasıl
düzenleneceği, tasarlanacağı ve yönetileceği gibi bazı temel sorulara verilen cevaplar konusunda zayıf kalmaktadır. Bu
ortamların düzenlenmesi ve tasarlanması kadar yönetilmesi de önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı, uzaktan eğitim öğrencilerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç
kapsamında öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamındaki sınıf yönetimini boyutlarına, modellerine ve yaklaşımlarına
yönelik görüşleri belirlenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin birlikte yer aldığı karma (mixed) araştırma modeli
kullanılmıştır. Johnson ve Christensen (2008) karma araştırmaları, nitel ve nicel yöntem ya da paradigmaların birlikte
kullanıldığı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır (Akt. Balcı, 2011, s.42). Araştırmanın nicel boyutu betimsel tarama,
nitel boyutu ise olgubilim deseni olarak yürütülmüştür.
Çalışma 2014-2015 Bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma evrenini Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 610
uzaktan eğitim öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde olasılıksız örnekleme türlerinden amaçlı
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini ise İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)
bölümünde öğrenim gören 197 öğrenci oluşturmaktadır. Uzaktan eğitim öğrencilerine 206 anket uygulanmış ve 9 tanesi
geçersiz kabul edilmiştir. Anket formlarında yer alan açık uçlu soruya toplam 38 öğrencinin görüş bildirdiği
görülmüştür. Katılımcıları 109’u kız, 88’i erkektir. Yaşlarının 21 ile 52 arasında değiştiği görülmüştür.
Araştırmada çevrimiçi ortamlara ilişkin geniş bir literatür taraması yapılarak verileri toplamak amacıyla bir anket formu
geliştirilmiştir. Dört alan uzmanı tarafından incelenen anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, demografik
(cinsiyet, yaş) bilgiler ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında sınıf yönetimi boyutlarına (ortam, yöntem ve teknikler,
öğretmen rolü, motivasyon, zaman yönetimi, iletişim araçları) ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlendiği kapalı uçlu
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sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm, sınıf yönetimi modellerini (tepkisel, önlemsel, gelişimsel) ve yaklaşımlarını
(geleneksel ve çağdaş) içeren beş boyut, 24 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçekten oluşmaktadır. Bu maddeler
“Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum” olmak üzere beş
kategoride ölçeklendirilmiştir.
Araştırmada anket formu ile elde edilen görüşler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 22
veri analiz programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans değerlerine ve ağırlıklı ortalama
değerlerine bakılmıştır. Araştırmada nitel verilerin analizinde “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde,
temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunu
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 227).
BULGULAR
Araştırmada uzaktan eğitim öğrencilerinin, çevrimiçi öğrenme ortamlarını sınıf yönetimi boyutları kapsamında
değerlendirilmesine ilişkin görüşler Tablo 1’de belirtilmiştir. Öğrenciler tarafından her bir boyutta birden fazla seçenek
işaretlenmiştir.
Tablo 1. Sınıf Yönetimi Boyutlarına İlişkin Görüşler
Boyutlar ve Seçenekleri
Çevrimiçi ortamın özellikleri ve bulunması gerekenler
Ders içeriği
Dersin tanımı, amaç ve hedefleri
Yardım Seçenekleri
Ders takvimi
Site haritası
Öğretim Yöntem ve Teknikler
Soru-Cevap
Düz Anlatım
Tartışma
Örnek olay
Karma
Problem Çözme
Öğretmen Rolleri
Öğretici
Konu uzmanı
Teşvik edici
Teknik destekleyici
Ders sunucu
Değerlendirme uzmanı
Denetleyici
Özel Öğretmen
Birleştirici
Gözlemci
Öğretim tasarımcısı
Arabulucu
Motivasyon Arttıran Etkenler
Sürekli öğretmen desteği ve geribildirimi
Kaliteli öğrenim materyalleri
Öğretmen-öğrenci etkileşimi
Sohbet-forum-tartışma-paylaşım ortamlarına katılım
Sisteme erişim kolaylığı
Öğretmen tarafından sık yapılan duyuru ve güncellemeler
Nitelikli ve teknolojiye yakın öğretmenler

%
69,5
53,3
36,5
15,2
8,1
73,6
30,5
22,3
21,3
18,8
14.2
55,8
53,8
53,3
28,4
16,8
11,2
8,6
7,6
7,1
6,1
5,6
4,1
64
59,9
59,4
57,9
54,8
42,6
41,1
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Öğrenci-materyal (içerik) etkileşimi
Öğrenci-öğrenci etkileşimi
Değerlendirme ölçütlerinin çeşitliliği
Öğrenci performansını ödüllendirme
Zaman Yönetimini Olumsuz Etkileyen Unsurlar
Kullanılan yazılım ve internetle ilgili teknik sorunlar
Öğretmenin derse hazırlıksız girmesi
Öğretmenin ders dışı etkinlik, konuşma, fıkra, vb. yapması
Öğrencilere verilen yanıtlar
Önceki dersin özeti
Öğrencilerin derse katılımı
İletişimi ve Etkileşimi Artıran Araçlar
Sesli-Görüntülü iletişim (Sanal Sınıf)
Forum / Tartışma Alanları
Sohbet Alanları
Uygulama Paylaşımı
E-Posta

28,4
23,9
19,8
14,7
75,1
56,3
36
15,2
10,7
9,6
76,1
39,1
37,1
26,4
22,8

Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme ortamlarında sınıf yönetimi modellerine ve yaklaşımlarına ilişkin
öğrenci görüşleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Sınıf Yönetimi Modellerine ve Yaklaşımlarına ilişkin Boyutlar ve Maddeler
Boyut/Madde

N

TEPKİSEL
1. Öğretmen, öğrencinin istenmeyen davranışlarına tepki göstermelidir.
2. Ders ortamının düzeni için ödül-ceza türü yaptırımlar olmalıdır.
3. Öğrencilerdeki kabul edilmeyen davranışların değiştirilmesi sağlanmalıdır.
4. Etkinlikler gruptan çok bireye yönelik olmalıdır.
ÖNLEMSEL
5. Eğitim sürecinde düzenlemeler önceden planlanmalıdır.
6. İstenmeyen olası davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınmalıdır.
7. Etkinlikler bireyden çok gruba yönelik olmalıdır.
8. Dersle ilgili amaçlar, hedefler, kurallar, plan ve programlar önceden belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.
GELİŞİMSEL
9. Uygulama ve etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır.
10. Bir uygulamaya geçilmeden önce, öğrenciler ona bu açılardan hazırlanmalıdır.
11. Öğrencilerin kişisel özellikleri gözetilerek eğitsel yaşamları düzenlenmelidir.
GELENEKSEL
12. Eğitim etkinliklerinde öğretmen etkin, öğrenci pasif olmalıdır.
13. Eğitim amaçları ve sınıf içi kuralların belirlenmesinde öğrenciye yer
verilmemelidir.
14. Kurallar sadece öğretmen tarafından belirlenir ve değişmez.
15. Öğretmen – öğrenci ilişkileri ve iletişimi aşırı ölçüde resmi olmalıdır.
16. Disiplinin sağlanması için öğretmenin otokrat olduğu yöntemler uygulanmalıdır.
17. Öğretmen tarafından verilen bilgi sorgulanmaksızın kabul edilmelidir.
ÇAĞDAŞ
18. Çevrimiçi ortamlarda sınıf yönetimi, öğrencinin duygusal, düşünsel ve zihinsel
gelişimine uygun insancıl bir model olmalıdır.
19. Eğitim-öğretim uygulama ve etkinliklerinin merkezinde öğrenci yer almalıdır.
20. Çevrimiçi öğrenme ortamında uyulması gereken kurallar, öğretim yöntemleri,
dersin amacı vb. etkinlikler demokratik bir biçimde tartışılarak belirlenmelidir.
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X

Ss

192
190
193

2.62
2.29
2.33
2.87
2.50
4.19
4.17
4.17
4.01

.83
1.26
1.20
1.32
1.15
.73
.89
.97
1.00

196

4.42

.91

194

3.28
3.41
3.39
3.03
2.14
2.13

.97
1.10
1.18
1.20
.84
1.22

193

1.76

1.08

191
195
195
192

2.20
2.15
2.32
2.25
3.98

1.16
1.04
1.09
1.14
.68

190

3.75

1.01

192

3.85

.93

194

3.96

.91

195
191
190
194

195
197
193
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21. Öğretmen daha çok rehberlik ve uzlaştırıcı rolü oynamalıdır.
22. Öğrenme ortamının yönetimi demokratik bir şekilde sağlanmalıdır.
23. Öğrenme esnek ve katılımcı bir şekilde olmalıdır.
24. Öğrenilen bilgi araştırılmalı ve sorgulanmalıdır.

189
192
186
190

4.09
4.21
4.09
4.09

.86
.94
.93
.90

Uzaktan eğitim öğrencileri, anketin ikinci bölümünde yer alan sınıf yönetim modellerine ve yaklaşımlarına ilişkin
boyutları içeren maddeler içerisinde en yüksek ortalamanın önlemsel modeli kapsayan maddeler olduğu görülmektedir.
Öğrenciler, sınıf yönetimi modellerine ilişkin; “tepkisel” boyuta ( X = 2,62) “Kısmen Katılıyorum”, “önlemsel” boyuta
( X = 4,19) “Katılıyorum”, “gelişimsel” boyuta ( X = 3,28) “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmişlerdir.
Sınıf yönetimi yaklaşımlarını içeren maddelere bakıldığında geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımını içeren maddelere
daha düşük görüşler belirtilirken, çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımını içeren maddelere daha yüksek görüşler
belirtilmiştir. Öğrenciler, “geleneksel” boyuta ( X = 2,14) “Katılmıyorum” ve “çağdaş” boyuta ( X = 3.98)
“Katılıyorum” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Elde edilen bu bulgulara göre, çevrimiçi öğrenme ortamlarında; sınıf
yönetimi modelleri açısından, planlamanın önceden yapılarak istenmeyen davranışların önceden tahmin edilerek
ortadan kaldırıldığı önlemsel sınıf yönetim modelinin uygun olduğu söylenebilir. Sınıf yönetimi yaklaşımları açısından
ise öğrencinin sınıf etkinliklerinin merkezinde yer aldığı çağdaş yaklaşımın uygun olduğunu ifade edilebilir.
Çalışmada yer alan “Çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin belirtmek istediğiniz görüşlerinizi yazınız” sorusuna 38
öğrenci yanıt vermiş ve tamamı geçerli kabul edilmiştir. Öğrencilerin belirttiği görüşler içerisinde benzer olanlar
gruplandırılarak temalar oluşturulmuş ve temalar görüşlere uygun şekilde isimlendirilmiştir. Görüşler ve tekrar sayıları
Tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 3. Uygulama Öncesi Yapılan Çalışmada Açık Uçlu Soruya Belirtilen Görüşler
Sık Tekrarlanan Görüşler
Tekrar Sayısı (f)
Sistemle ilgili yaşanan teknik sorunlar
12
Öğretmenlerin sunudan okuyarak düz anlatım yapması
7
Ders videoları indirilmiyor
5
Ders anlatımları sıkıcı
5
Sınavlar, verilen içerikle alakalı olmalı
4
İçerik düzensiz ve güncel değil
4
İletişim sık ve çeşitli olmalı (SMS, telefon, e-posta, vb.)
4
Sanal sınıfta ders süresi kısa olmalı
3
Öğretmenin kişisel sorunları yansıtması
2
Derse sorduğumuz sorulara cevap alamıyoruz
2
Öğrencilerin açık uçlu bu soruda çoğunlukla çevrimiçi öğrenme ortamlarında ve sanal sınıflarda yaşadıkları sorunları
belirttikleri görülmüştür. Öğrenciler, sistemle ilgili yaşanan sıkıntılar ve bağlantı kopmaları olduğunu (f=12), sanal
sınıfta öğretmenlerin anlatımı ekrandaki sunulardan okuyarak ve sadece düz anlatım yöntemiyle yaptıklarını (f=7) sık
olarak ifade etmişlerdir. Sanal sınıf videolarının indirilememesi de (f=5) belirtilen sorunlar içerisinde yer almaktadır.
Sanal sınıf yazılımlarında, öğrencinin eşzamanlı veya eşzamansız olarak dersi hangi düzeyde ve ne kadar sıklıkla
tamamladığını görmek ve raporlar oluşturmak amacıyla kayıtlar tutulmaktadır. Bu yüzden derslere ait videoların
indirilme özelliği birçok sanal sınıf yazılımında bulunmamaktadır. Bu görüşlerin yanı sıra, öğretmenlerin dersleri sıkıcı
ve yüzeysel anlatması (f=5), içeriğin düzensiz ve güncel olmadığı (f=4), sınavların verilen içerikle uyumlu olmadığı
(f=4), iletişimin daha sık ve sistemdeki duyuru ve mesajlar dışında çeşitli araçlarla yapılması (f=4), derslerin sıkıcı
olmaması için sürelerinin kısa olması (f=3), öğretmenlerin derste kişisel sorunlarını yansıtmaması (f=2), derste sorulara
cevap alamadıkları (f=2) görüşleri de öğrenciler tarafından tekrarlanan görüşler arasındadır. Bu görüşlerin ışığında
belirtilen sorunlar ve öneriler uygulamada dikkate alınmaya çalışılmıştır.
TARTIŞMA
Uzaktan eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için değişik yazılımların ve internet teknolojilerinin kullanıldığı bir
çağdayız. Öğrenme yönetim sistemleri ve sanal sınıf yazılımları uzaktan eğitim uygulamalarının yürütülebilmesi için en
gerekli yazılımlardır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarını ve sanal sınıfları kullanarak uzaktan eğitim gerçekleştiren öğretim
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elemanı bu ortamda bir sınıf yönetimi gerçekleştirmektedir. Bu sınıf yönetiminin yüz yüze ortamlarla benzerliği olduğu
kadar farklılıkları da bulunmaktadır. Bu nedenle yüz yüze sınıf ortamları için geçerli olan sınıf yönetimi anlayışı bu
ortamlarda farklılık gösterebilir. Araştırmada öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamındaki sınıf yönetimi boyutlarına,
modellerine ve yaklaşımlarına yönelik görüşleri belirlenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre uzaktan eğitim öğrencileri, sınıf yönetimini etkileyen unsurlara ilişkin, çevrimiçi
öğrenme ortamında; kapsamlı ve güncel ders içeriklerinin ve çeşitli materyallerin yer alması, farklı öğretim yöntem ve
tekniklerinin kullanılması, öğretim elemanının çeşitli rolleri üstlenmesi, motivasyon artırıcı çeşitli unsurların dikkate
alınması, zamanın etkili kullanılması ve çeşitli iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik görüşlerde bulunmuşlardır.
Booliger ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada, dijital medya araçlarının öğrencileri çevrimiçi ortamlarda
derse karşı motive ettiği belirlenmiştir. Yapılan birçok çalışmada (Benson ve Rye, 1996; McGill, Volet ve Hobbs, 1997)
öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimin uzaktan eğitimde öğrenci başarısını ve motivasyonunu etkileyen önemli
unsurlardan biri olarak ifade edilmiştir. Özmen (2001) yaptığı çalışmada etkili öğrenme sağlayacak ders içeriğinin sanal
sınıflarda motivasyona katkı sağlayacağını belirtmiştir. Sankaran ve Bui (2001) yaptıkları araştırmada, yüz yüze ve
çevrimiçi öğrenme ortamlarında benzer öğretim teknikleri kullanıldığında her iki ortamdaki öğrencilerin performansları
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, öğrencilerdeki yüksek motivasyonun her iki ortamda da öğrencilerin
performansını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlar, yüz yüze ortamlar gibi çevrimiçi öğrenme ortamlarında da
farklı teknikleri kullanmanın, iletişim ve etkileşimin öğrencilerin motivasyonunu ve performansını etkilediğini
göstermektedir.
Öğrencilerin sınıf yönetimi modeline ilişkin görüşleri içerisinde önlemsel sınıf yönetimi modelini ve çağdaş sınıf
yönetimi yaklaşımını benimsedikleri yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür. Stewart (2008) yapmış olduğu çalışmada,
çevrimiçi öğrenme ortamlarında önlemsel sınıf yönetimi yaklaşımını bir model olarak önermiş ve eğitmenler tarafından
önlemsel sınıf yönetimi stratejileri kullanıldığında çevrimiçi öğrenme ortamlarının yüz yüze ortamlar kadar zengin ve
üretken olabileceğini ileri sürmüştür.
Uzaktan eğitim öğrencileri açık uçlu bu soruda çoğunlukla çevrimiçi öğrenme ortamlarında ve sanal sınıflarda
yaşadıkları sorunları belirtmişlerdir. Bu görüşler içerisinde, sistemle ilgili yaşanan teknik sorunlar ve öğretmenlerin
sunuları okuyarak anlatım yapması en sık belirtilen görüşler içerisinde yer almaktadır. Bu görüşlerin yanı sıra, ders
videolarının indirilememesi, öğretmenlerin dersleri sıkıcı ve yüzeysel anlatması, içeriğin düzensiz ve güncel olmaması,
sınavların verilen içerikle uyumlu olmaması, iletişimin yetersiz olması, ders sürelerinin kısa ve öz olması, öğretmenlerin
derste kişisel sorunlarını yansıtmaması, derste sorulara cevap alamadıkları görüşleri de öğrencilerin belirttikleri sorunlar
arasındadır. Özonur (2013) yapmış olduğu çalışmada, internet bağlantısının hızı ve bağlantı problemleri nedenleriyle bu
ortamda derse katılımda zorlanıldığı, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamında dersleri kaydetme özelliğinin olmaması
gibi dezavantajlı yönlerinin olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç araştırmadaki sonuçları destekler niteliktedir.
ÖNERİLER
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdürülen eğitim uygulamalarının yüz yüze ortamlar gibi etki sağlaması için araştırma
sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir:
Derse ilişkin amaç ve hedefler, haftalık izlence, güncel ve kapsamlı içerik çevrimiçi öğrenme ortamında yer almalıdır.
Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılabilecek farklı öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilmelidir.
Öğretim elemanı sadece öğretici değil gerektiğinde rehberlik ve teknik destek rolünde olmalıdır.
Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla sürekli iletişim ve nitelikli ders materyallerine yer verilmelidir.
Farklı iletişim araçlarına yer verilmelidir.
Öğrenme yönetim sistemi ve internet altyapısında yaşanılan sorunlar ve aksaklıklar en kısa sürede giderilmelidir.
Öğretim elemanları, sanal sınıflarda derse hazırlıklı ve çeşitli ders materyalleri ile girmelidir.
Sınıf yönetimine ilişkin sanal sınıflarda çalışma yapacak araştırmacılar, farklı sınıf yönetimi modelleri uygulanarak
öğrencilerin çeşitli değişkenleri açısından incelemeler yapılabilir.
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Fatih Eğitmenlerinin Fatih Projesinde Verilen Hizmet İçi Eğitimlerle İlgili Görüşleri
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ÖZET:Ülkemizdeki eğitim ortamlarının gelişen teknolojiye uyumlu hale getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından “Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” projesi geliştirilmiştir. Proje beş aşama olarak
planlanmıştır. Bu aşamalardan biri olan öğretmen eğitimlerinin verilmesi için hizmet içi eğitim yoluyla Fatih Eğitmeni unvanlı
öğretmenler yetiştirilmiştir. Bu çalışma, Diyarbakır ilinde görev yapan Fatih Eğitmenlerinin verilen eğitimler ile ilgili görüşlerini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Diyarbakır ilinde eğitim veren 15 Fatih eğitmeni katılmıştır. Araştırmada nitel
araştırma deseni uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 adet açık uçlu sorudan oluşan form
kullanılmıştır. Veri analizi, içerik analizi yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen ve
eğitmenlerin verilen eğitimlerde sorunlar yaşadığı görülmüştür. Öğretmenlerin temel bilgi teknolojileri alanındaki eksiklikleri ve
eğitim verilen ortamlardaki yazılımsal ve fiziksel özelliklerin yetersiz olması en çok dile getirilen sorunlar arasındadır. Bu
sorunların çözümü için temel bilgi teknolojilerinde eksiği bulunan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 25 saatlik
Hazırlayıcı Eğitim Programı’nın uygulanması ve il merkezlerinde kurulan uzaktan eğitim merkezlerinin sayısının artırılması ile bilgi
eksikliğinden kaynaklı problemlerin giderilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca eğitim verilen ortamların fiziksel altyapı sorunlarının
giderilmesi ile de eğitimlerden alınacak verimin artırılması mümkün olacaktır.
GİRİŞ
Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında kullanılan teknolojiler ve materyaller de gelişmekte ve
değişmektedir. Ülkemizde bu gelişmeler ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen projelerle eğitimöğretim ortamlarının çağın gereklerine göre yeniden tasarlanması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)
tarafından geliştirilen “Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi(FATİH)” projesindeki amaç teknolojiyi sınıf
ortamına taşımak, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerine erişimini ve bu teknolojileri verimli bir şekilde
kullanmalarını böylece öğrenme süreçlerindeki etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda ilköğretim ve ortaöğretim
düzeyindeki tüm okullara etkileşimli tahta ve internet altyapısının sağlanması için çalışmalara başlanmıştır.
Proje, beş alt basamakta planlanmıştır. Bunlar: "Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması, Eğitsel E-İçerik
Sağlanması ve Yönetilmesi, Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı, Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimi; Bilinçli,
Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının Sağlanması”dır. Bu alt basamakların ilki olan donanım ve
yazılım altyapısının sağlanması için bütün sınıflara etkileşimli tahta (ET) takılmakta, ET kurulumu tamamlanan tüm
okullardaki öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmaktadır. İkinci alt basamak için "Eğitimde Bilişim Ağı
(EBA)" geliştirilmiş ve işlevsel hale getirilmiştir.
Üçüncü basamak için Talim Terbiye Kurulu tarafından güncellenen öğretim programlarıyla ders içerikleri projeye
uygun hale getirilmiştir. Son alt basamak olan "Bilinçli Kullanım" için eğitim verilmekte, kurulan ET internet altyapısı
güncellenmektedir.Yaşadığımız yüzyıl teknolojik gelişmelerle beraber sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Bu
değişimler; ekonomi, kültür, toplum, eğitim gibi alanlarda çok kısa sürede etkisini göstermektedir (Kanlı ve Yağbasan,
2001).
Okulun imkânları, eğitim ortamları, öğretim programları değişebilir; fakat bütün değişimlerin aktarıcısı öğretmenler
olduğundan bütün değişikliklerin öncellikle öğretmenler tarafından benimsenmesi gerekmektedir (Yalın, 1996’dan akt.
Kanlı ve Yağbasan, 2001). Bu bağlamda eğitimin kilometre taşları olan öğretmenlerimizin yaşanan bu değişimleri
benimsemesi ve topluma aktarılması konusunda değerli katkılar sunmaları gerekmektedir. Eğitim-öğretim ortamına
yeni kazandırılan ET’lerin verimli kullanımı açısından öğretmenler büyük önem taşımaktadır. Alan yazında “FATİH”
projesi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmen görüşlerine yönelik çalışmaların ağırlıklı olduğu
görülmektedir. Tatlı ve Kılıç (2013) çalışmalarında MEB tarafından verilen hizmet içi eğitime katılan 10 öğretmenden
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yedisi eğitimin yetersiz olduğundan söz etmiştir. Aktaş, Gökoğlu, Turgut ve Karal (2014) 1201 öğretmenin katıldığı
çalışmalarında, öğretmenlerin tamamının hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları, bu eğitimleri uzman kişilerin vermesi ve
eğitimlerin uzaktan eğitimle desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çiftçi,
Taşkaya ve Alemdar (2013) ise hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve projeye inanılması durumunda projenin başarıya
ulaşacağına inanıldığını belirtmişlerdir. Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpınar, Gültekin (2013) çalışmalarında öğretmenlerin
kendilerini teknolojik alanlarda yetersiz görmelerinin nedenini, hizmet içi eğitimlerin yetersiz olmasına bağlamışlardır.
MEB, eğitim-öğretim alanında ortaya çıkan teknolojilere, eğitim ortamlarının uyumunu sağlamak amacıyla 2011
yılında FATİH projesini uygulamaya koymuştur. Projenin uygulanabilmesi için öncelikle altyapı ve içerik sorunları
çözümlenmiştir. Bu sorunlar çözüldükten sonra projenin sağlıklı işleyebilmesi için en önemli alt başlık olan
"öğretmenlerin eğitimine" geçilmiştir. Bakanlık tarafından öğretmenlerin eğitimini sağlayabilmek için öncelikle
öğretmenlere eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmiştir. Her ilden seçilen öğretmenlere Ankara'da, "Eğitimde
Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu”verilmiş bu kursu başarıyla bitiren kişilere "Eğitici Bilişim Teknolojileri
Formatör Öğretmeni (EBİTEFÖ)" unvanı verilmiştir. Bu unvanı alan öğretmenler, gittikleri illerde projenin pilot
uygulamasının yapılacağı okullardaki öğretmenlere eğitim vermeye başlamışlardır. Projenin pilot uygulaması başarıyla
tamamlandıktan sonra farklı illerde "Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi" adı altında kurslar düzenlenerek
“Fatih Eğitmeni” unvanıyla alanda eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu eğitimi alan öğretmenler
daha sonra bulundukları ildeki koordinatör öğretmenlerin hazırladığı eğitim takvimine uygun olarak kurulumu
tamamlanan okullardaki öğretmenlere Eğitimde Fatih Projesi (1 Saat), Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel
Kavramlar (2 Saat), Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımı (2 Saat), BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma (5 Saat),
Materyal Arama, Bulma ve Seçme (5 Saat), Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma (7
Saat), Etkileşimli Tahta Kullanarak Ders Sunumu (7 Saat), Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen
Tarafından Değerlendirilmesi (1 Saat) olmak üzere toplam sekiz modül, 30 ders saatinde anlatılmaktadır. Bu çalışmada
Fatih Eğitmenlerinin verdikleri eğitimlerle ilgili şu sorulara cevap aranmaktadır:
1- Eğitmenlerin eğitim ortamları hakkındaki görüşleri nasıldır?
2- Eğitim verilen öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeyleri hakkındaki fikirleri nasıldır?
3- Eğitmenlerin böyle bir eğitimi vermek için grup büyüklüğü, süre ve eğitim içeriği hakkındaki görüşleri nasıldır?
4- Öğretmenlerin eğitim sırasındaki uygulamalar hakkındaki dönütleri nelerdir?
5- Eğitim sırasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
6- Eğitim vermek için alınan eğitim hakkındaki görüşleri nasıldır?
YÖNTEM
Araştırmada araştırma deseni olarak "Nitel Araştırma" deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalar genellikle bir konu,
durum hakkında derinlemesine bilgi toplamak amacıyla kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2004).Bu yaklaşım, araştırma
problemlerinin daha detaylı irdelenmesine imkân tanır.
Çalışma Grubu
Araştırmada amaçlı örneklem belirleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır (Akbaba, Avcı,
Yücel ve Ergün, 2015). Araştırma için üç ölçüt belirlenmiştir: Bunların birincisi çalışmaya katılacak olan kişilerin Fatih
Eğitmeni olması, ikincisi, daha önce Fatih Projesi kapsamında hizmet içi eğitim vermiş olması, Üçüncüsü ise eğitimi
Diyarbakır'da vermiş olmasıdır. Katılan tüm katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Bu yolla toplanan
verilerin geçerliği ve güvenirliği arttırılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada belirlenen ölçütlere uygun olarak seçilen 12 erkek 3 kadın Fatih Eğitmeniyle araştırma gerçekleştirmiştir.
Katılımcıların özellikleri Tablo-1'de sunulmuştur.
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Tablo-1: Katılımcı Özellikleri
Öğretmenlikteki Hizmet Yılı

Fatih Eğitmenliği Süresi(Yıl)

Verilen Eğitim Sayısı

0-3

4-8

9-13

13+

0-1

2-3

4-5

0-3

4

3

6

2

6

5

2

8

4-7

8+

5

2

Araştırmaya katılan eğitmenlerin meslekteki hizmet yıllarının en çok 9-13 yılları arasında olduğu, Fatih Eğitmenliği
süresinin çoğunlukla 0-1 arasında olduğu ve verilen eğitim sayısının çoğunlukla 0-3 Aralığında olduğu tespit edilmiştir.
Fatih Eğitmenliği süresinin 5 yılı geçmemesinin nedeni eğitmenlik kavramının Fatih Projesiyle beraber başlamasıdır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından oluşturulan 10 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk bölümünde katılımcıların meslekteki kıdemlerini belirlemeye
yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde araştırma konusundaki alan yazın incelenerek yapılan çalışmaların
bulguları doğrultusunda sorular oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular uzman görüşüne sunulmuş, gerekli düzeltmeler
yapıldıktan sonra farklı illerde çalışan üç Fatih Eğitmenine uygulanmış, uzman görüşleri de alınarak elde edilen
sonuçlar doğrultusunda düzeltmeler yapılmış ve 10 soruluk forma son şekli verilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşme formu aracılığı ile toplanan bilgiler öncelikle her soru için ayrı ayrı kodlanmıştır. Çalışmaya katılan
katılımcılar Katılımcı 1, Katılımcı 2 şeklinde kodlanmıştır. Daha sonra, verilen cevaplar temalara ayrılarak
sınıflandırılmıştır. Analizin güvenliğini sağlamak amacıyla rastgele seçilen cevaplar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı
değerlendirilmiş ve oylayıcılar arası güvenirlik katsayısı Miles ve Huberman (1994) formülüne göre 0,90 olarak
hesaplanmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların hizmetiçi eğitim programı ve fiziki koşullar ile ilgili görüşlerine ait bulgular alt başlıklar halinde aşağıda
sunulmuştur.
Eğitim verilen ortama ilişkin görüşler
Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar; bilgisayar yazılımları, internet bağlantısı, fiziksel olanaklar ve ideal
ortamlar olmak üzere dört temada toplanmıştır. Bu temalar Şekil 1'de verilmiştir.

İnternet
Bağlantısı

Bilgisayar
Yazılımları

Fiziksel
Olanaklar

Eğitim
Ortamları
Hakkında
Görüşler

Şekil 1: Eğitim Ortamları hakkındaki görüşler
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Bilgisayar Yazılımları
Katılımcıların %34'ü (f=5) bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin kullanılan programlara uygun olmadığını ve/veya
gerekli programlar da yüklü olmadığından sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak Katılımcı 6
(K6) şu görüşleri dile getirmiştir: "...Bilgisayarlar eski olduğundan uygulama sırasında sorun yaşanmaktadır." Konuyla
ilgili olarak K3'ün görüşleri: "BT Sınıflarında Windows XP işletim sistemine sahip PC’ler var. Windows XP işletim
sisteminde Antropi uygulaması çalışmıyor..." Konuyla ilgili olarak K15: "Kullandığımız BT sınıflarının yazılım
yönünden bakımları yapılmadığından ciddi problemler yaşanmaktadır." Sorunlarından bahsetmektedir. Bu sorunu
yaşamayan katılımcıların %66'sı (f=10), kullandıkları BT sınıflarının özelliklerinin eğitime uygun olduğunu, bu
konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
İnternet Bağlantısı
Katılımcıların verdikleri cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların %46'sı (f=7) kullanılan eğitim ortamındaki internet
bağlantısındaki kopma, bağlantının bulunmaması ve bağlantının sınırlı olması konularında sorunlar yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak K1; "...Tek sorunum internet ve MEB’in internet hattı." İfadesini kullanırken
K3’ün konuyla ilgili olarak: "...Her bilgisayara internet bağlantısı sağlayamadık. Bundan dolayı öğretmenler araştırma
yaparken sorunlarla karşılaştılar." Görüşünü paylaşmıştır. Bu görüşlerin yanında bağlantı konusunda herhangi bir
sorun yaşamayan katılımcı oranı %54 (f=8) olarak tespit edilmiştir.
Fiziksel Olanaklar
Katılımcıların verdikleri cevapların analizi sonucunda katılımcıların %53'ü (f=8) eğitim verilen ortamın fiziksel
imkânları ve bilgisayar donanımı konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak K11:
"Kullanılan BT sınıfları yetersiz kalmaktadır. Uzaktan eğitim için kurulan sınıfların eğitim için kullanılması daha
faydalı olacaktır." Sorun ve önerilerinden bahsetmiştir. K15 ise: "...Eğitimler genellikle uzun zamandır kullanılmayan
veya ilgilenilmeyen BT sınıflarında yapılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar donanımı yetersiz kalmaktadır..." şeklinde
görüş belirtmiştir. benzer şekilde K13 fiziksel olanaklarla ilgili: "...Eğitim verdiğim ortamların bazılarında BT sınıfı
bulunmadığından sıkıntılar yaşamaktayım..." ifadelerini kullanmıştır. Fiziksel olanaklarla ilgili sorun yaşamayan
katılımcıların oranı %47 (f=7)’dir.
İdeal Ortamlar
Katılımcıların cevapları analiz edildiğinde katılımcıların %34'ü (f=5) eğitim verilen ortamların eğitim için elverişli
olduğunu, konuyla ilgili olarak herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ve kullanılan ortamların ideal bir eğitim ortamı
olduğunu belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak K10 şunları söylemektedir: "Bilgisayar donanımları ve akıllı tahtaların
düzenli bir şekilde çalışması..." Eğitim verilen ortamların ideal olduğunu belirten K8 durumu şu sözlerle
açıklamaktadır: “eğitim verdiğim ortam bilgisayar laboratuvarı olduğundan öğretmenleri uygulama yapması açısından
olumlu buluyorum."
Eğitim Verilen Grupların Büyüklüğü Hakkındaki Görüşler
Katılımcıların "Kaç kişilik gruplara eğitim veriyorsunuz? Sizce bu sayı kaç olmalıdır?” sorularına verdikleri cevaplar
Tablo-2'ye aktarılmıştır:
Tablo-2: Eğitmenlerin ideal katılımcı sayısına ilişkin görüşleri
İstek

Sayı

Yüzde(%)

10'u geçmemeli

2

13,3

15-20 arası olmalı

6

40,0

20 kişi olmalıdır

7

46,6
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Katılımcıların verdikleri cevaplar analiz edildiğinde, katılımcıların tamamı 20 kişilik gruplara eğitim vermiş ve yarıya
yakını (f=7) bu sayıyı uygun görmüştür. Ancak katılımcıların %40’ı (f=6) bir eğitime katılan öğrenci sayısının 15-20
arasında olması gerektiğini, %13’ü (f=2) ise verimli bir hizmet içi eğitim için bir sınıftaki öğrenci sayısının 10’u
geçmemesi gerektiğini dile getirmiştir.

Eğitime Katılan Öğretmenlerin Hazırbulunuşluk Düzeyi İle İlgili Düşünceler
Katılımcıların cevapları analiz edildiğinde katılımcıların %93'ü (f=14) öğretmenlerin kursa başlamadan önce eğitim
alması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %7'si (f=1) öğretmenlere herhangi bir eğitim verilmemesi gerektiğini
düşünmektedir. Öğretmenlere hangi eğitimlerin verilmesi konusunda verilen cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların
%80'i (f=12) öğretmenlere temel bilgisayar eğitimi verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bunun yanında bilgisayar
parçaları kullanımı eğitimi, internet becerileri, arama becerileri eğitimi verilmesi gerektiğini belirten katılımcılar
bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak K2: "Kesinlikle düşünüyorum. Daha önceden bilgisayar bilgim var denmesine
rağmen eğitimlerde temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmayan çok fazla sayıda öğretmenle karşılaştım."
Durumlarından bahsetmektedir. Ön eğitime ihtiyaç bulunmadığını belirten K1 durumu: "Bence herhangi bir ön eğitime
gerek yok; çünkü eğitim içeriği her öğretmenin anlayabileceği düzeyde gayet basit ve uygulamaya yönelik."
Cümleleriyle açıklamıştır.
Eğitim Süresiyle İlgili Düşünceler
Katılımcıların eğitim süresiyle ilgili verdikleri cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların %80'i (f=12) eğitim süresinin
yeterli olduğunu, katılımcıların %13'ü (f=2) eğitim süresinin fazla olduğunu, katılımcıların %6'sı (f=1) ise eğitim
süresinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Katılımcı sayısıyla süreyi ilişkilendiren K9: "Kursiyer sayısının çok (20) olması
ve eğitimin teorik ve uygulama kısımlarının çok fazla olmasından dolayı sürenin yetersiz geldiğini söyleyebilirim."
şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Eğitim süresinin fazla olduğunu düşünen K1 düşüncelerini: "Eğitim süresi fazla. Daha
az saatte, daha dolu bir program yapılabilir." Şeklinde dile getirmiştir.
Verilen Eğitimlerde Öğretmenlerin Ürünleri Hakkındaki Düşünceler
Katılımcıların “verilen eğitimlerde ortaya çıkan ürünler” hakkındaki görüşleri analiz edildiğinde katılımcıların %93'ü
(f=14) eğitime katılan kişilerin isteksizlik ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, bu noktada
ürünlerin istenilen düzeye ulaşamadığını belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların %7'si (f=1) ortaya çıkan
ürünlerin istenilen özelliklere uygun olduğunu belirtmiştir. K3 durumu:" Özenerek yapan öğretmen sayısı 4-5 kişi
oluyor. Diğerleri baştan savma oluyor. Bazıları akıllı tahtayı bile bir daha kullanmayacağını söyledi." Cümleleriyle
açıklamıştır. K2: "Beklenen düzeye yakın materyaller geliştiriliyor" şeklinde görüş bildirmiştir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde eğitimlerle ilgili en çok değinilen konuların eğitim içeriği ve kursiyer
hazırbulunuşluğu olduğu görülmüştür. Eğitim içeriği yapılan çalışmalar incelendiğinde; verilen hizmet içi eğitimlerin
teoriden ziyade uygulamaya dönük olması gerektiği benzer çalışmaların büyük bir bölümünde görülmüştür(Tatlı, Kılıç,
2013; Gökoğlu, Turgut ve Karal, 2014; Akbaba Altun, Avcı Yüksel ve Ergün, 2015; Çiftçi, Taşkaya ve Alemdar, 2013).
Daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen bu bulgu eğitim içeriğinde sadeleşmeye gidilip materyal arama bulma ve
seçme modülünün daha geniş bir zaman diliminde verilmesi bulgusunu desteklemektedir. Alan yazındaki çalışmaların
bir diğer ortak bulgusu, öğretmenlere temel bilgisayar eğitiminin verilmesi gerektiği bulgusudur(Akbaba Altun, Avcı
Yüksel ve Ergün, 2015; Tatlı, Kılıç, 2013 Gökoğlu, Turgut ve Karal, 2014; Bulut, Koçoğlu, 2012). Araştırmaya katılan
eğitmenler, bu bulguya %93 oranında katılmaktadır. Öğretmenlerin temel bilgisayar becerisi alması verilen eğitimlerin
fayda sağlaması noktasında önem taşımaktadır. Kursiyer hazırbulunuşluğuna yönelik olarak Tatlı ve Kılıç, 2013 yılında
yaptıkları çalışmada öğretmenlerin kendilerini teknolojik açıdan yeterli gördüklerini tespit etmişlerdir. Eğitime katılan
kursiyerlerin kendilerini yeterli görmelerinden dolayı öğrenmeye karşı kapalı olarak eğitime katılmaktadırlar bu durum
eğitimden alınan verimi düşürmektedir.
Eğitmenlerin eğitim ortamı hakkındaki görüşleri incelendiğinde eğitim verilen ortamların BT ekipmanları açısından
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında eğitim verilen ortamlardaki fiziksel yetersizlikler dikkat çeken bir diğer
unsurdur. Eğitmenlerin ideal ortamlarla ilgili verdikleri bilgilerden yola çıkılarak uzaktan eğitim verilmesi için Bakanlık
tarafından illerde oluşturulan uzaktan eğitim merkezlerinin fiziki ve donanım özellikleri göz önünde
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bulundurulduğunda, bu merkezlerin sayısının arttırılarak hizmet içi eğitim için kullanılmasının sorunun çözümüne
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Eğitimlerdeki katılımcı sayısı ile ilgili görüşleri incelendiğinde eğitmenlerin büyük çoğunluğunun Bakanlığın belirlediği
katılımcı sayısı olan 20 kişilik grupları uygun gördüğü tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan eğitmenlerden bazıları,
eğitim verdikleri ortam özelliklerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı kişi sayısının 10-15 aralığına çekilmesi
gerektiğini düşünmektedir. Konuyla ilgili olarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün illere
gönderdiği resmi yazıda eğitime katılacak kişi sayısının 20'yi geçmemesi gerektiği belirtilmektedir fakat eğitim verilen
BT sınıflarında genellikle 16 bilgisayar bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda katılımcı sayısının 15 ile
sınırlandırılması fayda sağlayacaktır.
Öğretmenlerin bu kursa alınmadan önce eğitime alınmasıyla ilgili soruya eğitmenlerin verdiği cevaplar analiz
edildiğinde bir kişi hariç tüm eğitmenlerin "Evet, verilmelidir." şeklinde cevap verdiği tespit edilmiştir. Eğitim
verilmesi gerektiğini düşünen eğitmenlerin tamamı öğretmenlere öncellikle temel bilişim teknolojileri eğitimi verilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Eğitmenlerin verdikleri cevaplardan yola çıkılarak eğitime katılan öğretmenlerin temel bilgi
teknolojisi alanında eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Bu eksiklikten dolayı öğretmenlerin ürün ortaya koyma, arama,
bulma becerileri gibi alanlarda ciddi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Eğitmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 25 saatlik hazırlayıcı eğitime katılan
öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre eğitimlerden daha fazla verim aldığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak
öğretmenlerin eğitime alınmadan önce temel bilgi teknolojileri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi ve sonuca göre
eğitime tabi tutulması sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma, FATİH projesinde verilen hizmet içi eğitimlerle ilgili Fatih Eğitmenlerinin görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Alanda birçok görüş belirleme çalışması yapılmasına rağmen projenin sahadaki yürütücüleri konumunda
olan eğitmenlerle yapılmış çalışmanın sınırlı sayıda olması bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
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ÖZET: İletişim sadece yüz yüze ortamlarda önemli olduğu kadar uzaktan eğitim uygulamalarında da öğrenme
etkinlikleri için önemli bir süreçtir. Yüz yüze ortamlarla kıyaslandığında çevrimiçi öğrenme ortamlarında iletişimin
yeterli olup olmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamlarını
kullanan öğrencilerin iletişime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma
yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 67
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada sekiz hafta süre ile dersler çevrimiçi öğrenme ortamında sanal sınıf ve öğrenme
yönetim sistemi desteği ile yürütülmüştür. Araştırma süresince çeşitli iletişim araçlarına yer verilerek hızlı geri dönütler
sağlanmıştır. Araştırmanın veri kaynağını araştırmacı tarafından oluşturulan üç adet açık uçlu soru oluşturmaktadır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamının dersin öğretim elemanıyla iletişim kurmak için
yeterli olduğunu, bu ortamlarda daha rahat iletişim kurduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin bu ortamlarda birbirleri
ile iletişim kurmalarını sağlayan en önemli etkenler arasında farklı öğretim yöntemlerinin yer aldığı belirtilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda çevrimiçi öğrenme ortamlarında iletişimin çoklu araçlarla
gerçekleştirilmesi, hızlı ve sürekli bir iletişimin sağlanması ve iletişimi artıracak etkinlik ve uygulamalara yer verilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Çevrimiçi öğrenme ortamı, iletişim, öğrenci görüşleri.
GİRİŞ
İnsanoğlu bir arada yaşayan canlı topluluğudur ve çevresindeki diğer insanlarla etkileşimde bulunma ihtiyacı
hissederler. Çoğu zaman duygu, düşünce ve bilgilerini yazılı veya sözlü olarak aktarıp paylaşmak isterler. İnsanlar
arasındaki bu paylaşım isteğini gerçekleştiren araç iletişimdir.
İletişim, “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma” süreci olarak tanımlanabilir (Dökmen, 2012, s.37). Bir başka tanıma
göre iletişim, duygu, düşünce, fikir, bilgi ve kültürü kapsayan anlamların semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir
(Tutar ve diğerleri, 2003, s.34). Bu süreç sadece günlük hayatımızda değil eğitimin sürdüğü her ortamda da büyük önem
taşımaktadır. Eğitim-öğretim ortamı düşünüldüğünde iletişim sürecinin temel öğelerinden birinin öğretmen olduğu
görülmektedir. Bireylerin iletişiminin gelişiminde öğretmenlerin büyük etkisi vardır (Çetinkaya, 2011, s.568).
Öğretmen sınıfta eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlarken, öğretimi gerçekleştirirken ve öğrenilenleri
değerlendirirken öğrencilerle iletişim içinde olur. Bu faaliyetlerin öğretmen tarafından başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesi, sınıf içindeki iletişimin kalitesine bağlıdır. Bu açıdan iletişim, sınıf içi etkinliklerin yürütülmesinde
yönetsel bir araç olarak görülmektedir (Erdoğan, 2003, s.81). Öğretmen sınıfta iletişimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi
için, iletişim engellerini ortadan kaldırmalı, demokratik, saygılı ve katılımcı bir ortam oluşturmalıdır.
İletişim sadece yüz yüze gerçekleşen bir süreç değildir. Yüz yüze ortamlarda önemli olduğu kadar uzaktan eğitim
uygulamalarında da öğrenme etkinlikleri için önemli bir süreçtir. Uzaktan eğitimin ilk dönemlerinde öğrenen-öğrenen
etkileşimi çok mümkün olmamaktaydı. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte, öğrenenler arasındaki etkileşimi sağlamaya
yönelik alt yapılar ve uygulamalar geliştirilmiştir. Çevrimiçi öğrenmenin avantajlarından en üst seviyede yararlanmak
ve sınırlılıklarından en az derecede etkilenmek için; hazırlanan öğrenme ortamlarının, özellikle, öğrenmenin
merkezinde yer alan öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda etkileşim
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önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Olpak ve Çakmak, 2014, s.244). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında
iletişim ders dışında da devam etmektedir. Yüz yüze sınıflarla çevrimiçi öğrenme ortamlarını iletişim açısından
kıyaslarsak, yüz yüze sınıflarda ders bittikten sonra öğrenci-öğretmen iletişimi bir sonraki derse kadar kesintiye
uğrarken, çevrimiçi öğrenme ortamlarında ders sanal sınıflarda yapılsa dahi öğrenci-öğretmen iletişimi çevrimiçi
iletişim araçları üzerinden devam eder. Öğrenme yönetim sistemlerinde yer alan mesaj, tartışma, forum, sohbet alanları
dışında e-posta, sosyal ağlar ve GSM teknolojileri de iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla öğrenci her
an öğretmen ve diğer öğrencilerle iletişime geçebilme imkânına sahiptir. Ancak sağlıklı ve çift yönlü bir iletişim için
burada da iletişim kurallarına ve engellerine dikkat etmek gerekmektedir. Bu doğrultuda eğitimin başında öğrencilere
iletişim kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak iletişime dair olumsuzluklar önlenebilir. Çeşitli teknolojilerini
kullanarak ve oluşabilecek engelleri ortadan kaldırarak çevrimiçi öğrenme ortamlarında iletişimi en üst düzeyde ve
etkili bir şekilde gerçekleşmeye çalışılmalıdır.
Yüz yüze ortamlarla kıyaslandığında çevrimiçi öğrenme ortamlarında iletişimin yeterli olup olmadığının belirlenmesi
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamlarını kullanan öğrencilerin iletişime ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim “fenomology” deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni,
farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular,
yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza
çıkabilmektedir. Günlük yaşantımızda değişik biçimlerde karşımıza çıkan bu olguları tam olarak anladığımız anlamına
gelmez. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı
amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 72).
Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada sekiz hafta
süre ile dersler çevrimiçi öğrenme ortamında sanal sınıf ve öğrenme yönetim sistemi desteği ile yürütülmüştür.
Araştırma süresince çeşitli iletişim araçlarına yer verilerek öğrencilere hızlı geri dönütler sağlanmıştır. Araştırma
sonrasında çevrimiçi öğrenme ortamında derslere katılan öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırmanın veri kaynağını, araştırmacı tarafından oluşturulan üç adet açık uçlu soru oluşturmaktadır. Nitel verilerin
analizinde “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde, temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunu okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize
ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 227). Bir başka ifadeyle, belirli kuralları içeren kodlamalarla bir
metindeki bazı sözcüklerin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2010, s.269). İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmaktır. Bu yolla veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya
çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 227).
Araştırmada görüşme formları ile öğrencilerden elde edilen yanıtlar incelenerek tüm (n=67) görüşme formları geçerli
kabul edilmiştir. Görüşme formları Ö1, Ö2, Ö3… Ö67 şeklinde kodlanmıştır. Daha sonra bilgisayar ortamında Word
belgesine aktarılan görüşler istatistiksel veri analiz programında analiz edilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinde benzer olan
ifadeler bir araya toplanarak temalar oluşturulmuştur. Hiçbir görüş dışarıda kalmayacak şekilde uygun temaya
yerleştirilmiştir. Nitel araştırmanın güvenirliğini belirlemek amacıyla görüşlerin temalara yerleştirilmesi sürecinde
uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu doğrultuda görüşme formlarında yer alan görüşler ve oluşturulan temalar uzman
tarafından incelenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini ölçmek amacıyla Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen
aşağıdaki formül kullanılmıştır.

Uzman tarafından 22 ifade araştırmacıdan farklı kategorilere yerleştirilmiştir. Bu hesaplama ile P = 280 / (280+4) =
%98.6 olarak belirlenmiştir. Nitel araştırmalarda güvenirlik amacıyla uzman ve araştırmacı tarafından yapılan
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değerlendirmeye ilişkin uzlaşma yüzdesi %90 ve üzeri olduğu durumlar için güvenirlik sağlanmış olmaktadır (Saban,
2004, s.467). Bu sayede araştırmanın iç geçerliği sağlanmıştır. Karasar (2007, s.105-106), varılan bir “nedensel”
ilişkide, “sonuç” un “bilinen neden”lerle gerçekten açıklanabilirliğini iç geçerlilik olarak tanımlarken, örnek bir grup
üzerinde ve araştırma koşulları içinde varılan bir sonucun, gerçek yaşama genellenebilirliğini de dış geçerlilik olarak
tanımlamıştır.
Görüşlere ilişkin frekans değerleri belirlenerek ana tema ve alt temalar veri analiz programı tarafından oluşturulan şema
ile sunulmuştur. Oluşturulan temalar için örnek görüşlere yer verilmiştir.
BULGULAR
Araştırmada ilk olarak, “Çevrimiçi öğrenme ortamı dersin öğretim elemanıyla iletişim kurmak için yeterli oldu
mu?” sorusuna ilişkin öğrencilerin görüşleri alınmış ve oluşturulan ana temalar, ana temalara bağlı alt kategoriler ve
frekans değerleri Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1. İletişimin Yeterliliğine İlişkin Görüşler

Çevrimiçi öğrenme ortamını kullanan öğrencilerin öğretim elemanıyla kurdukları iletişimin yeterliliğine ilişkin
görüşleri; Yeterli (f=62), Kısmen Yeterli (f=3) ve Yetersiz (f=2) kategorilerinde toplanmıştır. Yeterli olduğunu ifade
eden görüşler arasında Sürekli İletişim (f=9), Hızlı İletişim (f=8) ve Rahat İletişim Ortamı (f=5) görüşlerinin sık
tekrarlandığı görülmüştür. Çevrimiçi öğrenme ortamlarının iletişim için yeterli olduğu söylenebilir. Öğrencilerin
iletişimin yeterliliğine ilişkin görüşleri ile ilgili örnek ifadelere aşağıda yer verilmiştir:
Ö8: “Evet yeterli oldu, öğretim elemanıyla rahatlıkla iletişime geçebiliyorduk.”
Ö15: “Gayet iyi ve yeterli iletişim kuruldu.”
Ö19: “Yeterli oldu. Bir konuda ulaşmak istedim mail attım. Hocam cevabı hızlı bir biçimde mailime cevap verdi.”
Ö24: “Yeterli oldu çünkü ders dışındaki zamanlarda bile gerek sistem üzerinden gerekse diğer yollarla (mail, telefon)
iletişim kuruyorduk.”
Ö36: “Yeterli oldu. Bir konuda ulaşmak istedim ve dersin hocasına mail attım, cevabı hızlı bir biçimde vererek,
mailime döndü.”
Ö38: “Dersin öğretim elemanıyla sanal ortamda kurduğumuz iletişim bana dersi öğrenip bilgi edinmem için yeterli
oldu.”
Ö41: “Evet oldu. Gereken dönütü aldığımı düşünüyorum.”
Ö51: “Evet yeterli oldu çünkü rahat iletişim kurabileceğimiz bir ortam vardı.”
Ö52: “Yeterli bulmadım.”
Ö66: “Kesinlikle yeterli oldu, çünkü her zaman dersin hocasıyla iletişim kurabiliyordum.”
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İkinci olarak öğrencilere, “Sanal sınıf ile yüz yüze öğrenme ortamı iletişim kurma açısından karşılaştırıldığında,
hangi ortamda daha rahat iletişim kurabildiniz. Neden?” sorusu yöneltilmiş ve bu soruya ilişkin ana temalar, ana
temalara bağlı alt kategoriler ve frekans değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. İletişim Ortamının Karşılaştırılmasına İlişkin Görüşler

Öğrenciler daha rahat iletişim kurma açısından sırasıyla, Sanal Sınıf (f=42), Yüz Yüze Ortam (f=19) ve Heriki Ortamı
(f=6) dile getirmişlerdir. Sanal sınıf ortamını ifade eden öğrenciler bu ortamı Rahat Konuşma (f=27), Kalabalık
Olmama (f=4) ve Hızlı İletişim (f=3) ifadeleri ile desteklerken, yüz yüze ortamı ifade eden öğrenciler ise Sözlü İletişim
(f=7), Daha İyi İfade Etme (f=4) ve Samimi Ortam (f=3) görüşleri olarak ifade etmişlerdir. Öğrencilerin büyük bir
çoğunluğu sanal sınıflarda daha rahat bir iletişimin sağlandığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, iletişimin rahat
gerçekleştiği ortama ilişkin görüşleri ile ilgili örnek ifadelere aşağıda yer verilmiştir:
Ö1: “Normal sınıflar çok kalabalık olduğu için rahat cevaplar veremiyorum. Sanal sınıfta istediğim cevabı rahatça
verebiliyorum.”
Ö11: “Yüz yüze ortamda daha rahat iletişim kuruyorum. Çünkü konuşarak kendimi daha iyi anlatırım.”
Ö12: “İkisinin de olumlu yönleri vardır ama bana göre sanal sınıf daha faydalı oldu. Çünkü sınıf ortamında bir
öğretmeni sadece dinlerken dikkatin dağılabilir, ama sanal ortamda öğrenci de aktif olduğu için daha iyi öğrenme
sağlar. Bulunduğun ortamda sanal sınıftaki dersi anlamana yardımcı olur.”
Ö21: “Sanal sınıfta daha iyi iletişim kurabildim, çünkü yüz yüze ortamda pek dışa dönük olamıyorum bazen soracağım
sorularda utanabiliyorum.”
Ö23: “Sanal sınıfta çünkü insanlar önünde rezil olmak gibi bir kaygımız olmuyor. Bu yüzden sanal ortamda daha rahat
iletişim kuruyorum.”
Ö28: “Sözlü olarak kendimi ifade ettiğim için daha kolay oluyor. Bu yüzden yüz yüze ortamda daha iyi iletişim
kuruyorum.”
Ö31: “Sanal sınıfta daha rahat iletişim kurabiliyorum Çünkü daha hızlı ve verimli bir iletişim gerçekleşiyor.”
Ö36: “Yüz yüze sınıfta hocadan biraz da olsa çekindiğim için orda (sanal sınıfta) daha rahat sorulara cevap
verebildim.”
Ö38: “Ben sanal sınıf ortamında daha rahat iletişim kuruyorum. Çünkü bizler sanal ortamlarda duygu ve
düşüncelerimizi daha rahat iletiriz.”
Ö48: “Yüz yüze sınıfta daha rahat kuruyorum. Çünkü daha samimi bir ortam oluyor.”
Üçüncü olarak öğrencilere, “Sanal sınıfta kullanılan öğrenme etkinliklerinden (ödev/proje, tartışma, örnek olay
vb.) hangilerinde diğer öğrencilerle iletişime geçtiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya ilişkin ana temalar, ana
temalara bağlı alt kategoriler ve frekans değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3. İletişim Sağlayan Öğrenme Etkinliğine İlişkin Görüşler
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Öğrenciler, Proje-Ödev (f=38), Tartışma (f=11), Tüm Etkinlikler (f=5), Örnek Olay (f=4) etkinliklerinde sık iletişim
kurduklarını ifade etmişlerdir. Buna karşılık hiçbir etkinlikte İletişimde Bulunmadım (f=12) görüşünü bildiren
öğrencilerde olmuştur. Öğrencilerin, çevrimiçi öğrenme ortamında proje-ödev etkinliği sürecinde daha sık iletişim
kurdukları görülmüştür. Öğrencilerin iletişim sağlayan öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşleri ile ilgili örnek ifadelere
aşağıda yer verilmiştir:
Ö1: “Tartışma konuları hakkında arkadaşlarımla sürekli paylaşımda bulundum.”
Ö13: “Arkadaşlarımla hiç iletişimde bulunmadım.”
Ö19: “Ödev yaparken arkadaşlarımla iletişimde bulunduk, beraber araştırdık.”
Ö35: “Hemen hemen her konuda arkadaşlarla iletişime geçtim, fikir alışverişinde bulundum.”
Ö38: “Verilen ödevlerde arkadaşlarımla ödevi yapma sürecinin neredeyse tamamında iletişim halindeydik.”
Ö42: “Proje (ödev) yaparken arkadaşlarımla iletişimde bulundum, fikir alışverişi yaparak çalıştık.”
Ö45: “Ben hiç birinde bulunmadım ama bulunulması gerekir.”
Ö51: “Arkadaşlarımla proje/ödev yaparken birlikte çalıştık. Böyle etkinlikler arkadaşlarımızla ders için daha sık
görüşmemizi sağlıyor.”
Ö66: “Ödev konusunda arkadaşlarımızla çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden grup çalışmaları ve tartışmalar yaptık.”
TARTIŞMA
İletişim eğitim ortamlarında önemli ve etkili bir araçtır. Sadece yüz yüze sınıf ortamlarında değil uzaktan eğitimin
gerçekleştiği tüm ortamlarda da önem taşımaktadır. Öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamlarında dersin öğretim
elemanıyla ve diğer öğrencilerle iletişim kurabilmektedirler. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen iletişime
yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada öğrencilere üç adet açık uçlu yöneltilmiştir.
Araştırmanın ilk sorusu olan “Çevrimiçi öğrenme ortamı dersin öğretim elemanıyla iletişim kurmak için yeterli oldu
mu?” sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yeterli olduğunu ifade etmiştir. Bu görüş iletişimin hızlı, sürekli ve
rahat gerçekleştiği görüşleriyle desteklenmiştir. Bunun yanı sıra az sayıda da olsa kısmen yeterli oldu ve yetersiz oldu
ifadeleri de kullanmıştır. Bu sonuca göre çevrimiçi öğrenme ortamın yeterli iletişim sağladığı söylenebilir. Özmen
(2012) tarafından yapılan çalışmada uzaktan eğitim ortamlarında gerçekleştirilen uygulamaların öğrencilerin öğretim
elemanıyla ve arkadaşlarıyla olan iletişimlerini olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Gülbahar (2005) yapmış olduğu
çalışmada web destekli ortamlarda kullanılan iletişim araçlarının ve bu ortamlar için sağlanan yeterli rehberliğin
öğrenme üzerine doğrudan etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Araştırmanın ikinci sorusu olan “Sanal sınıf ile yüz yüze öğrenme ortamı iletişim kurma açısından
karşılaştırıldığında, hangi ortamda daha rahat iletişim kurabildiniz. Neden?” sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğu
sanal sınıflarda daha rahat iletişim kurduklarını ifade etmişlerdir. Bu görüşü, sanal sınıflarda çekinmeden daha rahat
konuştukları, sanal sınıfların yüz yüze sınıflar kadar kalabalık olmadığı, burada iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleştiği
ve anında geridönüt aldıkları şeklinde ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra yüz yüze ortamda rahat iletişim kurduğunu
ifade eden az sayıda öğrenciler de olmuştur. Bu görüşü, yüz yüze ortamda kendilerini daha iyi ifade etikleri, yüz yüze
sınıfın sanal sınıfa göre daha samimi ortam olması ve sözlü iletişimi tercih ettikleri şeklinde açıklamışlardır. Özmen
(2012) tarafından yapılan çalışmada, uzaktan eğitim ortamının öğrencilerin iletişimini artırdığı, öğrencilerin bu ortamda
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kendilerini daha rahat ifade ettikleri, anında dönüt alabilme sonucunu elde etmiştir. Baker (2004) yapmış olduğu
çalışmada, eğitmenin yakınlığı, öğrencinin sorunlarının hızlı biçimde çözülmesinin ve destekleyici bir dil
kullanılmasının çevrimiçi sınıflarda başarıyı önemli oranda etkilediğini ortaya koymuştur.
Araştırmanın üçüncü sorusu olan “Sanal sınıfta kullanılan öğrenme etkinliklerinden (ödev/proje, tartışma, örnek olay
vb.) hangilerinde diğer öğrencilerle iletişime geçtiniz?” sorusuna öğrenciler çoğunlukla Proje-Ödev etkinliklerinde bilgi
paylaşımı amacıyla daha sık iletişim kurduklarını ifade etmişlerdir. Bu etkinliği tartışma ve örnek olay etkinliği
izlemiştir. Tüm etkinliklerde iletişimde bulunduğunu ifade eden öğrencilerin yanı sıra, hiç iletişimde bulunmadığını
ifade eden az sayıda öğrencinin olduğu da görülmüştür. Bu sonuç çevrimiçi öğrenme ortamlarında yapılan ödev-proje
etkinliklerinin, öğrencilerin birbirleri ile iletişim ve etkileşim sağlamaları açısından etkili olduğunu göstermektedir.
Bunun yanı sıra öğrencilerin öğrenme motivasyonunu arttırdığı söylenebilir. Yapılan birçok çalışmada (Benson ve Rye,
1996; McGill, Volet ve Hobbs, 1997) öğrenci-öğrenci etkileşimi uzaktan eğitimde öğrenci başarısını ve motivasyonunu
etkileyen önemli unsurlardan biri olarak ifade edilmiştir.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında en az yüz yüze öğrenme ortamları kadar etkili bir iletişimin sağlaması için öğrencilere
hızlı geridönüt sağlanması, farklı iletişim araçlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin rahat
iletişim kurabilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri öğrenme ortamı sağlanabilir. Uzaktan eğitim uygulamalarında
öğrencilerin birbirleri ile etkileşimini sağlayacak yöntem, teknik ve eğitsel uygulamalara (grup çalışması, işbirlikli
öğrenme, vb.) yer verilmelidir.
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ÖZET:İnsanlar arasındaki iletişim ihtiyacı ve teknolojideki hızlı gelişmeler internet ortamından gerçekleştirilen
iletişimi ve beraberinde sosyal ağları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Bilgisayar, tablet ve akıllı
telefon gibi cihazlar günümüz iletişim teknolojileri ile bir araya gelince internete ulaşmak zaman ve mekân sınırı
tanımamaktadır. İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmının sosyal ağları kullandığı gerçeği, bu sanal ortamların
iletişim amacıyla da kullanıldığını göstermektedir. Lisans öğrencilerine yönelik yapılan çalışmada sosyal ağların
iletişim becerilerine etkisi araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üç boyuttan
oluşan 18 maddelik Sosyal Ağ İletişim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen niceliksel veriler istatistiksel analiz
programında yorumlanarak öğrencilerin sosyal ağları kullanımlarının iletişim becerilerine etkisi çeşitli değişkenler
açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin en çok tercih ettiği sosyal ağ Facebook
olduğu görülmüş ve sıklıklar her gün girdiklerini ifade etmişlerdir. Kullanım amaçları arasında iletişim kurmak, vakit
geçirmek ve eski arkadaşlarını bulmak olarak sıralanmıştır. Öğrencilerin sosyal ağları bir iletişim aracı olarak
gördükleri ve bu ortamda daha rahat iletişim kurdukları belirtmişlerdir. Ayrıca bu ortamların sosyal yönünü çok
benimsemedikleri ve bilgi güvenliği açısından tereddüt ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin görüşlerine göre
ölçeğin alt boyutlarında, cinsiyet değişkeni bakımından farklılık görülürken, yaş ve öğrenim gördükleri fakülte
değişkeni bakımından farklılık görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal ağlar, sosyal paylaşım siteleri, iletişim becerileri
GİRİŞ
İnsanlar var olduğu günden beri birbirleri ile iletişim ve etkileşim kurma ihtiyacı duymuştur. Günümüzde iletişimi
gerçekleştirmek için bilişim teknolojileri yoğun olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesi insanları bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanmaya zorlamakta ve hayatın ayrılmaz bir parçası olarak yerini almaktadır. Özellikle
internet her alanda kullanılan bir iletişim aracı haline gelmiştir.
İnternet, milyonlarca hatta milyarlarca bilgisayarı birbirine bağlayan uluslararası düzeyde bir bilgisayar ağı ve dünya
genelinde insanların iletişim kurmalarını sağlayan herkese açık bir haberleşme ağıdır (Seferoğlu, 2006, s.138). Aynı
zamanda, insanların arasında gittikçe artan bilgi üretme, saklama, paylaşma ve bilgiye ulaşma istekleri sonrasında
ortaya çıkan teknolojidir. Günümüzün ve geleceğin en büyük iletişim araçlarından birisi olarak kabul edilen bilgisayar
ve internet sayesinde, birçok alandaki bilgilere daha kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişilebilmektedir. İnternet,
çok uzun bir geçmişe sahip olmasa da dünya çapında yaygın bir kullanım alanı edinerek ayrıcalıklı bir konuma erişmiş
bir kitle iletişim aracı olmuştur. Ticaret, haberleşme, eğlence sektöründe, eğitim ve yönetim gibi birçok alanda interneti
kullanmak mümkün olmaktadır (Çakır & Topçu, 2005).
Cüceloğlu (1997)’na göre, iletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişidir. Açıkgöz (2003)
iletişimin alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmasına dikkat çekmiştir. İletişimde en önemli
nokta bilgi aktarımının iki yönlü olmasıdır. Bilgi aktarımı tek yönlü ise bilgilendirme, çift yönlü ise iletişim olarak
adlandırılır. İletişim bir süreç olmakla birlikte sadece günlük hayatımızda yüz yüze olarak değil teknolojinin iletişim
olarak kullanıldığı her ortamda da büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ve toplumsal değişmelere bağlı olarak
iletişim becerilerinin daha da önem kazandığı söylenebilir. Yeni iletişim teknolojileri; iletişimde etkileşime olanak
tanıyan yapısıyla önem kazanmaktadır ve iletişim alanında en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Yeni
iletişim teknolojilerinin, alıcı ile verici arasındaki kanalda etkileşime imkân sağlaması özelliği, geleneksel iletişim
araçlarından hiçbirinde bulunmamaktadır.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve giderek gelişmesiyle, insanların iletişim araçları da çeşitlilik
göstermektedir. Çeşitli iletişim yazılımları, bloglar, web siteleri hatta günümüzde kullanıcı sayıları hızla artan sosyal
paylaşım siteleri (sosyal ağlar) ile internet bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Sosyal paylaşım siteleri bireylerin
halka açık ya da yarı halka açık olarak profillerini kayıtlı bir sistemde oluşturmalarını, bir bağlantıyı paylaştıkları, diğer
kullanıcıların listesini göstermesini ve sistem içerisinde bulunan kişilerin ilişki listelerini de görmeyi sağlayan, online
topluluklardaki insanların beğenilerini, aktivitelerini paylaştıkları ve ağ üzerinden birbirlerine mesaj, e-mail, tartışma
grupları video, sesli sohbet, dosya paylaşımı yaptıkları sitelerdir. Sosyal paylaşım sitelerinde bulunan kullanıcıların
amaçlarından biri uzun zamandır görüşmedikleri ya da yüz yüze olarak sık görüşmedikleri kişileri sosyal ağlarına
katmaktır. Sosyal ağlar ortak paydaları olan insanları, bir araya toplayarak oluşturdukları grup arasındaki iletişimi ve
bilgi akışını sağlamaktadır. Diğer taraftan sosyal ağların üç temel özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler, kullanıcının
profil oluşturabilmesi, kullanıcının ilişkide olduklarının listesini açıklayabilmesi ve kullanıcının diğer kişilerin bağlantı
listelerine ulaşabilmesidir (Boyd & Ellison, 2007; Kobak, Biçer, 2008; Kalafat & Göktaş, 2011). Ayrıca kullanıcılara
kendi mini sosyal ağlarını kurmaları için imkan sağlayan ve sadece ağı oluşturan kişinin belirleyeceği üyelerin
erişebileceği bir sosyal ağ (Ning) yapısı da kullanılmaktadır (Özmen, 2012).
İnternet kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ve kullanılan sosyal ağlar, Facebook, Twitter, Google+, Friendfeed,
Linkedin, vb. olarak sıralanabilir. Dünya genelinde 2,307 milyar kullanıcı aktif olarak sosyal medyada yer alıyor
(Dijitalajanslar, 2016). Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 42 milyona ulaştı (bkmexpress, 2016). Kullanıcı
sayılarındaki artış sosyal ağların iletişim aracı olarak önemini artırmaktadır. Toplum tarafından takip edilen kişi ve
kurumların iletişim, duyuru ve haber amacıyla sosyal ağları kullandıkları da görülmektedir.
Sosyal ağlarla ilgili yapılan araştırmalar, sosyal ağların kullanım amaçları arasında iletişimin de olduğunu
göstermektedir. Sosyal ağlar, kullanıcılarına; sosyal bir ortamda kendilerini tanıtma, sosyal ağ ortamı kurma, diğer
kullanıcılarla iletişim kurma ve devam ettirme (Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007; Kobak, Biçer, 2008), oluşturdukları
içeriği (fotoğraf, video, blog vb.) paylaşma (Kim, Jeong ve Lee, 2010), kişisel bilgilerini, fotoğraf ve videolarını içeren
profil sayfası oluşturma ve tanımadığı insanlarla ilişkiler kurma, yeni arkadaşlıklar keşfetme (Wang ve ark., 2010)
olanağı sunmaktadır. Sunulan olanakların ve bireylerin farklı gereksinimlerini karşılamaya yönelik uygulamaların
varlığı, her geçen gün daha fazla sayıda bireyin sosyal ağ sitelerine üye olmasını sağlamaktadır (Karal, Kokoç, 2010).
Öztürk ve Akgün (2012) yapmış oldukları araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma
amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre,
öğrencilerin yoğun olarak sosyal paylaşım sitelerini kullandıkları, kullanım amacının çoğunlukla fotoğraf, video
paylaşımı ve mesajlaşma şeklinde olduğunu, sosyal paylaşım sitelerini yeni arkadaşlar bulmaktan çok var olan
arkadaşlıklarını sanal ortamda sürdürmek amacıyla kullandıklarını, en çok akran gruplarına, en az ise internet ve
teknoloji gruplarına üye olduklarını göstermektedir. Üniversite öğrencileri özel bilgilerinin korunması açısından sosyal
paylaşım sitelerini güvenilmez olarak görmektedirler. Öğrenciler sosyal paylaşım sitelerinin olumlu özelliklerini:
Kendini rahat ifade etme, iletişimi kolaylaştırma; olumsuz özelliklerini ise gereğinden fazla zaman alma, bilgilerinin
çalınma ihtimali ve ders çalışma verimliklerini azaltma olarak belirtmişlerdir.
Uzaktan eğitim uygulamalarında da sosyal ağların kullanımı iletişimi destekleyerek eğitim sürecinin etkililiğini
artırmaktadır (Wellman, 2001). Öğrenmeyi sınıf sınırlarının ötesine genişletmekte ve çevrimiçi topluluk oluşturulmasını
aktif olarak teşvik etmektedir (Smith, 2009). Sosyal ağlar ile ilgili yapılan araştırmalarda farklı amaçlar için kullanımı
üzerinde de durulmuştur. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle örgün ve uzaktan eğitim
uygulamalarında kullanımı ve öğrencilerin etkileşimine, iletişimine, motivasyonuna, işbirlikli öğrenmeye, eğitim
sürecine ve kalitesine etkileri araştırılmıştır (Karabulut vd, 2009; Hoffman, 2009, Despotovic-Zrakic, 2011; Özmen
2012).
Sosyal ağların, sanal ortamda kullanıcıların iletişim becerilerini hangi ölçüde etkilediği, değiştirdiği ve bu etkinin
geleneksel ortama yansıyıp yansımadığının ortaya konulması gerekmektedir. Bu gerekliliğe dayanan çalışmada, sosyal
ağların iletişim becerilerine etkisine ilişkin öğrencilerin görüşleri araştırılmıştır.
YÖNTEM
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, sosyal ağların kullanımının iletişim becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci
görüşlerinin cinsiyet, yaş ve öğrenim gördükleri fakülte değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine
bakılmıştır.
Araştırmanın Modeli
Araştırma genel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Karasar (2008, s.77), tarama modelini,
“Geçmişte ya da halen mevcut olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır."
diye tanımlamaktadır. Araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Betimsel tarama
modelleri kendi içinde iki bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümler; genel tarama ve örnek olay taramalarıdır. İlişkisel tarama
modeli genel tarama yöntemi içine giren bir yöntemdir. Genel tarama modelleri; çok sayıda elemandan oluşan bir
evrende, evren hakkındaki genel yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2008, s.79). Bu grup içinde yer alan ilişkisel tarama
modelleri ise; iki ve daha çok değişken arasındaki birlikte değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan
araştırma modelleri için kullanıldığından bu tür araştırmalar için uygun görülmektedir (Karasar, 2008, s.81).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri
oluşturmaktadır. Fırat Üniversitesi bünyesindeki dört fakülteden (Eğitim, İnsani ve Sosyal Bilgiler, İktisadi ve İdari
Bilimler, İlahiyat) oransız eleman örnekleme yöntemiyle araştırmaya görüş bildirecek öğrenciler seçilmiştir. Oransız
eleman örnekleme, evrendeki tüm elemanların eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türüdür (Karasar, 2008,
s.113). Araştırmada 423 öğrenciye ulaşılmış ancak bunların içerisinde sosyal ağları kullanan 362 öğrenci araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin cinsiyet, yaş aralığı, öğrenim gördükleri fakülte, internet bağlantı durumu ve
sosyal ağları kullanım durumu değişkenlerine göre frekans dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Değişkenlere Göre Frekans Dağılımı
Seçenekler
Cinsiyet
Kız
Erkek
Yaş Aralığı
20 Yaş ve Altı
21 yaş ve Üzeri
Fakülte
Eğitim
İnsani Sosyal Bilgiler
İlahiyat
İktisadi İdari Bilimler
İnternet Bağlantı Durumu
ADSL Bağlantı (Ev)
Mobil Bağlantı
Okuldaki Laboratuvarlar
İnternet Kafe
Toplam

N

%

182
180

50.3
49.7

206
156

56.9
43.1

143
110
56
53

39.5
30.4
15.5
14.6

139
115
65
47
362

38.4
31.8
18.0
11.9
100

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin % 54,4’ü (N=230) kız, % 45,6’sı (N=193) erkektir. Öğrencilerin %
56.9’ü (N=206) 20 yaş altı, % 43.1’i ise 21 yaş üzeri olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin % 39.5’i Eğitim Fakültesi, %
30.4’ü İnsani Sosyal Bilimler Fakültesi, % 15.5’i İlahiyat Fakültesi ve % 14.6’sı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencisidir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu internete evden (% 38.4) ve mobil bağlantı ile telefonlarından (% 31.8)
bağlanmaktadırlar.
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Tablo 2. Sosyal Ağları Kullanan Öğrencilerin Değişkenlere Göre Frekans Dağılımı
Seçenekler
N
Sosyal Ağ *
Facebook
329
Twitter
116
Google+
47
Diğer
46
Cep Telefonu ile Erişim
Cep Telefonu ile Sosyal Ağlara Giriyor
273
Cep Telefonu ile Sosyal Ağlara Girmiyor
68
Telefonun Sosyal Ağlara Girme özelliği yok
21
Sosyal Ağlara Girme Aralığı
Her gün
158
Haftada birkaç
147
Ayda birkaç
38
Bir aydan uzun
19
Sosyal Ağlara Girme Amacı *
Arkadaşlarla iletişimde bulunmak
229
Eğlence / vakit geçirmek
187
Eski arkadaşları bulmak
59
Yeni arkadaşlar edinmek
22
*
Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

%
90.9
31.9
13.0
12.7
75.4
18.8
5.8
43.6
40.6
10.5
5.3
63.3
51.7
16.3
6.1

Sosyal ağları kullanan öğrencilerin kullandıkları sosyal ağlar, sosyal ağlara erişim durumları, hesaplarına hangi sıklıkla
giriş yaptıkları ve sosyal ağları hangi amaçla kullandıklarını gösteren frekans dağılımı Tablo 2’de belirtilmiştir.
Sosyal ağ kullanan öğrencilerin tamamına yakını % 90.9 (N=329) Facebook kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunu %
31.9 ile Twitter ve % 13 ile Google+ takip etmiştir. Öğrencilerin % 75.4’ü sosyal ağlara cep telefonları ile
girebildiklerini belirtmişlerdir. Araştırmada yer alan öğrencilerden sosyal ağlara her gün girenler %43.6, haftada birkaç
kez girenler %40.6 oranındadır. Öğrenciler sosyal ağları çoğunlukla, arkadaşlarıyla iletişimde bulunmak (% 63.3), vakit
geçirmek (% 51.7) ve erki arkadaşlarını bulmak (% 16.3) amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Sosyal Ağ İletişim Ölçeği (SAİÖ) iki bölümden oluşmuştur.
Ölçeğin birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerini, internete erişilen yer, sosyal ağlara ayrılan zaman,
kullandıkları sosyal ağlar sorgulanırken, ikinci bölümünde sosyal ağların iletişim becerilerine etkisini belirlemeye
yönelik öğrencilerin görüşlerinin alındığı beşli likert sorular içermektedir.
Öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinde olumlu
ve olumsuz ifadelerin yer aldığı 24 maddeden oluşan “Beşli Likert Ölçeği” geliştirilmiştir. Maddelerin cevap
seçenekleri, Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum
şeklinde düzenlen ve “1,2,3,4,5” olarak puanlanmıştır. Olumsuz maddeler ise “5,4,3,2,1” şeklinde puanlanmıştır.
Hazırlanan ölçek uzman yargısı ile ön incelemeden geçirilmiş, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra görüşleri alınmak
üzere öğrencilere sunulmuştur.
Öncelikli olarak ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması amacıyla elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır.
Büyüköztürk ve diğerleri (2010, s.121) faktör analizinin, ölçeğin yapı geçerliğini belirlemede kullanılacak yollardan biri
olduğunu ifade etmiştir. Veri toplama aracının geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanması amacıyla araştırma grubu dışında
yer alan ve sosyal ağları kullanan 410 lisans öğrencisine uygulanmıştır.
Verilerin, faktör analizi için uygunluğu, örneklemden elde edilen verilerin yeterliliği Kaiser- Meğer-Olkin (KMO)
katsayısı 0,829 ve Bartlett test değeri 1779,32 olarak bulunmuştur. Faktör analizinde öncelikle veriler üzerinde Temel
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Bileşenler Analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda özdeğeri “1” ve üzerinde olan beş faktör altında toplandığı
görülmüştür. Birinci faktörün testteki 24 madde içinde açıkladığı varyans miktarı % 52.40’dır. Ancak araştırmacılar
tarafından üç boyutta geliştirildiği için faktör sayısı üç olarak belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda birinci faktörde faktör
yükü .35’in altında kalan toplam 6 madde testten çıkarılmış ve 18 madde kalmıştır. Tavşancıl (2002, s.48-50), faktör
yükü değerleri için 0.30-.40 arasındaki değişen değerlerin alt kesme olarak alınabileceğini ve birden fazla faktör altında
faktör yükü aldığı durumda farkın en az .10 olması gerektiğini ifade etmiştir. Varimax rotasyon sonucunda üç faktörün
açıkladıkları varyans sırasıyla; birinci faktör, varyansın % 24.25’ini, ikinci faktör % 11.34’ini, üçüncü faktör %
9.86’sini açıklamaktadır. Üç faktörün açıkladığı toplam varyans miktarı % 45.45 olmuştur.
Analizler sonucunda oluşan faktörler araştırmacı tarafından, maddelerin yazılma aşamaları dikkate alınarak
isimlendirilmiştir. 1. faktör altında yedi madde toplanmış (α =.81) ve bu faktör araştırmacı tarafından “İletişim” olarak,
2. faktör altında yedi madde toplanmış (α =.75) ve bu faktör “Sosyal” olarak, 3. faktör altında ise dört madde toplanmış
(α =.67) ve bu faktör de “Güvenlik” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı α =.82 olarak hesaplanmıştır.
Bu veriler ölçeğin tutumları ölçmek için güvenilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Maddelerin faktör yük değerleri,
varyanları ve Cronbach Alpha değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Ölçeğin Maddelerine ve Alt Boyutlarına Ait Faktör Yükü, Varyans ve Cronbach Alpha Değerleri
Madde No
Faktör
Varyans
Cronbach
Yükü
%
Alpha
I. Faktör: İletişim
24.25
.81
1. Sosyal ağları bir iletişim aracı olarak görüyorum
.576
5. Sosyal ağlarda iletişim kurarken kullandığım ifade ve
.608
sembollere dikkat ederim
6. Sosyal ağlarda iletişim kurduğum insanların beni anladığını
.737
hissederim
7. Sosyal ağlarda iletişimde bulunduğum insanları oldukları gibi
.593
kabullenirim
9. Sosyal ağlarda rahat bir biçimde kurduğum iletişimi gerçek
.728
ortamda kuramıyorum
10. Sosyal ağlarda iletişim kurarken kelimelere ve sembollere
.762
dikkat etmem ve gerçek ortamdan daha rahat kullanırım
11. Sosyal ağlarda iletişim kurarken kendimi rahat hissederim
.666
Tablo 3’ün devamı
II. Faktör: Sosyal
11.34
.75
3. Sosyal ağlar sayesinde yeni arkadaşlıklar ediniyorum
.539
8. Sosyal ağlarda iletişim kurduğum kişilere sıcaklığımı
.575
hissettiririm
14. Sosyal ağlarda tanımadığım kişilerle de arkadaşlık yaparım
.736
15. Sosyal ağlarda görüştüğüm kişilerin önemli ve değerli
.592
olduklarını düşünürüm
16. Sosyal ağlarda tanımadığım insanlara fikir paylaşmaktan ve
.608
onlara gerektiğinde yardım etmekten hoşlanırım
17. Sosyal ağlarda kendime ait resim ve görüntüleri rahatlıkla
.575
paylaşırım
18. Çevremdekilere anlatamadığım sıkıntılarımı sosyal
.729
ağlardaki arkadaşlarıma anlatırım
III. Faktör: Güvenlik
9.86
.67
2. Sosyal ağları zaman kaybı olarak görüyorum
.683
4. Sosyal ağlar, tanıdığımız kişilerle gerçek ortamda iletişimin
.638
zayıflamasına / kopmasına sebep oluyor
12. Sosyal ağları güvenli bulmuyorum
.639
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13. Sosyal ağlarda profil sayfama gerçek kişisel bilgilerimin ve
resimlerimin herkes tarafından görülmesini istemem
KMO=.829
Bartlett Testi=1779.32

.582
Cronbach Alpha=.82

Nicel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz yapılırken frekans, yüzde, aritmetik
ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmada 1,001,80 arasında aritmetik ortalamaya sahip olan maddelerdeki benimsenme düzeyi “Kesinlikle Katılmıyorum”, 1,81-2,60
arasındakiler “Katılmıyorum”, 2,61-3,40 arasındakiler “Kısmen Katılıyorum”, 3,41-4,20 arasındakiler “Katılıyorum” ve
4,21-5,00 arasındakiler “Kesinlikle Katılıyorum” olarak yorumlanmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmada sosyal ağların iletişim becerilerine etkisene etkisine yönelik geliştirilen Sosyal Ağ iletişim Ölçeği ile
öğrencilerin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarına yönelik görüşlerine ait aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Ölçeğin Alt Boyutlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Boyut
N
Ss
X
İletişim
Sosyal
Güvenlik

362
362
362

2.90
3.47
3.08

.569
.741
.790

Araştırmaya katılan öğrenciler ölçeğin iletişim boyutuna ( X =3.47) “Katılıyorum” düzeyinde, sosyal boyutuna ( X
=2.90) ve güvenlik boyutuna ( X =3.08) “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmişlerdir. İletişim boyutuna
ilişkin maddelere doğrultusunda, öğrencilerin sosyal ağları bir iletişim aracı olarak gördükleri ve bu ortamda daha rahat
iletişim kurdukları söylenebilir. Öğrenciler tarafından bu ortamların sosyal yönünün gerçek ortamlar kadar
benimsenmediği, paylaşımda bulundukları kişisel bilgi ve resimlerinin güvenliği konusunda tereddüt ettikleri de
söylenebilir. Ayrıca paylaştıkları bilgi ve resimlerin herkese açık olması istenmeyen bir durum olarak öğrenci görüşleri
arasında yerini almıştır.
Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin
t-testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçeğin Alt Boyutlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Boyut
Cinsiyet
N
Ss
sd
t
X
İletişim
Sosyal
Güvenlik

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

182
180
182
180
182
180

3.39
3.55
2.73
3.08
3.09
3.07

.737
.738
.523
.563
.735
.844

p

360

2.072

.039*

360

6.036

.000*

360

.172

.864

p< .05

Öğrencilerin, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine göre değerlendirildiğinde; iletişim ve sosyal
boyutunda erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık görülürken, güvenlik boyutunda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
Kız öğrenciler ölçeğin iletişim boyutuna “Kısmen Katılıyorum” ( X =3.39), erkek öğrenciler ise “Katılıyorum” ( X
=3.55) düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Erkek öğrencilerin sosyal ağlardaki iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu
söylenebilir. Sosyal ( X Kız=2.73, X Erkek=3.08) ve güvenlik ( X Kız =3.09, X Erkek =3.07) boyutunda hem kız hem de
erkek öğrencilerin “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Erkek öğrenciler kız öğrencilere
göre sosyal ağların iletişim ve sosyal yönüne daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra bu ortamların
güvenliğine görüşlerin kaygıların hem kız hem de erkek öğrencilerde aynı düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bu
sonuçlara göre sosyal ağlardaki iletişim becerilerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği söylenebilir.
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Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin yaş değişkenine göre Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin t-testi
sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Öğrencilerin Yaş Değişkenine Göre Ölçeğin Alt Boyutlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Boyut
Yaş
N
Ss
sd
t
X
İletişim
Sosyal
Güvenlik

20 yaş altı
21 ve üzeri
20 yaş altı
21 ve üzeri
20 yaş altı
21 ve üzeri

206
156
206
156
206
156

3.51
3.42
2.91
2.90
3.11
3.04

.741
.740
.593
.538
.811
.762

p

360

1.140

.255

360

.163

.871

360

.887

.376

Öğrencilerin Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin görüşleri yaş değişkenine göre değerlendirildiğinde
tüm alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmadaki tüm öğrencilerin ölçeğin iletişim boyutuna
“Katılıyorum” düzeyinde ( X 20 yaş altı=3.51, X 21 ve üzeri=3.42), sosyal boyutuna ( X 20 yaş altı=2.91, X 21 ve üzeri=2.90) ve
güvenlik boyutuna ( X 20 yaş altı=3.11, X 21 ve üzeri=3.04) ise “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmişlerdir.
Öğrenciler arasındaki yaş farkının, sosyal ağlardaki iletişim becerilerine etkinin olmadığı söylenebilir.
Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri fakülte değişkenine göre Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinin alt
boyutlarına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Fakülte Değişkenine Göre Ölçeğin Alt Boyutlarına İlişkin Varyans Analizi
Sonuçları
Boyut
Fakülte
Kaynak
Kareler
Sd
Kareler
F
p
X
Toplamı
Ortalaması
İletişim
Eğitim
3.54
Gruplararası
3.972
3
1.324
2.441 .064
İnsani Sosyal
3.52
Grupiçi
194.190
358
.542
Bil.
İlahiyat
3.36
Toplam
198.162
361
İktisadi İd. Bil.
3.26
Sosyal
Eğitim
2.92
Gruplararası
2.319
3
.773
2.414 .066
İnsani Sosyal
2.97
Grupiçi
114.622
358
.320
Bil.
İlahiyat
2.72
Toplam
116.941
361
İktisadi İd. Bil.
2.92
Güvenlik Eğitim
3.08
Gruplararası
.090
3
.030
.048 .986
İnsani Sosyal
3.07
Grupiçi
225.359
358
.629
Bil.
İlahiyat
3.07
Toplam
225.449
361
İktisadi İd. Bil.
3.12
Öğrencilerin Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin görüşleri fakülte değişkenine göre değerlendirildiğinde
iletişim [F=2.441, p=.064], sosyal [F=2.414, p=.066] ve güvenlik [F=.048, p=.986] boyutlarında istatistiksel anlamda
bir farklılık görülmemiştir. Öğrencilerin sosyal ağlardaki iletişim becerilerinin öğrenim gördükleri fakülteye göre
farklılık göstermediği söylenebilir. Ancak Eğitim Fakültesi ( X =3.54) ve İnsani Sosyal Bilimler Fakültesinde ( X
=3.52) öğrenim gören öğrencilerin İlahiyat ( X =3.36) ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ( X =3.26) öğrencilerine
göre, ölçeğin tüm alt boyutlarında daha olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Sosyal ağlardaki iletişim becerilerine
ilişkin öğrenci görüşlerinin, öğrenim gördükleri fakülte açısından aynı düzeyde olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA
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Gün geçtikçe kullanıcı sayısı artan sosyal ağlar, ortak paydaları olan insanları, bir araya toplayarak oluşturdukları grup
arasındaki iletişimi ve bilgi akışını sağlamaktadırlar. Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanan her bireyin sosyal ağ
kullandığını da söylemek yerinde olur. Bu araştırmada, sosyal ağların kullanımının iletişim becerilerine etkisine yönelik
öğrenci görüşleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin görüşlerini elde etmek için üç
boyuttan oluşan “Sosyal Ağ İletişim Ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırmanın amacı, geliştirilen ölçeğin “İletişim, Sosyal
ve Güvenlik” alt boyutları ile incelenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal ağları kullandıkları ve sosyal ağlar içerisinde en çok Facebook’u tercih ettikleri
görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir kısmı cep telefonu ile sosyal ağlara girebildiğini belirtmiştir. Sosyal ağlara girme
sıklığı her gün veya haftada birkaç gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal ağları kullanma amaçları;
arkadaşlarıyla iletişime bulunmak, vakit geçirmek ve eski arkadaşlarını bulmak şeklinde sıralanmıştır. Şener (2009)
yapmış olduğu araştırmada, Facebook’u kullanma amaçlarının en önemlileri olarak ilk sırada arkadaşlarıyla iletişim
kurmak, izini kaybettiğim arkadaşlarımı/tanıdıklarımı bulmak ve hoşuna giden videoları/fotoları paylaşmak olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Öztürk ve Akgün (2012) tarafından yapılan çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım
sitelerini kullanım amacını, yeni arkadaşlıklar ve yeni gruplara katılmaktan çok eski arkadaşlıklarını sürdürmek, haber,
bilgi ve kaynak paylaşmak, yenilikleri takip etmek olarak belirlemişlerdir. Bu sonuçlar araştırmayı destekler
niteliktedir.
Araştırmada Sosyal Ağ İletişim Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin öğrenciler iletişim boyutuna “Katılıyorum”, sosyal ve
güvenlik boyutuna “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmişlerdir. İletişim boyutuna ilişkin maddelere
doğrultusunda, öğrencilerin sosyal ağları bir iletişim aracı olarak gördükleri ve bu ortamda daha rahat iletişim
kurdukları söylenebilir. Öğrencilerin görüşlerine göre, bu ortamların sosyal yönünün gerçek ortamlar kadar
benimsenmediği, sosyal ağlarda paylaşımda bulundukları kişisel bilgi ve resimlerinin güvenliği konusunda tereddüt
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öztürk ve Akgün (2012) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin sosyal paylaşım
sitelerinde fazla zaman harcama, sosyalleşmeyi engelleme, kişisel bilgilerle ilgili güvenlik riski ve ders çalışma
verimliliğini azaltma sonucunu elde etmişlerdir.
Öğrencilerin, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine göre değerlendirildiğinde; iletişim ve sosyal
boyutunda erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık görülürken, güvenlik boyutunda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre sosyal ağların iletişim ve sosyal yönüne daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Erkek
öğrencilerin sosyal ağlardaki iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu ortamlardaki
bilgilerin güvenliğine yönelik görüşlerin hem kız hem de erkek öğrencilerde aynı düzeyde olduğu görülmüştür. Sosyal
ağlardaki iletişim becerilerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Öğrencilerin yaş değişkeni açısından
ölçeğe bildirdikleri görüşler arasından bir farklılık görülmemiştir. 20 yaş altındaki öğrencilerle 21 ve üzeri öğrenciler
ölçeğin alt boyutlarına benzer görüşler bildirmişlerdir. Öğrencilerin görüşleri arasında, öğrenim gördükleri fakülte
değişkeni açısından bir farklılık görülmemiştir. Ancak Eğitim Fakültesi ve İnsani Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim
gören öğrencilerin İlahiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine göre, ölçeğin tüm alt boyutlarında daha
olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.
Sosyal ağların günümüzde hem örgün hem de uzaktan eğitim
uygulamalarında iletişim ve paylaşım amacıyla kullanıldığı da görülmektedir. Sosyal ağlar amacına uygun ve belirlenen
kurallar eşliğinde kullanılırsa hem etkin bir iletişim aracı hem de eğitim ortamı olarak kullanılabilir. Ancak bu
ortamlarda kişisel bilgilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması ön planda tutulmalıdır.
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ÖZET: Bu çalışmada çocukların İnternet kullanımına yönelik ebeveynlerinin arabuluculuğu ile karşılaştıkları İnternet
risklerinin birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modelinin
benimsendiği çalışmada örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda TUİK’in Bölge
Birimleri sınıflamasına göre belirlenen 12 TRA bölgesinin her birinden nüfus yoğunluğunu temsil edecek oranda
örneklem seçilerek 11-16 yaş aralığında 588 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çocuklardan anket yoluyla toplanan
veriler betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, ebeveynlerin çocukları İnternet
kullanırken yanında bulunma ve birlikte etkinlikler yapma gibi İnternet kullanımına yönelik aktif arabuluculukları,
çocuklarının İnternet etkinliklerine izin verip vermeme gibi kısıtlayıcı arabuluculukları ve çocuklarının İnternet’te
geçirdikleri zamanı sınırlayan, İnternet gezintilerini rapor eden veya filtreleyen yazılımlar kullanma gibi teknik
arabuluculukları arttıkça çocukların İnternet’te risklerle karşılaşmalarının azaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra
ebeveynlerin çocuklarına İnternet’i güvenli kullanmaya yönelik öğütler verme, çevrim-içi insanlara nasıl davranacağına
dair önerilerde bulunma gibi İnternet güvenliğine yönelik aktif arabuluculukları ile çocukların İnternet’te risklerle
karşılaşmaları arasında herhangi bir bağlantı kurulamamıştır.
Anahtar Sözcükler: İnternet riskleri, ebeveyn arabuluculuğu

Risks Faced by Children Over The Internet and Parental Mediation
ABSTRACT: This study aimed to examine both the risks faced by the children over the internet and the mediation of
the parents. The stratified sampling method was used in the selection of sample in the study in which the screening
research model was adopted from the quantitative research methods. In this context, 588 children between ages 11 and
16 have been included in the study, representing the population density of each of the 12 TRA regions determined
according to the Regional Unit classification of the Turkish Statistics Institution. The data collected from the children
through questionnaires were analyzed using descriptive statistics techniques. Obtained findings revealed that active
mediation of Internet use, such as parental involvement and activities together with children using Internet, and
restrictive mediations such allowing or disallowing internet use, and using software programs that report or filter
Internet browsing, limiting the time that children spend on the Internet, ensured that the children are less exposed to
risks over the Internet. In addition, no link has been found between active mediation of internet security (such as
parental consultancy for safe internet use and suggestions on how to behave to other people online) and children's
exposure to risks over the Internet.
Keywords: Internet risks, parental mediation
GİRİŞ
İnternet ve web teknolojilerinde yaşanan gelişimlerle birlikte insanlar araştırma, eğlence, sağlık, eğitim, alışveriş,
ticaret, bankacılık işlemleri, kamu hizmetleri gibi birçok alanda İnternet’i kullanmaktadırlar. Bu durum İnternet’i
vazgeçilmez bir teknoloji haline getirmiştir. Nitekim dünyadaki her iki insandan biri İnternet kullanmaktadır (ITU,
2015; WAS, 2015). Benzer şekilde Türkiye’de de İnternet kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve her iki insandan biri
İnternet kullanmaktadır (TÜİK, 2015).
İnternet çocukların öğrenmeleri, eğlenmeleri ve dünyayı keşfetmeleri için mükemmel ortamlar sunmaktadır (Arslan vd.,
2014; Davidson ve Martellozzo, 2013). Bu durum genelde ülkelerin özelde ailelerin çocukların İnternet erişim ve
kullanımlarını artırmaya yönelik girişimlerinde bulunmasını sağlamıştır (Odabaşı, 2005; Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz
ve Ayas, 2013; Speak Up, 2014). Bunun neticesinde son yıllarda çocuklar arasında İnternet erişiminin ve kullanımının
hızla arttığı görülmektedir (Madden, Lenhart, Duggan, Cortesi ve Gasser, 2013; Livingstone, Haddon, Görzig &
Ólafsson, 2011; Hasdemir, 2013; Ocak, 2013; Yılmaz vd., 2014). Çocuklar İnternet kullanımlarının artmasıyla birlikte
İnternet’te ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı ve kolay erişmekte, ilgi alanlarını paylaşan kişilerle etkileşime
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geçebilmekte ve işbirliği içinde çalışabilmektedirler (Ekici ve Uçak, 2012; Hasebrink, Livingstone, Haddon ve
Ólafsson, 2009). Bunun yanında çocuklar çevrimiçi eğitim kaynakları ile yeni bilgiler öğrenebilmekte ve kendilerini
geliştirebilmektedirler (Akbaba Altun ve Altun, 2000). Çocuklar İnternet sayesinde sosyal bağlantılar kurarak uzaktaki
kişilerle deneyimlerini paylaşmakta, kendilerini keşfetmekte, hayatlarına yeni giren insanları daha kolay tanımaktadırlar
(Hasebrink vd., 2009; Valkenburg ve Peter, 2009). Bu durum çocukların sosyal kaygılarını azaltırken iletişim kurma
becerilerini geliştirmelerini sağlayarak sosyal yeterliliklerine ve öznel iyi oluşuna katkı sağlamaktadır (Huffaker, 2006;
Subrahmanyam ve Greenfield, 2008).
İnternet’in sunduğu fırsatların yanı sıra, çocukların İnternet’i amacı dışında bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde
kullanmaları çeşitli risklerle karşılaşmalarına sebep olmaktadır (Chang ve Man Law; 2008; Erdur-Baker ve Kavşut,
2007; Valcke, Bonte, Wever ve Rots, 2010). Çocukların İnternet’te başta siber zorbalık, İnternet bağımlılığı, cinsel
içerikli görsel ve ileti görme gibi risklerle karşılaştıkları görülmektedir (Karahisar, 2014; Kaşıkçı vd., 2014; Livingstone
vd., 2011). Son yıllarda çocuklar İnternet’te daha fazla riskle karşılaşmaktadır (Burnukara ve Uçanok, 2012;
Livingstone, Mascheroni, Ólafsson ve Haddon, 2014). Bu durum çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel
sorunlar yaşamalarına ve bazen telafisi mümkün olmayan zararlara uğramalarına sebep olmaktadır (Ayaz ve Horzum,
2012; Muslu ve Bolışık, 2009; Patchin ve Hinduja, 2006). Çocuklar İnternet risklerinden kendilerini korumak veya
yaşadıkları olumsuz deneyimlerin etkisini azaltmak için sahip oldukları İnternet becerilerini kullanarak veya sosyal
çevrelerinden yardım isteyerek başa çıkmaktadırlar (Livingstone vd., 2011). Alan yazın incelendiğinde çocukların
güvenli İnternet kullanımı hususunda ebeveynlerinden, akranlarından ve öğretmenlerinden destek aldıkları
görülmektedir (Kayri, Tanhan & Tanrıverdi, 2014; Mascheroni & Ólafsson, 2014; Sarı & Kunt, 2014). Mascheroni ve
Ólafsson (2014) çocukların güvenli İnternet kullanımı hususunda sosyal çevrenin desteğini arabuluculuk (mediation)
olarak tanımlamakta ve şu dört kategoriye ayırmaktadır:
İnternet kullanımına yönelik aktif arabuluculuk, çocuklar İnternet kullanırken yanlarında kalarak çevrimiçi
deneyimlerini paylaşma veya İnternet içerikleri hakkında konuşma;
İnternet güvenliğine yönelik aktif arabuluculuk, çocuklara güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda önerilerde
bulunma ve teşvik etme;
Kısıtlayıcı arabuluculuk, çocukların çevrimiçi aktivitelerini, kullanım yerlerini, sürelerini düzenlemeye ve sınırlamaya
yönelik kurallar koyma;
Teknik kısıtlamaya yönelik arabuluculuk, çocukların çevrimiçi aktivitelerini izlemek, kontrol etmek, kısıtlamak ve
filtrelemek için teknik araçlar ve yazılımlar kullanma.
Çocukların güvenli İnternet kullanımları konusunda ebeveynlerin bilgi ve tutumları önemli bir role sahiptir (Odabaşı,
2005; Oktit, 2013; Rosen, Cheever & Carrier, 2008). Öyle ki çocukların İnternet kullanımlarını denetleme ve destek
olma noktasında ebeveynlerin ilgisiz ve yetersiz olmalarının çocukların başta İnternet bağımlılığı ve siber zorbalık
olmak üzere çeşitli İnternet riskleriyle karşılaşmalarını arttığı ortaya çıkmıştır (Akbaba & Eroğlu, 2013; Günüç, 2013;
Koçak & Köse, 2014; Valcke vd.,2010; Yenilmez & Seferoğlu, 2013). Alan yazında çocukların güvenli İnternet
kullanımları hususunda ebeveynlerinin arabuluculuğuyla ilgili birçok çalışma yer almaktadır (BTK, 2010; Kaşıkçı vd.,
2014; Mascheroni & Ólafsson, 2014; Sarı & Kunt, 2014). Ancak ebeveyn arabuluculuğunun çocukların İnternet’te
risklerle karşılaşması üzerine etkisi olup olmadığıyla ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. EUKO-III projesi kapsamında
33 Avrupa ülkesinden 1500 çalışmanın analiz edildiği kanıt veri tabanına göre çocukların güvenli İnternet kullanımı
konusunda ebeveynlerin rolü ve etkililiği üzerine bilgi eksikliği olması alan yazındaki önemli boşluklar biri olarak
görülmektedir (Ólafsson, Livingstone & Haddon, 2014). Bu doğrultuda araştırmada çocukların İnternet kullanımına
yönelik ebeveynlerinin arabuluculuğu ile karşılaştıkları İnternet risklerinin birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırmadan elde edilen sonuçların ebeveynlerin güvenli İnternet kullanımı hususunda çocuklarına sundukları desteğin
niteliğini arttırmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modelinin benimsendiği betimsel bir çalışmadır. Tarama
araştırma modeli geniş bir grubun düşüncelerini, eğilimlerini ve tutumlarını ortaya koyma imkânı sunmaktadır
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2012; Creswell, 2012).
Örneklem ve Seçim Süreci
Çalışmanın evrenini, Türkiye genelinde 11-16 yaş aralığındaki İnternet kullanıcısı çocuklar oluşturmaktadır. Çalışma
evrenindeki her bir çocuğa ulaşmanın zaman ve maliyet açısından zor olması nedeniyle seçilecek örneklemin evreni
temsil etme gücünü artırmak için tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflandırmasına göre belirlenmiş 12 bölge (TÜİK, 2005) birer tabaka olarak ele alınmıştır. Bu bölgelerin her
birinden nüfus yoğunluğunu temsil edecek oranda örneklem seçilmesine dikkat edildiği için 588 çocuk çalışmaya dahil
edilmiştir. Ayrıca çocukların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre eşit sayıda dağılacak şekilde seçilmesine dikkat
edilmiştir. Bölge kapsamındaki illerin seçiminde ise ilin bölgeyi temsil edebilme gücünü artırmak amacıyla bölgedeki
nüfus yoğunluğu en fazla olan üç ilden biri seçilmiştir. Bu bağlamda; Adana, Ankara, Elazığ, Eskişehir, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illeri çalışmaya dâhil edilmiştir.
Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi
Anket bir konu hakkında bireylerin görüşlerini, tutumlarını ve davranışlarını içeren bilgileri elde etmeye yönelik bir dizi
sorudan oluşan veri toplama aracıdır (Balcı, 2001). Wilson ve McLean (1994)’a göre anket nicel araştırmalarda yaygın
olarak kullanılan bir veri toplama aracıdır (Cohen, Manion ve Morrison, 2005). Anket, görüşme ve gözlem gibi veri
toplama tekniklerine kıyasla farklı bölgelerden çok daha büyük gruplara hızla uygulama imkânının olması ve
maliyetinin daha düşük olması gibi bir takım avantajlara sahiptir (Büyüköztürk vd., 2012). Bu bağlamda, çocukların
İnternet’te karşılaştıkları riskler ile ebeveynlerinin arabulucuğunu ortaya koymak amacıyla 2013 yılında Net Children
Go Mobile (NCGM) projesi kapsamında geliştirilen anket kullanılmıştır. Anketin Türkçeye uyarlanması sürecinde
Şeker ve Gençdoğan (2006)’nın belirttiği adımlar takip edilmiştir. Bu süreçte dil ve alan uzmanlarından görüşler
alınarak ankette düzeltmeler yapılmıştır. Anketin geçerlik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla 8 çocukla bilişsel
görüşme ve 80 çocukla da pilot çalışma gerçekleştirilmiştir.
MEB’ten alınan araştırma izni kapsamında 12 TRA bölgesinden seçilen illerin merkezlerinde yer alan ortaokul ve
liselere rasgele gidilerek 11-16 yaş aralığındaki çocuklarla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla elde
edilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama gibi
betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Çocuklar ile gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen verilerin betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz
edilmesi sonucunda elde edilen bulgular arabuluculuk türleri çerçevesinde sunulmuştur.
Ebeveynlerin İnternet Kullanımına Yönelik Aktif Arabuluculukları
Ebeveynlerin çocukları İnternet’te etkinlikler gerçekleştirirken yanında oturmaları/yakınında olmaları veya çocuklarıyla
birlikte İnternet’te etkinlikler yapmalarını içeren arabuluculukları ile çocukların risklerle karşılaşma durumlarına ilişkin
analiz sonuçları Grafik 1’de sunulmuştur.
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Risklerle Karşılaşan Çocuk Sayısı

Grafik 1: Ebeveynlerin İnternet Kullanımına Yönelik Aktif Arabuluculukları
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Grafik 1 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarının İnternet kullanımlarına yönelik aktif arabuluculukları arttıkça
çocukların İnternet’te risklerle karşılaşmalarının azaldığı ortaya çıkmıştır.
Ebeveynlerin İnternet Güvenliğine Yönelik Aktif Arabuluculukları
Ebeveynlerin çocuklarına İnternet’te yer alan iyi ve kötü sayfalarla ilgili açıklama yapmasını, İnternet’i güvenli
kullanma konusunda öğütler vermesini, çevrim-içi insanlara nasıl davranacağına ve İnternet’te bir riskle karşılaştığında
neler yapması gerektiğine yönelik önerileri içeren arabuluculukları ile çocukların risklerle karşılaşma durumlarına
ilişkin analiz sonuçları Grafik 2’de sunulmuştur.
Grafik 2: Ebeveynlerin İnternet Güvenliğine Yönelik Aktif Arabuluculukları
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Grafik 2 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarının İnternet güvenliğine yönelik aktif arabuluculukları arttıkça
çocukların İnternet’te risklerle karşılaşmalarının azalma veya artma yönünde belirgin bir değişiklik göstermediği
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görülmüştür. Bu nedenle, ebeveynlerin İnternet güvenliğine yönelik aktif arabuluculukları ile çocukların İnternet’te
risklerle karşılaşmaları arasında herhangi bir bağlantı kurulamamıştır.
Ebeveynlerin Teknik Arabuluculukları
Ebeveynlerin çocuklarının İnternet’te gezindikleri sayfaların kaydını tutan, kullanım süresini sınırlandıran ve zararlı
olanlarını engelleyen güvenli İnternet hizmetlerini etkin hale getirmelerini ve çocuklarının İnternet’e erişim sağladıkları
cihazlara antivirüs programları kurmalarını içeren arabuluculukları ile çocukların risklerle karşılaşma durumlarına
ilişkin analiz sonuçları Grafik 3’te sunulmuştur.
Grafik 3: Ebeveynlerin Teknik Arabuluculukları
220
Risklerle Karşılaşan Çocuk Sayısı

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

Arabuluculuk Düzeyi
Siber Zorbalığa Uğrama

İnternet Bağımlılığına Yönelik Davranışlar Sergileme

Ahlaka Aykırı Resimler Görme

Ahlaka Aykırı Mesajlar Alma

İnternet'ten Birileriyle Tanışma

Grafik 3 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarının İnternet kullanımlarına yönelik teknik arabuluculukları arttıkça
çocukların İnternet’te risklerle karşılaşmalarının azaldığı ortaya çıkmıştır.
Ebeveynlerin Kısıtlayıcı Arabuluculukları
Ebeveynlerin çocuklarının İnternet’te gerçekleştirdikleri sosyal ağlara bağlanma, video klip izleme, anlık mesajlaşma
vb. gibi etkinliklerini sınırlandırma veya izin vermemesini içeren arabuluculukları ile çocukların risklerle karşılaşma
durumlarına ilişkin analiz sonuçları Grafik 4’te sunulmuştur.
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Grafik 4: Ebeveynlerin Kısıtlayıcı Arabuluculukları
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Grafik 4 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarının İnternet’te gerçekleştirdikleri etkinliklere yönelik kısıtlayıcı
arabuluculukları arttıkça çocukların İnternet’te risklerle karşılaşmalarının azaldığı ortaya çıkmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada çocukların İnternet kullanımına yönelik ebeveynlerinin arabuluculuğu ile karşılaştıkları İnternet riskleri
birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda, ebeveynlerin çocuklarına İnternet riskleriyle
ilgili açıklama yapma, öğütler verme gibi konuşmaları içeren İnternet güvenliğine yönelik aktif arabuluculuklarından
ziyade çocuklarıyla birlikte İnternet’te etkinlikleri yapma, yanlarında bulunma gibi somut adımlar attığı İnternet
kullanımına yönelik aktif arabuluculuklarının daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ebeveynlerin İnternet
kullanımına yönelik aktif arabuluculuk yapabilmeleri için İnternet kullanımına ilişkin bilgi ve becerilere sahip olması
gerekmektedir. Ancak Türkiye’deki ebeveynlerin İnternet kullanımı ve güvenliği hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıkları görülmektedir (Arslan vd., 2014; Ayas & Horzum, 2013; Canbek & Sağıroğlu, 2007). Livingstone ve Bober
(2006) göre İnternet kullanımı konusunda yetersiz olan ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurarak problemleri çözmek
yerine yasaklayıcı veya kısıtlayıcı bir anlayışı tercih etmektedirler. Benzer şekilde Türkiye’deki ebeveynlerin de
çocuklarının güvenli İnternet kullanımlarına yönelik genellikle kısıtlayıcı ve teknik arabuluculuğu tercih ettikleri
görülmektedir (BTK, 2010; Kaşıkçı vd., 2014; Numanoğlu & Bayır, 2012; Sarı & Kunt, 2014). Alan yazında çocukların
güvenli İnternet kullanımını sağlamak için ebeveynlerin kısıtlayıcı tedbirlerinden ziyade bilgi ve tutumlarının önemli
olduğu belirtilmektedir (Odabaşı, 2005; Oktit, 2013; Rosen, Cheever & Carrier, 2008). Ancak çalışmada ebeveynlerin
çocuklarının İnternet etkinliklerine yönelik teknik ve kısıtlayıcı arabuluculuklarının çocukların İnternet riskleriyle
karşılaşmalarını önlemede etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Çocukların İnternet kullanımına yönelik ebeveynlerin arabuluculuğuna ilişkin aşağıdaki öneriler yapılabilir:
Ebeveynler çocukları İnternet kullanırken onlarla etkileşim halinde olabilirler.
Ebeveynlerin kısıtlayıcı ve teknik arabulucuğu tek başına kullanması sonuç getirmeyebilir; ancak çocukların güvenli
İnternet kullanımını sağlamaya yönelik atılacak adımlardan biri olarak değerlendirilebilir.
Ebeveynlerin İnternet kullanma becerilerini ve çocuklarına GİK yönelik arabuluculuk desteklerini artırmak için ilgili
kurum veya kuruluşlar tarafından eğitimler/seminerler verilebilir.
Ebeveynlerin GİK yönelik farkındalıklarını artırmak için RTÜK, BTK ve MEB gibi kurumların işbirliğiyle kamu
spotları düzenlenebilir.
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ÖZET: Bu çalışmada da güvenli İnternet kullanımına ilişkin yapılacak uygulamalara ve eğitimlere referans
oluşturması açısında Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan çocukların İnternet kullanımları ve gerçekleştirdikleri
etkinliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modelinin
benimsenmiştir. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış ve çalışmanın örneklemine 9-16 yaş
aralığında 784 çocuk dahil edilmiştir. Sonuçlar İnternet erişimi sağlanan mekânlar açısından bölgeler arasında bir
farklılaşmanın olmadığı yönündedir. Bununla birlikte çalışmada Türkiye genelinde her iki çocuktan birinin hareket
halinde İnternet kullanabildiği ve İnternet kafelerden İnternet’e erişim oranının diğer mekânlara göre daha az
gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların İnternet erişimi sağladığı cihazlarda akıllı telefonlar hemen her bölgede
ilk sırada yer almıştır. Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri akıllı telefon kullanımının en yoğun olduğu
bölgelerin başında gelmektedir. İnternet’i ve akıllı telefonu ilk kullanım yaşlarında Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ilk
sıralarda yer almaktadır. Çocukların hemen hemen yarısı mobil İnternet paketi kullanılmaktadır. Çocukların İnternet
kullanım becerilerinde Marmara, Ege ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki çocukların İnternet kullanım becerilerinin
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Güvenli İnternet Kullanımı, İnternet Etkinlikleri

Internet Use Of Children In Turkey, Compared By Geographical Regions
ABSTRACT: In this study, it was aimed to examine the Internet use and online activities of children in different
regions of Turkey in terms of establishing a reference for the applications and trainings to be done regarding safe
Internet usage. The study adopted a screening research model from quantitative research methods. A stratified sampling
method was used in the selection of the sample and 784 children were included in the sample of the study at the ages of
9-16 years. The findings suggested that there is no differentiation between regions in terms of the places where Internet
access is provided, and it has been revealed that one of the two children in Turkey can access Internet on the move and
the access rate from the internet cafes is lesser than other locations. Among the devices that children have access to the
Internet, smartphones have been ranked first in almost every region. The Marmara, Mediterranean and Eastern
Anatolian Regions are among the most intensive areas of smartphone use. Black Sea and Marmara Regions are ranked
first in terms of the youngest age of internet and smartphone use. Almost half of the children use mobile Internet
packages. It has been seen that internet using skills of children in Marmara, Aegean and Eastern Anatolian regions are
above the average level of Turkey.
Keywords: Safe use of the Internet, Internet activities, Internet skills
GİRİŞ
İnternet günlük hayatın hemen her alanında kendine yer bulabilen önemli bir gelişim içerisindedir. İnternet
teknolojilerindeki gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle gençler arasında önemli bir iletişim aracı
olmayı başarmıştır (Burnukara ve Uçanok, 2012). Öyle ki gençler yeni arkadaşlar edinmenin yanı sıra sosyal ilişkilerini
de bu teknolojiler üzerinde gerçekleştirmeyi daha çok tercih etmektedirler (Yaman ve Peker, 2012). İnternet gençler
kadar çocuklar içinde bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağıdır (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Çocukların İnternet
deneyimlerinin artmasıyla, sosyal medyanın kullanımı, çok kullanıcılı oyunlar, anlık mesajlaşma, müzik dinleme ve
film izleme gibi eğlence amaçlı İnternet kullanımlarının yanı sıra araştırmalar yaparak ödevlerini hazırlamak amacıyla
eğitsel amaçlı İnternet kullanımı gibi etkinliklerde de artışın meydana geldiği söylenebilir (Davidson ve Martellozzo,
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2013). Çocuklar arasında yeni İnternet etkinliklerinin hızlı bir şekilde yayılması ve İnternet kullanımlarının artması
çocukların İnternet riskleri ile karşılaşma oranlarını da arttırabilir. Nitekim yapılan araştırmalar da çocukların
karşılaştıkları İnternet risklerinin son yıllarda arttığını göstermektedir (Livingstone vd., 2014). Bu durumda İnternet
riskleri için çocukların en çok yardıma başvurdukları sosyal çevreleri önemli bir yere sahip olmuştur (Lauricella, 2013).
Sosyal çevrenin yanı sıra çocukları İnternet risklerine karşı korumanın önemli bir parçası da güvenli İnternet kullanımı
konusunda gerçekleştirilen uygulamalar ve çalışmalar olarak değerlendirilebilir (Livingstone, 2013). Bu bağlamda
çocukların hem İnternet’in sunduğu fırsatlardan etkili bir şekilde yararlanmaları hem de karşılaşabilecekleri risklerden
kendilerini koruyabilmeleri adına İnternet’in bilinçli ve güvenli kullanılmasına yönelik yapılacak çalışmalar oldukça
önemli görülmektedir. Bu çalışmaların planlanması sürecinde çocukların İnternet kullanımları ve gerçekleştirdikleri
etkinliklere ilişkin güncel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmada da güvenli İnternet kullanımına
ilişkin yapılacak uygulamalara ve eğitimlere referans oluşturması açısında Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan
çocukların İnternet kullanımları ve gerçekleştirdikleri etkinliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Yapılan çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modelinin benimsendiği betimsel bir
çalışmadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda örneklemin evreni temsil
etme gücünü artırmak amacıyla TUİK Bölge Birimleri sınıflamasına göre belirlenen 12 TRA bölgesinin her birinden
nüfus yoğunluğunu temsil edecek oranda örneklem seçilmesine dikkat edildiği için çalışmanın örneklemine 9-16 yaş
aralığında 784 çocuk dahil edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın örneklemine Adana, Ankara, Elazığ, Eskişehir,
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illeri dâhil edilmiştir. TÜİK Bölge
Birimleri sınıflandırmasına göre toplanan veriler Türkiye’nin yedi bölgesi esas alınarak çalışmada sunulmuştur.
Örneklem seçiminde çocukların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre eşit sayıda dağılacak şekilde seçilmesine dikkat
edilmiştir. Örneklem dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Çocuklardan anket yoluyla toplanan veriler betimsel istatistik
teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.
Tablo 1: TUİK 2014 TİBBS Nüfus Oranlarına Göre Örneklem Dağılımı
Kod

Bölgeler

TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
TR9
TRA
TRB
TRC

İstanbul
Batı Marmara
Ege
Doğu Marmara
Batı Anadolu
Akdeniz
Orta Anadolu
Batı Karadeniz
Doğu Karadeniz
Kuzeydoğu Anadolu
Ortadoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

Nüfus Oran
18,47
4,28
12,91
9,39
9,60
12,73
5,05
5,87
3,32
2,88
4,93
10,57

Örneklem
Sayısı
138,5
32,0
96,8
70,4
72,0
95,4
37,8
44,0
24,9
21,6
36,9
79,2

9-10 Yaş
Grubu
36
8
26
18
18
24
10
12
8
6
10
20

11-16 Yaş
Grubu
108
24
78
54
54
72
30
36
24
18
30
60
Toplam

Toplam
144
32
104
72
72
96
40
48
32
24
40
80
784

BULGULAR
Elde edilen bulgulara bakıldığında İnternet erişimi sağlanan mekânlar açısından bölgeler arasında bir
farklılaşmanın olmadığı bunun yanı sıra Türkiye genelinde her iki çocuktan birinin hareket halinde İnternet
kullanabildiği ve İnternet kafelerden İnternet’e erişim oranının diğer mekânlara göre daha az gerçekleştirildiği
görülmüştür. Çocukların İnternet erişim sağladıkları mekanlara ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Bölgelere Göre Çocukların İnternet Kullandıkları Mekânlar

Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi
Doğu Anadolu
Bölgesi

Kendi
Odasında
f
%
159
90,3
160
87,0
89
85,6
84
87,5
62
77,5

Evde Kendi
Odası Dışında
f
%
161
91,5
144
78,3
86
82,7
70
72,9
66
82,5

Okulda Dershanede
f
%
87
49,4
86
46,7
56
53,8
42
43,8
45
56,3

Dışarıda Hareket halinde
f
%
105
59,7
97
52,7
49
47,1
57
59,4
51
63,8

İnternet
Kafede
f
%
56
31,8
53
28,8
27
26,0
33
34,4
26
32,5

50

62,5

47

58,8

34

42,5

26

32,5

19

23,8

59

92,2

55

85,9

39

60,9

40

62,5

23

35,9

Çocukların İnternet erişimi sağladıkları cihazlara bakıldığında ise akıllı telefonlar hemen her bölge de ilk sırada yer
almıştır. Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri akıllı telefon kullanımının en yoğun olduğu bölgelerin başında
gelmektedir. Çocukların İnternet erişimi sağladıkları cihazlara ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Bölgelere Göre Çocukların İnternet Erişimi Sağladıkları Cihazlar

Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

Masaüstü
Bilgisayar
f
%
105
59,7
123
66,8
66
63,5
65
67,7
52
65,0
52
65,0
44
68,8

Dizüstü
Bilgisayar
f
%
121
68,8
97
52,7
63
60,6
64
66,7
55
68,8
42
52,5
48
75,0

Akıllı
Telefon
f
%
146
83,0
117
63,6
75
72,1
82
85,4
63
78,8
56
70,0
54
84,4

Tablet
Bilgisayar
f
%
123
69,9
110
59,8
62
59,6
65
67,7
59
73,8
40
50,0
42
65,6

İnternet ve akıllı telefonun ilk kullanım yaşlarına bakıldığında ise Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ilk sıralarda yer
almaktadır. Ayrıca çocukların hemen hemen yarısının mobil İnternet paketi kullandığı en çok mobil İnternet paketi
kullanımının ise Akdeniz bölgesinde olduğu görülmüştür. Konu ile ilgili veriler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Bölgelere Göre Çocukların İnternet ve Akıllı Telefonu İlk Kullanım Yaşları ve Akıllı Telefonlarından
İnternet’e Bağlanma Şekilleri

Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

İnternet İlk
Kullanım
Yaşları
7,5
8,8
7,9
8,4
7,6
9,1
7,9

Akıllı Telefonu
İlk Kullanım
Yaşları
11,4
12,1
12,7
11,8
11,4
12,3
12,1

Ücretsiz
Kablosuz Ağlar
f
%
121
68,8
114
62,0
63
60,6
64
66,7
53
66,3
35
43,8
36
56,3

Mobil İnternet
Paketi
f
%
79
44,9
82
44,6
48
46,2
55
57,3
43
53,8
30
37,5
33
51,6

Çocukların İnternet kullanım amaçlarına bakıldığında eğlence amaçlı kullanımlarının yüksek olduğu görülmekle
birlikte, çocukların neredeyse yarısının İnternet üzerinden görüntülü görüşme yaptıkları dikkat çeken bulgular arasında
değerlendirilebilir. Bölgelere göre çocukların İnternet kullanım amaçlarına ilişkin veriler Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Bölgelere Göre Çocukların İnternet Kullanım Amaçları
Okul işleri
için
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

f
139
151
85
82
71
65
58

%
79,0
82,1
81,7
85,4
88,8
81,3
90,6

Video
izleme
f
164
156
80
77
61
58
55

Film izlemeMüzik
dinleme
f
%
152
86,4
150
81,5
74
71,2
83
86,5
66
82,5
58
72,5
55
85,9

%
93,2
84,8
76,9
80,2
76,3
72,5
85,9

Anlık
mesajlaşma

Görüntülü
görüşme

f
133
100
71
64
51
46
51

f
95
79
46
49
47
27
35

%
75,6
54,3
68,3
66,7
63,8
57,5
64,1

%
54,0
42,9
44,2
51,0
58,8
33,8
54,7

Çocukların güvenli İnternet kullanımlarında önemli olan diğer bir boyut ise İnternet kullanım becerileridir.
Çocukların sahip oldukları İnternet kullanım becerileri İnternet’te karşılaştıkları risklerden kendilerini koruyabilmeleri
açısından oldukça önemlidir. Ankette yer alan İnternet kullanım becerileri şunlardır:
Bilginin doğruluğu için web sitelerini karşılaştırma
Arama yaparken filtreleme seçeneklerini kullanma
Bir web sitesini sık kullanılanlara ekleme
İstenmeyen reklam, spam, e-mail (e-posta) engelleme
Ziyaret ettiğiniz sitelerin kaydını silme
Bir sosyal ağ profilinde kişisel ayarları değiştirmek
Haber almak istemediğiniz birinden mesajları engellemek
İnternet’i güvenli şekilde kullanmak ilgili bilgi bulmak
Bölgelere göre çocukların İnternet kullanım becerilerine ilişkin bulgulara bakıldığında ise Marmara, Ege ve Doğu
Anadolu Bölgelerindeki çocukların İnternet kullanım becerilerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür.
Tablo 8. Bölgelere Göre Çocukların İnternet’i Kullanım Becerileri
Türkiye
Ortalaması
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

4,77

İnternet Kullanım
Becerileri
Ortalaması
5,01
4,65
5,02
4,60
4,51
3,47
5,60

TARTIŞMA
Çocuklar arasında İnternet kullanımı hem dünya genelinde hem de Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı
sıra İnternet teknolojilerinde de benzer şekilde çok hızlı bir gelişimden söz edilebilir. Bu gelişmeler çocuklara
İnternet’in sunduğu fırsatlarından yararlanma şansı sunmakla birlikte bazı İnternet riskleri ile karşılaşmalarına da neden
olmaktadır. Çocukların İnternet’in sunduğu fırsatlardan etkili bir şekilde yararlanmaları bunu yaparken karşılaşacakları
İnternet risklerinden de kendilerini korumaları beklenmektedir. Bu noktada güvenli İnternet kullanımı kavramı ön plana
çıkmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada ise çocukların İnternet’i etkin, güvenli ve bilinçli kullanabilmeleri için
gerçekleştirilecek çalışmalara referans oluşturabilecek, Türkiye genelini kapsayan bölgesel verilere ulaşmak istenmiştir.
Bu kapsamda Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan çocukların İnternet kullanımları ve gerçekleştirdikleri
etkinliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.
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Çocukların İnternet erişim sağladığı mekânlara bakıldığında, büyük çoğunluğunun evde İnternet erişimi sağladıkları
görülmüştür. İnternet’in yaygınlaşma süreci düşünüldüğünde öncelikle evlerde kullanılmaya başlaması ve günümüzde
hemen her evde bulunması böyle bir sonucu ortaya çıkarmış olabilir. Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarda da
çocukların genellikle evde İnternet erişimine sahip oldukları rapor edilmiştir (Topçu, Erdur-Baker ve Çapa-Aydın,
2008; Kuzu, 2011; Kavuk, Keser ve Teker, 2011; Numanoğlu ve Bayır, 2012; Ayas ve Horzum, 2013; Hasdemir,
2013). Bununla birlikte tüm bölgelerde her iki çocuktan birinin hareket halindeyken İnternet kullanması dikkat
çekicidir. Çocuklar arasında akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların yaygınlaşması, çocukların dışarıda ya da bir
yere giderken İnternet erişimlerini ve kullanımlarını artırmaktadır (Turgut, 2016). Bu bağlamda çocukların akıllı
telefonlara sahip olma oranlarına bakıldığında, tüm bölgelerde masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan daha yüksek
olduğu görülmüştür. Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki çocukların akıllı telefona sahip olma oranları
diğer bölgelere nazaran yüksek olmakla birlikte tüm bölgelerde bu oran %50’nin üzerindedir. Çocukların İnternet
erişimi sağlayan cihazlara sahip olma oranları günümüzün gelişen koşullarının doğal bir sonucu olarak düşünülebilir.
Alan yazında yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar yer almaktadır (Gökçearslan ve Günbatar, 2012; Soydaş ve
Uçanok, 2014; Karahisar, 2014). Buradan hareketle İnternet erişimine sahip cihazların çocuklar arasında yaygınlaşması
ve çocukların büyük bölümünün bu cihazlara erişmesi İnternet kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir unsur olarak
değerlendirilebilir.
Çocukların İnternet’te gerçekleştirdikleri etkinliklere bakıldığında, tüm bölgelerde okul işleri için İnternet kullanan
çocukların oranları birbirlerine yakın olmakla birlikte oldukça yüksektir. Benzer şekilde çocukların eğlence amaçlı
İnternet kullanım oranları da yüksektir. Benzer araştırma sonuçlarına rastlamak mümkündür (Sarı ve Kunt, 2014;
Akbulut vd., 2016). Özellikle çocukların İnternet’te görüntülü görüşmeler yaptıklarına yönelik elde edilen araştırma
sonuçları, İnternet riskleri bağlamında dikkat edilmesi gereken bir bulgudur. Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu
Anadolu Bölgelerinde her iki çocuktan biri İnternet’te görüntülü görüşmeler yaptıklarını belirmişlerdir. Karahisar
(2014)’ın gerçekleştirdiği çalışmada, çalışmaya katılan her beş çocuktan biri İnternet’te tanımadığı kişilerle sohbet
ettiğini belirtmiştir. Kayri, Tanhan ve Tanrıverdi (2014)’nin çalışmasına katılan her dört çocuktan biri ise İnternet’ten
arkadaş edinmeyi tercih ettiğini söylemiştir. Dolayısıyla İnternet’te tanışılan ancak yüz yüze hiç görüşülmemiş
arkadaşlar önemli bir risk oluşturmaktadır (Hasebrink, Livingstone, Haddon ve Olafsson, 2009). Bu çerçevede
çocukların görüntülü görüşme oranları İnternet’ten arkadaş edinme ve bu kişilerle yüz yüze görüşme veya siber
zorbalığa uğrama gibi İnternet risklerine uzanan bir durumun oluşmasına zemin hazırlayabilir.
Çocukların sahip oldukları İnternet becerileri ortalamasına bakıldığında ise tüm bölgelerde bu ortalama 2010 yılındaki
Türkiye ortalamasının (2,64) oldukça üzerindedir (Aslan, 2016). Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu
Bölgelerindeki çocukların İnternet kullanım beceri ortalamaları diğer bölgelerden yüksektir. İnternet riskleri
bağlamında çocukların sahip oldukları İnternet becerilerindeki artış olumlu olarak değerlendirilebilir. Son yapılan
araştırmalar da çocukların İnternet kullanım becerilerinin orta düzey ve üzerinde olduğunu ortaya koymuştur (Ayas ve
Horzum, 2013; Soydaş ve Uçanok, 2014; Karahisar, 2014). Ayrıca güvenli İnternet kullanımı anlamında bölgeler arası
önemli bir farklılığın olmadığının görülmüştür.
Sonuç olarak gerçekleştirilen araştırma kapsamında bölgeler arasında çocukların İnternet kullanımları, İnternet’te
gerçekleştirdikleri etkinlikler ve İnternet kullanım becerileri noktasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Bölgelerin
sosyal, kültürel ve gelişmişlik düzeyleri açısından birbirlerinden farklı yapılarının olduğu göz önünde
bulundurulduğunda gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında da benzer farklılıkların görülmesi beklenebilir. Ancak
gerçekleştirilen araştırmada bölgeler arasında güvenli İnternet kullanımı açısından önemli bir farklılık olmamakla
birlikte, İnternet kullanımı, İnternet’te gerçekleştirilen etkinlikler anlamında da tüm bölgelerde oranlar oldukça
yüksektir. Bu kapsamda güvenli İnternet kullanımı ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin, belirli pilot illerde veya
bölgelerde değil Türkiye genelinde yapılması, gerçekleştirilecek çalışmaların etkili sonuçlar ortaya çıkarmasının yanı
sıra bir ihtiyaçtır.
Gerçekleştirilen çalışmada veriler belirtilen illerden toplanmış ve bulundukları bölgeleri temsil ettiği varsayılmıştır.
Ayrıca gerçekleştirilen araştırmada özellikle veri toplama sürecinde bazı sorunlar yaşanmıştır. Nicel veri toplama aracı
olarak kullanılan anketi okullarda uygulayabilmek için MEB’den izin alınmasına rağmen birçok okulda veri
toplanmasına idareciler tarafından çeşitli sebeplerden dolayı izin verilmemiştir. Bazı okul yöneticileri ise bakanlıktan
alınan izne ek olarak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de izin alınması gerektiği söylenmiş ve süreci uzatarak
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veri toplama süresini yavaşlatmışlardır. Araştırmacılar tarafından çalışma gerçekleştirilmeden önce çocuklara
araştırmanın öneminden verecekleri cevapların nasıl değerlendirileceğine kadar birçok hususta bilgilendirme
yapılmıştır. Bu bilgilendirmedeki amaç, çocukların kendilerini bu çalışmanın bir parçası olarak görmelerini sağlayarak
çocuklardan daha samimi ve doğru cevaplar alabilmektir. Yapılan bilgilendirme çalışmasına ek olarak araştırmacılar
veri toplama süreci boyunca çocukları gözlemlemiş ve bazı çocukların anketlerini yok saymak durumunda kalmıştır.
Elde edilen araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde bu sınırlılıkların dikkate alınmasının faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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Türkiye'deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitimde Kullandıkları Yazılımlar ve Alt Yapı
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ÖZET: Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde öğretim yönetim sistemi (ÖYS) ve sanal sınıf yazılımları olmak üzere
iki ayrı yazılım kullanılmaktadır. Günümüzde uzaktan eğitim sağlayan eğitim kurumları kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
ÖYS’yi ürettikleri ya da e-öğrenme yazılımları üreten firmalardan talep ettikleri görülmektedir. ÖYS’lerin ticari ve açık
kaynak kod tabanlı olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Yazılım firmalarının ticari amaçla geliştirdiği ÖYS’lerden en
bilinir olanlarını ANGEL_Learning, Blackboard, Enocta, Alms, Webct,, it’s learning, olarak sıralayabiliriz. Ticari
yazılımların yanı sıra açık kaynak kodlu pek çok ÖYS de bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanları; Moodle,
ATutor, Claroline, Sakai, Bodington, LAMS, DotLRN, eLedge, Openelms olarak sıralanabilir. Uzaktan eğitim alanında
kullanılan birçok sanal sınıf yazılımı vardır. Bunlardan en yaygın olanları Adobe Connect, Perculus, Big Blue Button,
Openmeetings, Dimdim, Blackboard, SAKAI, Microsoft Live Meeting, Saba Centra gibi yazılımlardır. Bu çalışmada
Türkiye’deki üniversitede kullanılan hem ÖYS hem de sanal sınıf yazılımları karşılaştırılarak verilmiş ve Fırat
Üniversitesinde kullanılan yazılımlar ayrıntılı olarak irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, Web tabanlı uzaktan eğitim, Sanal sınıf, Açık kaynak kodlu yazılım

Software Infrastructure Requirements and their use in Distance Education Universities in Turkey
ABSTRACT: Web-based distance education system for learning management system (LMS) and virtual classroom
used two different software. Today, educational institutions providing distance education produces LMS they produce
to meet their own needs or e-learning software is seen that the demand from companies. Commercial and open source
code based on the LMS, there are two types. Commercial LMS are angel_learning, Enocta, Alms, Webct, it's learning.
There are many open source LMS. The most commonly used ones; Moodle, ATutor, Claroline, Sakai, Bodingto's,
LAMS, dotlrn, eledg, it may be listed as Openelms. There are many virtual classroom software used in the field of
distance education. Among the most common are the Adobe Connect, Perculus, Big Blue Button, OpenMeetings,
Dimdim, Blackboard, SAKAI, Microsoft Live and Saba Centre. The software used in this study are used in universities
in Turkey as compared with LMS both given virtual classroom software and Fırat University were discussed in detail.
Keywords: Distance Learning, Web-based distance learning, Virtual Classroom, Open Source Software
GİRİŞ
Uzaktan eğitim özellikle farklı fiziksel alanlarda yaşan yetişkin kişilere eğitimin ulaştırılabilmesi amaçlanarak
hazırlanan sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Hawkins, 1999). Zamandan ve fiziksel alandan bağımsız olarak
yürütülebilen ve eğitim veren kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan web tabanlı uzaktan eğitim güncelliğini artırarak
devam ettirmektedir. Uzaktan eğitim daha çok meslekleri ve kişisel yaklaşımları sebebiyle zaman problemi yaşayan
yetişkinler tarafından tercih edilmektedir (Lorentsen, 2003). Alışılagelmiş sınıf ortamının bir seçeneği olarak
düşünülebilecek uzaktan eğitim uygun teknoloji ve yöntemler kullanılması durumunda en az geleneksel eğitim kadar
etkili olabilir (Nakos, Deis ve Lourdan, 2002; Hamzaee, 2005; Ward, Peters ve Shelley, 2010). Günümüzde daha çok
web tabanlı yazılımlar kullanılarak yürütülen uzaktan eğitim, zaman ve mekân engellerini kaldırmasının yanında
çevrimiçi derslerinde etkileşimli dersler ile zenginlik katması sebebiyle oldukça kullanışlı bir yöntem haline gelmiştir
(Park, Kier ve Jugdev, 2011). Sanal öğrenme ortamlarında kullanılan bilgi her geçen gün daha fazla artmaktadır.
Uzaktan eğitimin ilk kullanım zamanlarında içerikler görsel nesneler ile desteklenmekteyken (Gürses ve Demiray,
2009) günümüzde kullanılan uzaktan eğitim sistemlerinde çok çeşitli ortam türlerine kullanılabilmektedir.
Üniversiteler, eğitim almak isteyen kişilere uzaktan eğitimi sunabilmek, ekonomik olarak güçlenebilmek ve yaşanan
rekabet ortamında bir adım daha ileriye gidebilmek amacıyla uzaktan eğitim sistemini mevcut eğitim sisteminin önemli
bir kısmına oturtmaya çalışmaktadırlar (Kerka ve Wonacott, 2000). Günümüzde internet teknolojilerine her alanda hızlı
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ve maliyeti düşük bir şekilde ulaşılabilmesi, çevrimiçi değerlendirme sistemlerine olan ilgiyi sürekli artırmaktadır
(Karaman, 2011).
ÖYS yazılımları ile ders içeriğinin öğretmen ve öğrenci arasında paylaşılabilmesi, öğrencilere ödev oluşturulabilmesi
ve oluşturulan ödevlerin alınabilmesi, öğrenci durumlarının istatistiki veriler kullanılarak toplanabilmesi
sağlanmaktadır. Türkiye’ de internet üzerinden yapılan uzaktan eğitim uygulamaları 2001 yılından itibaren
gerçekleştirilmektedir. Geçen süre içerisinde internet kullanım oranı olarak Türkiye’nin oldukça ön sıralarda olması
uzaktan eğitimin ülkemizde hızla benimsenerek yaygınlaşmasını sağlamıştır. Türkiye’deki üniversitelerde kullanılan
ÖYS yazılımları için ilk kullanım zamanlarından daha çok dış kökenli ticari yazılımlar kullanılmaktayken, günümüzde
yerli yazılımların kullanımı artmaktadır. Bu artışta uzaktan eğitimin bir pazar haline gelmesi ve ticari paydan
faydalanılmasına çalışılması önemli bir yer tutmaktadır. ÖYS ders içeriklerinin öğrencilere iletilmesinde öğrencinin
başarı düzeyinin ve gelişiminin takip edilmesinde otomatik haline getirilmiş bir sistemi sunar (Kakasevski, G.,
Mihajlov, M., Arsenovski, S. ve Chungurski S, 2008). ÖYS için kullanılan yazılımlar ticari veya açık kaynak kod
tabanlı sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık kaynaklı sistemler maliyetini düşürmelerine karşın bu sistemin
işleyişi için kurumun tecrübeli insan kaynağına ihtiyaç olması ve sürekli bulundurması gerekmektedir. ÖYS
yazılımlarında genel olarak bulunması gereken özellikler aşağıda listelenmiştir (Aslantürk, 2002; Martin, Quigley ve
Rogers, 2005):
Çevrimiçi dersler yayınlanabilmeli,
Öğrenci işlerinin sistem üzerinden gerçekleştirilebilmeli,
Eğitmen ve öğrencilerin ders içeriklerine kolay ulaşabilmeli,
Çevrimiçi sınav yapılabilmeli,
Eğitmen ve öğrenci arasında hızlı iletişime imkân tanımalı,
Eğitmen ders değerlendirmelerini sistem üzerinden yapabilmeli,
Öğrenciler için forum gibi tartışma ortamları sunulabilmelidir.
ÖYS yazılımlarının yanında uzaktan eğitim sistemleri içerisinde kullanılan bir diğer yazılım ise canlı derslerin
yapılabilmesine imkân tanıyan sanal sınıf olarak adlandırılabilecek sistemlerdir. Sanal sınıf sistemleri de tıpkı ÖYS’ler
gibi ticari veya açık kaynak kod tabanlı sistemler olabilir. Bir sanal sınıf yazılımından genel olarak beklenen özellikler
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Sesli ve görüntülü görüşme yapılabilmesi,
Eğitmenin kendi bilgisayar sistemindeki ekranı paylaşabilmesi,
Eğitmen ile öğrenci arasında anlık sesli veya yazılı iletişim yapılabilmesi,
Anket ve testler yapılabilmesi,
Kullanılan sunum dosyalarının paylaşılabilmesidir.
Bu çalışmanın ilk bölümünde uzaktan eğitimin amacından bahsedilmiş, ikinci bölümde Türkiye’de bulunan
üniversitelerin kullanmış oldukları uzaktan eğitim sistemleri karşılaştırılarak verilmiştir. Çalışmanın diğer bölümünde
ise tartışma ve değerlendirmeye yer verilmiştir.
BULGULAR
ÖYS ve sanal sınıf yazılımlarının üniversitede kullanılabilmesi için açık kaynak kodlu veya ticari yazılım tercihinin
dışında bu yazılımların nerede barındırılacağı, barındırılma şekillerinin fiziksel mi yoksa sanal bir ortamda mı
tutulacağı, üniversite kendi sunucuları üzerinde yazılımları tutacaksa ayırılacak donanım kaynağının iyi tespit
edilebilmesi gerekmektedir.
Yapılan araştırmalarda açık kaynak yazılımlarından çok ticari yazılımlara üniversitelerin yöneldiği görülmüştür. Bunda
en büyük sebep uzaktan eğitim pazarında kullanılabilecek çok sayıda ÖYS ve sanal sınıf yazılımının olması ve bu
sayının fazlalığı sebebiyle firmalar arasındaki rekabetten dolayı yazılım ürünlerinin yüksek maliyette olmaması
gelmektedir. İkinci önemli neden ise üniversitelerin bu yazılımları kendilerinin geliştirmesi için gerekli insan kaynağına
sahip olmada ve bu insan kaynağının devamlılığını sağlamada yaşadıkları güçlüktür. Bu güçlük te ticari yazılımların
kullanılmasında önemli bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca yerli yazılımlarında artmaya başlaması olabilecek teknik
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problemlere daha hızlı müdahale imkânı getirmesi sebebiyle üniversiteler arasında ticari yazılımların kullanılmasının
bir avantaj olarak görülmesini sağlamaktadır.
Türkiye’de bulunan üniversiteler kullanılacak yazılım türüne karar verdikten sonra ikinci bir karar aşamasında ise bu
yazılımı bulut üzerinde başka bir sunucuda mı yoksa kendi sistem odalarında bulunun sunucularda mı barındırmalarına
cevap aramaktadırlar. Bulut üzerinde yazılım sistemini kurmanın en büyük dezavantajı bu hizmetin her yıl karşılanması
gereken bir maliyetinin olmasıdır. Diğer bir dezavantajlı durum ise teknik bir problem yaşandığında yapılacak olan
müdahale hızının hizmet alınan yere bağlı olunmasıdır. Üniversitelerin kendi sunucularında yazılımları barındırmanın
dezavantajı ise bu sunucular için belli bir maliyet ayırmaları ve ilerleyen yıllarda olabilecek donanım ihtiyaçlarına karşı
hazırlıklı olmalarının gerekliliğidir. En büyük avantajı ise sistem problemlerine anında cevap verilebilmesi ve genel
olarak alınacak donanımların yıllarca kullanılabilecek olmasıdır.
Tablo 1’ de bazı üniversitelerin kullanmış oldukları ÖYS ve sanal sınıf yazılımlarının neler olduğu gösterilmiştir.
Üniversiteler uzaktan eğitim pazarında oldukça fazla yazılımı deneme imkânları olduğu için sıklıkla kullandıkları
sistemleri değiştirebilmektedir.
Tablo 1: Türkiye’de bulunan bazı üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri
Üniversite
Öğretim Yönetim Sistemi
Sanal Sınıf
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Alms

Perculus

Akdeniz Üniversitesi

Moodle

-

Amasya Üniversitesi

Enocta

Adobe Connect

Ankara Üniversitesi

Moodle

Openmeetings, Adobe Connect

Bahçeşehir Üniversitesi

It’s Learning

Adobe Connect

Beykent Üniversitesi

Alms

Adobe Connect

Celâl Bayar Üniversitesi

Enocta

Adobe Connect

Çukurova Üniversitesi

Enocta

Adobe Connect

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sakai Cle

Bigbluebutton

Erzincan Üniversitesi

Sauport

Perculus

Fırat Üniversitesi

Alms

Perculus

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Enocta

Adobe Connect

Marmara Üniversitesi

Alms

Perculus

Mersin Üniversitesi

Enocta

Adobe Connect

Okan Üniversitesi

Alms

Perculus

Sıtkı Koçman Üniversitesi

Moodle

Adobe Connect

Süleyman Demirel Üniversitesi

Enocta

Adobe Meeting

Trakya Üniversitesi

-

Perculus

Tablo 1 incelendiğinde ÖYS sistemi için Alms ve Enocta yazılımlarının, sanal sınıf sistemi için Adobe connect ve
perculus yazılımlarının üniversiteler tarafından daha çok tercih edildiği görülmektedir. Fırat Üniversitesi uzaktan eğitim
yazılımları olarak Alms ve perculus kullanılmaktadır. Üniversiteler ÖYS yazılımı olarak daha çok ticari yazılımlar
kullanmakla beraber açık kaynak kod tabanlı yazılımlardan Moodle yazılımı da bu alanda tercih edilen bir yazılım
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazılımlara ait ekran görüntüleri Resim 1 ve Resim 2’ de gösterilmiştir.
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Resim 1: Fırat Üniversitesi ÖYS Yazılımı Ekran Görüntüsü

Resim 2: Fırat Üniversitesi Sanal Sınıf Yazılımı Ekran Görüntüsü

Fırat Üniversitesinde kullanılan ÖYS ile eğitmenler daha önce ayrıntıları verilen bir ÖYS sisteminde temel olarak
olması gereken tüm özellikleri kullanabilmekte ve öğrenciler ile paylaşabilmektedir. ÖYS ile birlikte kullanılan sanal
sınıf yazılımı ile eğitmenler canlı ders yayını yapabilmekte ve bu kayıtlar hem canlı olarak hem de kaydedilerek
öğrencilerin daha sonra izleyebilmektedir.
SONUÇLAR
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Bu çalışmada Türkiye’ de bulunan üniversitelerin uzaktan eğitim için kullandıkları ÖYS ve sanal sınıf tercihlerini nasıl
belirlediklerinden ve alt yapı gereksinimlerinin neler olması gerektiği irdelenmiştir. Bu amaçla bazı üniversitelerde
kullanılan sistemlerin ne olduğu araştırılmıştır. Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde öğretim yönetim sistemi
(ÖYS) ve sanal sınıf yazılımları olmak üzere iki ayrı yazılım kullanılmaktadır. Günümüzde uzaktan eğitim sağlayan
eğitim kurumları kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ÖYS’yi ürettikleri ya da e-öğrenme yazılımları üreten firmalardan
talep ettikleri görülmektedir. ÖYS’lerin ticari ve açık kaynak kodlu olmak üzere iki çeşidinin olduğu söylenebilir.
Yazılım firmalarının ticari amaçla geliştirdiği ÖYS’lerden en bilinir olanlarını ANGEL_Learning, Blackboard, Alms,
Enocta, Desire2Learn, eCollege, Webct,, it’s learning, eLeaP olarak sıralayabiliriz. Ticari yazılımların yanı sıra açık
kaynak kodlu pek çok ÖYS de bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanları; Moodle, ATutor, Claroline, Dokeos,
ILIAS, eFront, Fle3, LON-CAPA, OLAT, Sakai, Bodington, Drupal, eStudy, LAMS, Docebo, DotLRN, eLedge,
Openelms olarak sıralanabilir. Uzaktan eğitimde kullanılan sanal sınıf yazılımları açık kaynak kodlu veya lisanslı olarak
elde edilebilir. Uzaktan eğitim alanında kullanılan birçok sanal sınıf yazılımı vardır. Bunlardan en yaygın olanları
Adobe Connect, Perculus, Big Blue Button, Openmeetings, WizIQ, Dimdim, Blackboard, Elluminate, SAKAI,
Microsoft Live Meeting, Saba Centra, Citrix GoToMeeting, iLinc LearnLinc, Interwise Connect gibi yazılımlardır. Bu
yazılımların tümünde aynı işlevi gören bileşenler yer almaktadır. Bu işlevler; sohbet, uygulama paylaşımı, ekran
görüntüsü paylaşımı, sanal tahta, anket, dosya paylaşımı, anlık mesajlaşma, video ve ses aktarımı vb. şeklinde
sıralanabilir. Bu işlevler sayesinde yüz yüze sınıf ortamında yapılabilecek birçok etkinlik sanal ortama taşınarak
çevrimiçi öğrenmenin olumsuzluklarını gidermeye yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitede
kullanılan hem ÖYS hem de sanal sınıf yazılımları karşılaştırılarak verilmiş ve Fırat Üniversitesinde kullanılan
yazılımlar ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Yazılımların eksik yanları ortaya konularak web tabanlı uzaktan eğitim
sistemlerinin nasıl daha efektif halde kullanılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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ABSTRACT: This study discusses the evaluation process and techniques of Software Engineering Department of
College of Technology at Fırat University. Specifically, the program information, mission statements of this
department, resources, activities, outputs, and short-long term objectives are investigated and evaluated. The design of
the evaluation, the discussion on data collection and analysis are explained, respectively. Work plan and budget issues
are discussed and evaluated. Finally, some recommendations are offered in terms of increasing of the credibility of the
department.
Keywords: Professional development, program evaluation, Software Engineering Department.
INTRODUCTION

The Software Engineering Department of College of Technology offers Software Engineering undergraduate and
graduate program at Firat University since 2010. This department has already more than 1200 undergraduate and
graduate students. This department offers an education to enhance intellectual growth in the software engineering area.
Aiming to maintain an active learning environment that encourages critical thinking; valuing diversity; and promoting
life-long learning can be categorized as the main missions of the department. Specifically, the Software Engineering
Department at Firat University pursues its mission by:
serving our diverse population of undergraduate majors in broadening their software area knowledge and integrating
ethical and professional values within this crucial scientific discipline;
preparing students for continued scholarship and positions of leadership in Software area;
providing leadership in the uses of software development techniques to enhance the knowledge of the students, the
university community, and society (Wholey, 2010);
promoting scholarship of the faculty by encouraging continuing professional development, research, grants-man ship,
and professional presentations and publications.
Goals

The goals of the Firat University’s Software Engineering undergraduate program are to:





Prepare students to function professionally as digital investigators.
Prepare students for graduate studies in information security and Cyber Crime areas.
Increase critical thinking and problem-solving skills of the Software Engineering students.
Prepare students for life long education.

Structure and resources
There are two types of universities in Turkey, public and private (foundation) ones. Software Engineering department is
part of a public university, which is fully supported by Turkish government, particularly by Ministry of National
Education (MNE) in Turkey. Specifically, all expenses of the department, including the salaries of the instructors and
staff are paid by the Turkish government. Moreover, education is free for some students as well. That means the
students do not need to pay any tuition for the program when they are enrolled in the primary teaching stream. The
program accepts donation and uses it for scholarship purposes. The department does not have any direct Operations and
Maintenance budget since these requests are fulfilled by the approval of the department chair, the dean of the College of
Technology, and provost of the university via using the money provided by the government.
Currently there is one department chair, 14 full-time faculty members, and 3 administrative personnel dedicated for the
department. The department has 4 labs for conducting hands on work on software investigation and also using 4
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classrooms in Technology building for theoretical classes. Besides Software engineering classes, other core curriculum
classes are offered by the university in variety of building across the two campuses of Fırat University.

Purpose of Evaluation

The chair of department, and the full-time faculty members who are still working in this department evaluate the
program. Other stakeholders are current students, dean, provost, Higher Education Council of Turkey (HECT, 2015),
Ministry of National Education (MNE, 2015), and MUDEK, Accreditation of Engineering Education in Turkey
(MÜDEK, 2015). Current and incoming students are the primary stakeholders because they will be educated at the
Department of Software Engineering. On the other hand, chair, dean, and provost are responsible to develop this
department and take care of improvement of curriculum, quality of study, and all activities relevant to the department.

Higher Education Council is another key stakeholder because of its mission (HECT, 2015). All universities including
private (foundation) universities are accredited by Higher Education Council of Turkey (HECT). Without its permission
it is not possible to establish a department, a university, any educational institution, etc. in Turkey.

The Ministry of National Education is also another key stakeholders of the department. All educational institutions such
as primary, secondary schools, vocational and technical high schools, and universities are dependent on the budget
supplied by the Ministry of National Education in Turkey (MNE, 2015). MUDEK is comparable to Accreditation Board
for Engineering and Technology, Inc. (ABET) in the USA. This Software Engineering program has been structured to
address the student and program outcomes of MUDEK criteria to obtain its accreditation in the year of 2019. The
evaluation results are extremely vital to get accreditation by MUDEK. Positive efforts and accreditation will increase
the student retention, bring recognition from all high schools, and also increase the quality of the program.
Industry and institutions are other stakeholders of our program because the graduates from the department will work at
the software investigation companies and in cyber-crime division of Police Academy in Turkey. The stakeholders
would be interested in an evaluation because they will benefit from the outcomes of the program.

PROGRAM THEORY

The program can be broken down into it primary components. The inputs, activities, outputs, and outcomes for this
program are illustrated in Figure 1. Each of these components are discussed in the subsequent sub-sections. Before
providing
the
details
on
those,
resources
of
the
department
are
discussed
below.
Resources
The resources of Department of Software Engineering can be counted as following. The first is human resources.
Namely, current students and instructors. Currently we have more than 1200 students (Software, 2016). Members of
Board of Department is another important human resource. The Board of the Department is formed by instructors who
teach. All policies, regulations are governed by these 14 members of board. Chair of the department is another human
resource who runs the department. All of them are responsible for implementing the rules and policies at the
department. The knowledge of humans are considered as inputs that consist of valuable information for the department.
The second resources are office and management resources. Currently the department uses 4 labs and 4 classrooms. In
these labs there are 5 write blockers, 2 evidence duplicators, another mac systems for mac related investigation and 120
computers for software investigation. There is no specific budget allocated for the program. Equipment, travel, student
support, and resource requests are approved and paid by the dean/provost based on justification provided by the
department chair. To make a reference point, for the 2014-2015 academic year, the department have used $37,000 for
operations & maintenance funds supplied by the dean’s/provost office.
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Commercial companies and government offices can be counted as another resource, since our students will join
trainings directly at the companies in the last semester of their studies. Software Engineering department has signed
protocols with relevant companies for student. According to the agreement, the companies are responsible to create an
environment where to the students conduct hands-on practice. The companies that have agreements with the department
should provide hardware and software to the department free of charge.
Activities
The program consists of three different area of courses, namely, theory based, system related, and application oriented.
Theory based courses starts from fundamentals of computers and digital investigation and then provides more detailed
and deep theory on knowledge acquisition, intelligent data processing, etc. System related courses heavily focus on
variety of hardware/software systems that can be a part of a digital investigation. Application oriented courses, such as
digital forensics tools course, let the students explore tools for the recovery of information on regular, protected or
damaged hardware for the purpose of providing evidence of a crime. Overall, exams in courses, student presentations,
comprehensive exams, developed technology/software, and exit surveys are the parts of activities conducted during a
course of study. All collected data from students and instructors should be evaluated by the members of the Board
where Department Chair observes all processes. The Board of Department is responsible to create up-to-date
regulations and policies using collected data. Updating of regulation and policies will help to improve the quality of the
education.

Outputs
The outputs of the Department of Software Engineering are the skills that the students are gained during the education.
Specifically, the number of graduated students that has certain skills and capacities will be a direct indicator for the
output.
Short-Term Outcomes
Short-Term outcomes of the program are services gained by students and the department. For the students of
Department of Software Engineering, learning new skills and knowledge in digital investigation are the major outcomes
that the participants will benefit from. Moreover, an ability to analyze a problem, and identify and define the computing
requirements appropriate to its solution will be other student outcomes. Including these, we can look at the statistics on
the number of students finding job in the field or starting graduate school in digital investigation area. For the
department, quantitative results obtained from the student works would indicate the success and future direction of the
program.
Long-Term Outcomes
Graduates should engage in successful careers in industry and/or graduate or other professional schools and should
have improved economic, social, civic life standards. They should also demonstrate the technical skills required for the
workforce including knowledge of digital investigation techniques and the ability to utilize this knowledge to analyze
and solve problems. Moreover, the graduates will be active in professional development and acquiring new skills to
remain relevant in the software engineering field. If the appropriate long-term outcomes from this program are gained, it
would be proved that the logic model is functioning correctly.
Table 1: Description of Program Elements
Outcomes
Inputs

Activities

Outputs
Short-Term

Current students,
Instructors, Chair,
and departmental
resources

Exams in courses,
student presentations,
comprehensive exams,
developed
technology/software,
and surveys

New skills
of
participants
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Learning,
knowledge, ability to
analyze a problem,
and identify and
define the computing
requirements
appropriate to its

Long-Term
Economic,
environmental,
social, civic,
improvement
quality of life.
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Outcomes
Inputs

Activities

Outputs
Short-Term

Long-Term

solution.
Higher Education
Council of
Education,
Ministry of
Education,
MÜDEK

Orientation process,
curriculum development

Decision
makers,

Motivation

Up-to-date
policies,
regulations

Companies and
Institutions

Training the students,
creating labs.

Lab design
and
planning

Practice, Technical
progress

Infrastructure

Figure 1: Logic Model for Program

Evaluation Design
We evaluate the effectiveness and quality of the courses of the Software Engineering Department at Fırat University via
evaluability assessment. Specifically, a general exam will be given for the students registered to Capstone Project
course, which covers important information security concepts to evaluate whether the student has the learning,
knowledge, ability to analyze an information security problem, and identify and define the computing requirements
appropriate to its solution. This exam will consist of 20 to 30 questions. Besides evaluating their skills, certain questions
to test whether enough course related materials were available to the students throughout the course and also if they had
enough hand-on exercises during the course of the study will be asked in a survey form to the same students. Moreover,
capstone group projects will be evaluated by a form of committee consisting of three faculty to see if the student has the
ability to function effectively on teams to accomplish a common goal and has the ability to communicate effectively
with a range of audiences. A rubric is designed to generate a score from 1 (Below Expectations) to 4 (Outstanding).
Besides the above, we would like to analyze data that is related with the department’s technical supply for the program.
Specifically, data will be collected from the students, via general exam/survey, and from faculty, via face-to-face
interview to evaluate if the department is supplying necessary teaching instruments and software/hardware tools related
with digital investigation, such as EnCase, FTK (Forensic Tool Kit), and write blockers.
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Data Collection
For our evaluation we need data from students and instructors. For general exam, the data is collected via online exam
platform from every senior student who is close to finish his/her degree plan and registered to Capstone Project course.
Questions test general knowledge and skills question in Software Engineering area. Online collection method is selected
since this method is cheap, flexible, and collected data can be automatically evaluated and stored as an electronic data.
Blackboard (Blackboard, 2015), SurveyMonkey.com (SurveyMonkey, 2015), or LimeSurvey.org (Limesurvey, 2015)
can be used to create general exam questions and surveys. The templates that are released on these websites are userfriendly and easy to use. Sample questions that will be used to evaluate this program are shown in Appendix.
Second method is conducted in the Capstone project course when the students present their final projects. Three faculty
members evaluate particularly student’s communication skills and their ability to function within a group. The
evaluation rubric is shown in the Appendix.
There is another method that needs to be used for collecting data from instructors related with department’s support in
software/hardware/technology for an effective and up-to-date teaching environment. Face-to-face interview method is
used since there are only 14 instructors at the department who teach to students. The interview is done and recorded by
the department chair. Sample questions can be located in Appendix.
Using the collected data, the chair of the department and board member can conclude how likely the program’s outputs
are delivered to the students, and how likely the intended outcome occur. Finally, the board decides how program
design and program implementation should be changed.
The collected data is stored and protected via encryption on separate portable hard disk without any identification
information attached to the responses. Only the department chair has access to the data and has the knowledge of
encryption.
Data Analysis and Interpretation
Evaluation findings is used by the chair and the board members of the department. The chair, board members of the
department, and instructors should know the lacks and needs of the departments in order to take necessary measures. As
soon as the information is evaluated, a logic model is created to eliminate short-comes and to improve activities, outputs
and outcomes. A development chart is scheduled for the future of the department.
For data analyzing we select qualitative data analysis method. Good quality analysis of qualitative data needs
identifying the standards. Standards are used to judge the quality and effective strategies to meet these standards. For
multiple choice questions, the number of correct answers over the number of total questions would simple show us what
are our strongest and weakest points in the curriculum. Since the face-to-face interview is going to be open-ended
questions, patterns from the answers are checked out and also a visual representation is drawn to determine what action
the results warrant.
For exam/survey and project presentation, we use descriptive statistics. In this point SPSS software is very useful. We
do an initial coding of data using a relatively small number of important categories, identify further questions and we go
back to the data to create additional coding. We document our analysis including the definitions of categories that are
used for coding, insights and questions. Specifically, for multiple choice questions, we set a threshold value for 65% as
accepted rating in average for the first cohort of the students. Throughout the years with the feedback we received from
the students and taking actions from the faculty, this threshold value is adjusted accordingly. For student survey and
project evaluations we set 3.0 out of 4.0 as acceptable result.
Selected strategies should meet the standards for quality analysis. Since we collect data from students using online
survey/exam, we have to write a brief definition of each code. Interpretation of data is checked by a member. Ethical
issues include not exceeding the competence boundaries of the evaluator. As an evaluator we have to act with integrity
and trust. We use charts, tables and figures to represent data, specifically the percentage of correct answers received for
each question. These displays will include evaluation reports to enhance readers’ understanding and enable them to tract
our interpretations. We develop some form of display during the analysis process including timeline of key events.
The data collected only from the students at the end of their program would not be enough to evaluate a course. For
instance, one can say without a pre-test it is impossible to test the gained knowledge. Therefore, the same test can be
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applied to all students got admission to the program and then comparison can be made at the level of their degree
programs. We also describe other limitations of the exam/survey if any exists during the data collection. We encourage
and try to increase the participation to the online survey/exam. To increase the contribution level, submission of these
exam and survey can be added as a grading item in the Capstone Project course.
We have to also consider if the department supplies all materials and tools for teaching. Since information security
course will be evaluated, some special software should be obtained by the department. The interview with instructors
who have given cyber-crimes and information security courses are important because they have experienced the lack of
tools, hardware and software. We will figure out the problems mentioned by the survey comparing with the interviews
done with relevant instructors. Since the number of the instructors are 14 at the department, interviewing would be
appropriate approach for evaluation.
Chair of the department and members of the board of the department are relevant people who are responsible for the
improvement of the quality of the education of Department of Software Engineering. Therefore, members of board of
Software Engineering Department and as an evaluators we involve in interpreting and justifying the conclusions
together. We clearly explain our anticipations for improving of the quality of the cyber-crimes course.
Work Plan And Budget
A work plan and budget for the Department of Software Engineering at College of Technology at Fırat University are
prepared. The detailed information is given below.
Evaluation Team
The exam/survey and presentation evaluations is created by the department chair and seven other faculties working in
the department. Survey evaluations is implemented by the department chair. As shown in Table, the exam/survey is
conducted by the instructor of Capstone Project course and presentation evaluations are conducted by three faculties.
Since we are offering Capstone Project course both Fall and Spring, different set of faculty conduct the evaluation and
collect the data. Survey is conducted by the department chair. At the end, all collected data is analyzed by the
department chair.
Table 2: Evaluation Team and Assigned Tasks
Name

Conducting of
Exam/Survey

Observation of
Presentations

Dr. Asaf Varol (Chair)
Dr. İbrahim Türkoglu

X
(Fall semesters)

Dr. Engin Avcı
Dr. Resul Das
Dr. Erkan Tanyıldızı
Dr. Murat Karabatak
Dr. Fatih Özkaynak
Dr. Muhammet Baykara

X
(Spring semesters)

Conducting of
Interview
X

All Analysis
X

X
(Fall semesters)
X
(Fall semesters)
X
(Fall semesters)
X
(Spring semesters)
X
(Spring semesters)
X
(Spring semesters)
X
(Spring semesters)

Timeline
The details on the timeline are shown in Table 3. Within the third week of that particular semester, planning and
administrative tasks are conducted. Data collection of exam/survey and presentations are held just prior to final exam
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week, while interviews occur in the middle of the semester. After collecting all the data, the analysis is conducted after
the final exams are over and the results are ready to share within one months of time. With the indicated timeline, one
of the possible problem would be the allocated analysis time frame in Fall semester. There are only three weeks holiday
between Fall and Spring semesters. That is why the analysis for the Fall data may span to early Spring semester.
Table 3: Evaluation Time Line
Exam/Survey
rd

Presentations

Interview

rd

rd

Analysis

Planning and
Administrative Tasks

Start 3 week of
the semester

Start 3 week of
the semester

Start 3 week of
the semester

Start 3rd week of
the semester

Data Collection and
Analysis

One Week prior
to final exams

One Week prior
to final exams

Mid- semester

After final exams

Information
Dissemination

1 month after the
analyzed results
are shared

Evaluation Budget
We do not anticipate any cost of the evaluation budget other than printing the materials for the exam/survey,
presentation evaluation, interview, and also license cost for the SPSS, which should be a one time cost. Table 4 reflects
evaluation budget numbers.
Table 4: Evaluation Budget
Item

Cost

Yearly

Printing Materials

$150

X

SPSS License Cost

$2,530

One Time

X

CONCLUSION

This paper discusses about how to proceed when evaluating the Software Engineering Department at Fırat University.
The paper suggested to use a) Capstone Project course to conduct a comprehensive exams on the important concepts, b)
a survey to evaluate the course and instructor, c) use Capstone Project course and evaluate student presentations to
evaluate if the student has the ability to function effectively on teams to accomplish a common goal and has the ability
to communicate effectively with a range of audiences, d) use interviews to discuss about shortages and challenges the
instructors are facing when teaching a course in the program. The appendices in the paper contains all the rubrics that
can be used for evaluation. The paper also presents the timetable and personnel that will be used for the evaluation.
However, the evaluation rubrics/techniques and this findings need to be re-evaluated after analyzing the data for one
year (two cycle) to overcome all of the outlined deficiencies.
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APPENDICES
General Exam Questions:
1. Crimes are divided into the categories of
A.
Criminal and civil crimes
B.
Accidental and Deliberate
C.
Crimes against persons and crimes against property
D.
Insider crimes and intrusion crimes
Crimes against computers can include which of the following?
A.
Attacks on networks
B.
Unauthorized access
C.
Tampering with data
D.
All the above
Which of the following has the most far-reaching effect for law enforcement concerning cybercrimes?
A.
FERPA
B.
CFAA
C.
CAN-SPAM Act
D.
USA PATRIOT Act
What type of program is available to delete and overwrite data on a computer?
A.
File-overwriting software
B.
File-deleting software
C.
File-wiping software
D.
All of the above
In order to be legally defensible, methods used in the recovery of data must ensure that
A.
The original evidence was not altered.
B.
No data was added to the original.
C.
No data was deleted from the original.
D.
All of the above
Which of the following does NOT affect the choice of forensic tool(s) for a case?
A.
The operating system
B.
State of the data
C.
Availability of an expert witness
D.
Domestic and international laws
The current best approach to powering down a suspect PC is to
A.
Simply power it down using the operating system
B.
Keep it running on an UPS
C.
Don’t power it down
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D.

Pull the power plug

To protect original data from any alteration, you
A.
Use gloves when working with the hard drive
B.
Make a forensic copy of the original data
C.
Do your forensic work as quickly as possible
D.
Use the operating system to copy all relevant files
Which of the following is the preferred way to make a forensic copy?
A.
Copy the contents of the Operating System
B.
Produce a sector-by-sector copy
C.
Copy residual data only
D.
Make a back-up tape image
When you forensically wipe a hard drive, you
A.
Write over all areas of the disk with a single character
B.
Reformat the hard drive using standard disk utilities
C.
Delete all active data from the hard drive
D.
Use a forensic tool to physically clean the hard drive
Table 5: Other Evaluation Questions and Associated Data Collection Methods from the students
Data Collection
Method
Online Survey

Source
of Data
Current
students

2. How would you rate the overall effectiveness of the instructor’s
teaching?

Online Survey

Current
students

3. The instructor used social media such as Hangout or Facebook to
answer questions of students out of the class.

Online Survey

Current
students

4. The instructor presented content in an organized manner using
modern tools of educational technology.

Online Survey

Current
students

5. The instructor explained concepts clearly and deeply using
simulation and animation.

Online Survey

Current
students

6. The instructor was helpful when I had difficulties or questions.

Online Survey

Current
students

7. The instructor provided clear constructive feedback.

Online Survey

Current
students

8. The instructor encouraged student questions and participation.

Online Survey

Current
students

9. The course was effectively organized on Blackboard platform.

Online Survey

Current
students

10. The course developed my abilities and skills for the subject as
my expectations.

Online Survey

Current
students

Evaluation Question
1. How successful was the instructor in creating an environment that was
conducive to learning?

Table 6: Interview Questions
Are the laboratories conveniently designed for students?
Are the labs and equipment maintained as you would hope for?
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Are the software products suit the need for the program and the courses you are teaching?
Are the hardware products suit the need for the program and the courses you are teaching?
Any other suggestions you would make for improvement of the department and program?
Evaluator’s Name:
Project Topic or Group Name:
Presentation
Component

Below
Expectations – 1.0

Evolving – 2.0

Proficient – 3.0

Outstanding –
4.0

Overview

No introduction or
overview, related
work or
methodology

Introduction of
presenters but
awkward, sketchy
or unclear related
work and
methodology

Confident and fluent
introduction; clear
related work and
methodology, but
could be more
complete or polished

Confident
introduction of
roles and
contribution;
clear purpose,
overview,
related work
and
methodology

Poor style (long
pauses, reading
speech, "Umm..."
and other
mannerisms, poor
eye contact,
monotone, etc.)

Either fluent
delivery but
reading, or
awkward delivery
but spontaneous

Generally good
delivery and
spontaneity but
could improve

Excellent style
involving
matching
verbal and
nonverbal
style, good
projection with
inflection,
spontaneous
speaking

Very incomplete,
old material and not
relevant

Either new
material but
biased, or
incomplete and
balanced

Generally up-to date
information, but
needs more evidence
or better sequencing
for advantages or
disadvantages

Thorough
coverage of
related work,
including their
advantages and
disadvantages

Little or no
inclusion of
techniques,
application, or
practices

Inaccurate or
incomplete use of
techniques

Generally good
application, but lack
polish, fluency, or
originality

Strong
application
with good fit,
rationale,
fluency, and
originality

No graphics (may
be appropriate in
some cases)

Graphics present
but poor quality
(illegible,
inconsistent, etc.)

Well done graphics
but too much or too
little, and not on key
points

Well-designed
and attractive
graphics that
simplify or
summarize key
ideas; original
graphics

Value: 20%
Introduction of
presenters,
appropriate
problem
definition,
related work and
methodology is
described
Style
Value: 15%
Use effective
verbal and
nonverbal
communication
skills (e.g., voice
volume,
inflection, eye
contact, etc.)
Related Work
Coverage
Value: 15%
Used up to date
relevant studies,
including their
advantages and
disadvantages
Methodology
Value: 20%
Appropriate and
insightful
application of
procedures and
practices
Graphics
Value: 15%
Attractive &
balanced layout,
legible font
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Presentation
Component

Below
Expectations – 1.0

Evolving – 2.0

Proficient – 3.0

Outstanding –
4.0

Reflection

Little or no
reflection

Ask for feedback;
some
defensiveness

Ask for feedback
and clarify
responses; generally
non-defensive

Request
feedback,
clarify
responses and
link to
performance
changes;
positive &
curious

Value: 15%
Team can
identify what it
would do
differently to
improve
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Öğretimin Temel İlkeleri ile Oluşturulan Materyallerin Öğrencilerin Akademik Başarı
ve Motivasyonlarına Etkisi
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Fırat Üniversitesi, Türkiye
arahman2323@gmail.com
Yalın Kılıç TÜREL
Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Türkiye
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Özet:Öğrenme ve öğretme sürecinin büyük bir bölümünde yer alan temel derslerden biri olan Matematik dersinde
başarı düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Her ne kadar matematik dersine yönelik yapılan çalışmaların
sayısı gün geçtikçe artsa da henüz istenilen seviyede başarı ve motivasyon düzeyine ulaşılmadığı düşünülmektedir.
Matematik öğretiminde farklı kuram ve uygulamaların işe koşulması etkili bir öğrenme sağlanması açısından önemli
görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın genel amacı; 9. Sınıf Matematik Dersi kapsamında Merrill (2002)
tarafından geliştirilen Öğretimin Temel İlkeleri’ne (First Principles of Instruction) dayalı olarak hazırlanan etkileşimli
tahtaya uyumlu içeriklerin öğrencilerin matematiğe yönelik motivasyon ve başarı düzeylerine etkisini incelemektir.
Deneysel çalışma modeline dayalı olarak Batman İli Kozluk İlçesi’nde bir lisede yürütülen bu çalışmada 49 öğrenci
rastgele deney (25) ve kontrol (24) gruplarına ayrılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Keller (1987) tarafından
geliştirilen, Kutu ve Sözbilir (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketi ve
araştırmacılar tarafından geliştirilen Matematik Başarı Testi kullanılmıştır. Uygulama sonucuna göre bu çalışma ile
Öğretimin Temel İlkeleri’ne göre hazırlanan etkileşimli tahtaya uyumlu materyalin öğrencilerin matematik dersine
yönelik motivasyonlarını ve başarı düzeylerini anlamlı derecede yükselttiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretimin Temel İlkeleri, motivasyon, başarı, etkileşimli tahta, matematik.
GİRİŞ
Öğrenme ve öğretme sürecinin büyük bir bölümünde yer alan temel derslerden bir tanesi şüphesiz matematiktir. Eski
dönemlerden günümüze kadar var olan ve her dönemde farklı bir şekilde kavramlaştırılan “Matematik” insan hayatında
büyük bir öneme sahiptir. Yunanca “Matema” kelimesinden gelen bu kavram hakkında ilk detaylı kayıtlara Yunan
matematiğinde rastlanır (bkz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Matematik). TDK (Türk Dil Kurumu) güncel tanımına göre
Matematik kavramı “Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen
bilimlerin ortak adı.” olarak ifade edilmektedir. Dünya genelinde doğa bilimleri, mühendislik, tıp, finans, eğitim
bilimleri, sosyal bilimler vb. gibi birçok alanın temel aracı olarak matematik kullanılmaktadır.
Eğitim sistemimizin temel derslerinden biri olan matematiğin öğrenciler tarafından benimsenmesi, bu ders
kapsamındaki başarının arttırılması ve bu derse yönelik olumlu tutumun geliştirilmesi oldukça zordur (Kahramaner,
2012). Her ne kadar matematik dersine yönelik yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artsa da henüz istenilen başarı
düzeyine ulaşılmadığı düşünülmektedir. Ancak matematik dersinin öğrenme ve öğretme sürecindeki önemi göz önüne
alındığında öğrencilerin bu ders kapsamındaki matematik başarı düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Özellikle son yıllarda yapılan ulusal düzeydeki merkezi sınavlara bakıldığında öğrencilerin en az başarı ortalamasına
sahip oldukları dersin matematik dersi olduğu görülmektedir (ÖSYM, 2016). Mevcut başarı düzeyinin düşük olması
Milli Eğitim sisteminde birçok köklü değişiklikleri beraberinde getirse de halen istenilen düzeye ulaşılamadığı
görülmektedir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için özellikle 2005-2006 eğitim-öğretim yılından günümüze kadar
yapılan temel iki değişikliğe göz atmakta fayda vardır.
2005-2006 eğitim ve öğretim yılında Türk Eğitim Sisteminde yapılan köklü değişiklikle ortaöğretimde
“Yapılandırmacı” eğitim anlayışı benimsenmiş ve mevcut öğretmen merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli bir
yaklaşıma geçilmiştir(MEB, 2009). Bu geçiş öğretim sürecinde farklı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bu
ihtiyaçlardan birisi de gelişen teknolojiyi öğretime entegre etmektir. Daha önce bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının
eğitim hayatına girmesi beraberinde teknolojik ihtiyaçlar ve yeniliklere bağlı olarak etkileşimli tahtaya ve tabletlere
bırakmıştır (Önder, 2015).
Ülkemizde ilk kez 2010 yılında ilan edilen “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” projesi
kapsamında mevcut teknolojik ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmıştır (Türel, 2012). Proje, Erişilebilirlik, Verimlilik, Eşitlik
(Fırsat Eşitliği), Ölçülebilirlik ve Kalite gibi 5 temel faktör üzerine kurulmuştur (bkz. http://fatihprojesi.meb.gov.tr /).
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Bu iki önemli değişim sonucunda matematik öğretiminde etkileşimli tahtayı kullanma konusunda yapılan akademik
çalışmalar daha anlamlı hale gelmiştir. Özellikle etkileşimli tahta kullanılarak matematik öğretimine yönelik yapılan
çalışmalara kısaca göz atmak, mevcut çalışmamızın gerekliliğini anlama noktasında faydalı olacaktır.
Alanyazında matematik öğretiminde etkileşimli tahta kullanmanın öğrenci tutumları (Tataroğlu, 2009), başarıları (Kaya,
2013) üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlenmektedir. Yorgancı ve Terzioğlu (2013) ise matematik öğretiminde
etkileşimli tahtayı kullanmanın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına pozitif yönde etki ettiğini vurgulamıştır.
Seyitoğlu (2014), araştırmasında matematik dersinde kullanılan etkileşimli tahtanın öğrenciye kaynak yönünden
zenginlik kattığı, dersi eğlenceli hale getirdiği, etkileşimi arttırdığı ve dersi daha anlaşılır hale getirdiğini tespit etmiştir.
Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında; matematik öğretiminde etkileşimli tahtanın kullanımı hem öğrencinin
akademik başarısına hem de matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesine katkı sağladığı savunulabilir. Bu doğrultuda
yapılan çalışmalarda genellikle teknolojiyle entegre edilebilen bir tasarım modelinin yer aldığı gözlenmiştir. Ancak
eğitim bilimlerindeki yeni yaklaşımlar ve süreçler beraberinde yeni modelleri ve uygulamaları kullanma gerekliliğini
beraberinde getirmiştir. Yorgancı ve Terzioğlu (2013) etkileşimli tahta kullanılarak yapılan matematik öğretiminde yeni
yaklaşımların kullanılması gerektiğini belirterek sonuçların daha işlevsel olarak çözümlenmesi gerektiğini savunmuştur.
Bu çalışmada, yeni olmayan ancak alanyazında çok fazla kullanılmayan Merrill’in (2002) tarafından geliştirilen
Öğretimin Temel İlkeleri (ÖTİ) (First Principles of Instruction) Modeli kullanılmıştır. ÖTİ, Merrill (2002) tarafından
birçok öğretim tasarım modelinin araştırılması sonucu ortaya çıkartılmıştır. Merrill, bu ilkeleri oluştururken sistematik
öğretim tasarım kuramlarını, modellerini ve öğretim tasarımı ile ilgili araştırmaları gözden geçirmiştir. Oluşturulacak
ilkelerin öğrenmeyi daha etkin, verimli, ya da ilgi çekmeye teşvik etmek zorunda olduğunu belirten Merrill, ayrıca bu
ilkelerin araştırmalar tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Temel olarak beş maddeden oluşan bu ilkeler
aşağıda kısaca ele alınmıştır (Merrill, 2002):
a) Gösteri İlkesi: Öğrenciler bir gösteriyi gözlemlediğinde öğrenme seviyesi yükselir.
b) Uygulama İlkesi: Öğrenciler yeni bilgi uyguladığında öğrenme seviyesi yükselir.
c) Görev Merkezli İlke: Öğrenciler bir görev merkezli öğretim stratejisi ile meşgul iken öğrenme seviyesi
yükselir.
d) Aktivasyon İlkesi: Öğrenciler ön bilgilerini veya deneyimlerini aktif hale getirdiklerinde öğrenme seviyesi
yükselir.
e) Entegrasyon İlkesi: Öğrenciler yeni bilgileri günlük yaşamlarına entegre ettikleri zaman öğrenme seviyesi
yükselir.
Merrill (2002) öğretim tasarım teorilerini ve modellerini gözden geçirdiği derleme çalışmasında, öğretim tasarım
ilkelerini bir araya getirerek bu modelin ön raporunu oluşturmuş arkasından 2007 yılında yaptığı çalışmada benzer
öğretim tasarım modellerini bir arada incelemiştir.
ÖTİ’ye dayalı olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Çevik (2012) yaptığı doktora
çalışmasında Merrill’in ÖTİ modelini kullanarak oluşturduğu öğrenme ortamının ve çalışma belleği kapasitesinin,
karmaşık bilişsel görevlerin performansını nasıl etkilediğini incelemiştir. Araştırmada ortamın karmaşıklığı arttıkça
bireylerin zihinsel çaba ve görev yükü algılarının arttığı, ayrıca çalışma belleği kapasitesi yüksek olan katılımcıların
ortamda daha uzun süre kaldıkları sonucuna varmıştır.
Mendenhall ve arkadaşları (2006) tarafından yayınlanan araştırmada ise karma girişimcilik kurslarında ÖTİ kullanılarak
bir işe başlama ve o işi yönetme becerilerine yönelik tasarlanan Flash ortamının gerçek hayatta uygulanması şeklinde
yürütülmüştür. Çalışmada hazırlanan modülün geleneksel stratejilere göre daha etkili olduğu sonucuna varılamamıştır.
Gardner (2011a) yaptığı çalışmada biyoloji dersi kapsamında öğrencilerin ders içindeki performanslarının
geliştirilmesinde ÖTİ kullanarak oluşturduğu geleneksel modül ile problem çözmeye dayalı web tabanlı modülün
etkililiğini araştırmıştır. Çalışmada ÖTİ ile oluşturulmuş modülü kullanan öğrencilerin daha güvende olduklarını ve
problem çözmede daha başarılı oldukları sonucuna varmıştır. Gardner (2011b) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise
Merrill’in ortaya koyduğu ilkeler ışığında oluşturulan öğretim stratejilerinin öğrenmeyi arttırdığını vurgulamaktadır. Bu
çalışmada ilkelerin gerçek yaşamda nasıl uygulandığını bilmek ve bu ilkelerin nasıl uygulandığına dair fikir edinmek
amaçlanmıştır. Yapılan çalışmayla yükseköğretimde ödül alan profesörlerin bu öğretim ilkelerini nasıl kullandıkları
analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, bu temel ilkeler dışında öğretmen coşkusu, şefkati, organizasyonu ve uzmanlığı
gibi öğretimin etkililiğini arttıran birkaç ek strateji de ortaya çıkmıştır.
Literatürden de anlaşıldığı üzere ÖTİ Modelini kullanarak yapılan çalışmaların az olması ve bu modelin öğrenci
başarısına ve motivasyon düzeyine pozitif yönde etki edeceği düşüncesi çalışmanın temelini oluşturmuştur.
YÖNTEM
Araştırma Yaklaşımı ve Modeli
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Araştırma deneysel çalışma modeli esas alınarak yürütülmüştür. Veri toplama araçlarının ön test ve son test olarak
uygulandığı bu çalışma modeliyle ilgili bilgiler tabloda belirtilmiştir:
Tablo 1.
Araştırma Modeli
Grup

Değişken

Kontrol

Deney

Etkileşimli
tahta
ile
desteklenmeyen öğretim süreci
Başarı
Etkileşimli tahta ile desteklenen
öğretim süreci

Kontrol

Deney

Deneysel İşlem

Etkileşimli
tahta
ile
desteklenmeyen öğretim süreci
Motivasyon
Etkileşimli tahta ile desteklenen
öğretim süreci

Ön test

Son test

Matematik Başarı Testi
(MBT)

Matematik
Başarı
Testi
(MBT)

Öğretim
Motivasyon
(ÖMMA)

Öğretim
Materyali
Motivasyon
Anketi (ÖMMA)

Materyali
Anketi

Evren ve Örneklem
Çalışma grubunu rastgele 9. Sınıflardan seçilen deney (25) ve kontrol (24) gruplarının yer aldığı toplamda 49 öğrenci
oluşturmuştur. Batman İli’nde bir ilçedeki devlet okulunda yürütülen bu çalışma üç hafta sürmüştür.
Araştırma Süreci
Araştırmada kullanılan materyaller konu alanı uzmanları ile görüşülerek oluşturulmuştur. Uygulama materyali
oluşturulurken Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ve etkileşimli tahta içerik üretim yazılımı olan
Starboard programı kullanılmıştır. Üç hafta süren uygulamada deney grubuna Merrill’in ÖTİ Modeli kullanılarak
oluşturulmuş etkileşimli tahta içeriği kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise öğretime herhangi bir etki olmaksızın
öğretmenin standart şekilde ders işlemesi sağlanmıştır. Araştırma süreciyle ilgili bilgiler tabloda yer almaktadır:
Tablo 2.
Araştırma Süreci
Grup

Kullanılan Materyal

Ön test

Uygulama
Süresi

Son test

Deney

Merrill’in Öğretimin Temel
İlkeleri
Modeli’ne
göre
oluşturulmuş etkileşimli tahta
uyumlu
materyaller
kullanılmıştır.

MBT, ÖMMA

3 Hafta

MBT, ÖMMA

Kontrol

Ders herhangi bir müdahale
olmaksızın ve ek bir materyal
kullanılmaksızın olağan şekilde
yürütülmüştür.

MBT, ÖMMA

3 Hafta

MBT, ÖMMA

Uygulama sürecinde deney grubuna uygulanan materyalin hazırlanmasında kullanılan Öğretimin Temel
İlkeleri Modeli ile ilgili uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:
Gösteri İlkesi: Bu aşamada öğrencilere karikatürle desteklenmiş içerikler gösterilerek öğrenmenin artması
amaçlanmıştır.
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Uygulama İlkesi: Bu aşamada öğretmen rehberliğinde örnek sorular videolarla çözülerek öğrencilere benzer soruları
çözme fırsatı sunulmuştur.
Görev Merkezli İlke: Bu aşamada etkileşimli tahtada “Şimdi Sen Çöz” adlı soru çözüm alanları oluşturularak
öğretmen rehberliğinde alıştırma soruları çözülmüştür.
Aktivasyon İlkesi: Bu aşamada öğrencilere yönelik flash ortamında sürükle bırak mantığıyla hazırlanmış oyun
sayesinde öğrenciler sürece aktif bir şekilde dâhil olmuştur.
Entegrasyon İlkesi: Bu aşamada değerlendirme çalışması yapılarak temel düzeyden başlayan sorular yöneltilmiş ve
konu sonunda öğrencinin öğrenme düzeyi bir binanın inşa edilmesi sürecine benzetilmiştir. Oyun tabanlı bu aşamada
konu gerçek hayatla ilişkilendirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak konu alanı uzmanı tarafından oluşturulan ve öğrencilerin akademik başarılarını
ölçmeyi amaçlayan 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Matematik Başarı Testi (MBT) ile öğrencilerin matematik
dersine yönelik motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla 24 adet likert tipi maddeden oluşan Keller (1987)
tarafından geliştirilen, Kutu ve Sözbilir (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğretim Materyalleri Motivasyon
Anketi (ÖMMA) kullanılmıştır. İki alt boyuttan oluşan ÖMMA ölçeğinin genel olarak güvenirlik katsayısı 0.83 olarak
hesaplanmıştır (Kutu & Sözbilir, 2011).
Verilerin Analizi
Çalışma sonunda elde edilen veriler, ortalama, standart sapma, t-test ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir.
BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın bu bölümünde çalışmaya yönelik elde edilen bulgular ve bulgulara yönelik yorumlara yer
verilmiştir.Deney ve kontrol gruplarına ait motivasyon ön test (Mot_ön), motivasyon son test (Mot_son), başarı ön test
(Baş_ön) ve başarı son test (Baş_son) puanlarına ait betimsel istatistikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Tablo 3.
Kontrol ve Deney Gruplarının Başarı ve Motivasyon Puanlarının T-test ile Karşılaştırılması

Mot_ön

Mot_son

Baş_ön

Baş_son

Çalışma
Grubu

Ortalama

SS

N

Kontrol

2,75

,51

24

Deney

2,98

,49

25

Kontrol

3,11

,32

24

Deney

4,14

,31

25

Kontrol

28,75

9,91

24

Deney

31,60

12,72

25

Kontrol

37,08

15,45

24

Deney

50,40

16,06

25

p

t

,73

1,57

1,41

,87

Hem başarı hem de motivasyon ön test sonuçlarına göre varyansların eşitliği LEVENE testi ile incelenmiş ve p değeri
,05’ten büyük olduğu için varyans eşitliği sağlanmıştır. Bu sonuçlara bakıldığında uygulama öncesi deney ve kontrol
gruplarının başarı düzeylerinde anlamlı derecede bir farklılığın olmadığı ve ön test ortalamalarının birbirlerine yakın
olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, deney ve kontrol gruplarının motivasyon ön-test puanlarında da anlamlı
derecede bir farklılığın olmadığı ve ön test ortalamalarının birbirlerine yakın olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 3’deki başarı değişkenine göre deney grubunun ön test ile son test puan ortalamalarında 20,80 puanlık bir artış
olurken, kontrol grubunda bu artış 9,67 puan olarak belirlenmiştir. Yine motivasyon değişkenine göre deney grubunda
ön test ile son test puan ortalamalarında yaklaşık olarak 1,16 puan artış gözlemlenirken, kontrol grubunda bu artış
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yaklaşık olarak 0,35 puan olarak gözlemlenmiştir. Yapılan bu analiz sonucunda deney grubuna uygulanan materyalin
kontrol grubuna göre öğrencilerin başarı ve motivasyon düzeylerine daha fazla katkı sağladığı düşünülebilir.
Uygulama sonunda deney ve kontrol gruplarının başarı ve motivasyon değişkenleri kapsamında ön test ile son test
puanlarını karşılaştırmak amacıyla bağımsız örneklemler için tek yönlü ANOVA testi uyulanmış ve sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
Tablo 4.
Başarı ve Motivasyon Değişkenleri için Bağımsız Gruplar Tek Faktörlü ANOVA
Bağımlı
Değişken
Mot_ön

Öğrenme
Materyali
Kontrol
Deney

Baş_ön

,29

Kontrol
Deney

Mot_son

,61

Kontrol
Deney

Baş_son

p

,00

Kontrol
Deney

,00

Ortalama

Std.Hata

2,75

,09

2,98

,10

28,75

2,54

31,60

2,02

3,11

,06

4,14

,06

37,08

3,15

50,40

3,21

Başarı değişkenine ait ön test puanlarında gruplar arası anlamlı bir farklılık görülmezken (p=,61) son test puanları
arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır (p=0,005). Bu sonuç uygulanan materyalin öğrenci başarısını arttırdığını
ortaya çıkarmaktadır.
Motivasyon değişkenine ait ön test puanlarında gruplar arası anlamlı bir farklılık görülmezken (p=,29) son test puanları
arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır (p=0,000). Bu sonuç uygulanan materyalin öğrencinin motivasyonunu
yükselttiğini ortaya çıkarmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde Merrill’in ÖTİ Modeli’ne göre tasarlanmış etkileşimli tahtaya uyumlu hazırlanan ders içeriğinin öğrenci
başarı ve motivasyon düzeyine etkisi belirtilmiş olup mevcut literatür ile karşılaştırılarak öneriler sunulmaya
çalışılmıştır. Bu çalışma Yorgancı ve Terzioğlu (2013) tarafından önerilen etkileşimli tahtaya yönelik ders içerisinde
yeni yaklaşımların kullanılması önerisine paralel olarak ortaya çıkmış ve alan yazından da anlaşılacağı üzere literatürde
çok az rastlanan öğretim tasarım modeli olan ÖTİ kullanılarak yapılmıştır.
Çalışma sonucunda deney grubunda yer alan öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyon ve başarı düzeylerinde
kontrol grubunda yer alan öğrencilere oranla daha anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Bu sonuçlar literatürde yer alan
benzer çalışmaları (Tataroğlu, 2009; Yorgancı ve Terzioğlu, 2013; Kaya, 2013; Seyitoğlu 2014) destekler niteliktedir.
Yapılan çalışmanın uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan öneriler
öğretim ortamı, öğrenci ve uygulayıcıdan kaynaklanan sorunlar ve öneriler aşağıda belirtilmiştir:
Öğretim Ortamından Kaynaklı Sorunlar ve Öneriler


Mevcut çalışma Batman İli Kozluk İlçesi’nde yer alan bir devlet okulunda yapılmıştır. Bu yörelerde yaşanan
gerek doğal koşullar gerekse insani hatalardan dolayı eğitim sürekli aksamaktadır. Dolayısıyla mevcut
koşulların iyileştirilmesi araştırmaların ve eğitimin daha kaliteli olmasını sağlayacaktır.
Öğrenci Kaynaklı Sorunlar ve Öneriler



Öğrencilerin etkileşimli tahta kullanma konusunda bilgi ve beceri eksiklikleri çalışmanın uygulanması
noktasında sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin ders içerisinde etkileşimli tahtayı daha fazla
kullanması ders sürecinde yaşanan sıkıntıları azaltacaktır.
Yorgancı ve Terzioğlu (2013) tarafından önerilen ve bu çalışmayla da desteklenen etkileşimli tahtaya yönelik
daha fazla öğretim modelinin kullanılması var olan yaklaşımların geliştirilmesi yapılacak diğer çalışmalara yol
gösterecektir.
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Uygulayıcıdan Kaynaklı Sorunlar ve Öneriler


Dersi işleyen öğretmenin etkileşimli tahtanın özelliklerini tam olarak bilmemesi ders işleyişini olumsuz
etkilemekte bu da öğrencinin dikkatini düşürmektedir. Bu konuda MEB tarafından verilen Etkileşimli Sınıf
Yönetimi hizmet içi kurslarının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET: 21. yy.’da bilimsel araştırmalar ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmeler sayesinde
bilginin katlamalı bir şekilde artması “bilgi patlaması” olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde bilginin geçerlilik ömrü
giderek kısalmaktadır ve bilgi sürekli olarak yenilenmektedir. Bilginin hızla eskimesi ve güncelliğini yitirmesine karşı
önlem olarak bireylerin kendi bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yenilemeleri önem kazanmaktadır.
Kırsaldan kente göçüş ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreçleri ile birlikte kas gücüne dayalı emek yerine
bilgiye dayalı emek kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgi işleme teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte iş hayatının gerektirdiği
temel beceriler arasında dijital yeterlilikler de yerini almıştır. Eğitim alabilmek, iş sahibi olabilmek ve vatandaşlık
görevlerini yerine getirebilmek için temel seviyede dijital yeterliliklere sahip olmak gerekmektedir. Dijitalleşen
dünyada ve toplum içerisinde yer alabilmek dijital okuryazarlık bilgisini bireyler için zorunlu kılmaktadır. Bu noktada
üst düzey yeterlilikleri ifade etme amacıyla "dijital okuryazarlık" kavramı yerine "dijital akıcılık" kavramı tercih
edilmektedir. Dijital akıcı bireylerden; BİT kavram ve uygulamaları hakkında eleştirel düşünebilen, BİT’i etkili ve
verimli kullanabilen, kaliteli BİT deneyimlerine sahip olan, karmaşıklığı yönetebilen, çözüm üretebilen, BİT ile ilgili
soyut düşünebilen, teknolojik dönüşüme hızlı uyum sağlayabilen, uygun beceri setlerini işe koşabilen ve BİT’i esnek
biçimde farklı amaçlar için kullanabilen bireyler olmaları beklenmektedir. Bu çalışmada dijital akıcılık kavramı eleştirel
bir yaklaşımla ele alınarak, dijital akıcılığın farklı boyutlarını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dijital akıcılık, problem çözme, zihinsel süreçler

ABSTRACT: Thanks to the scientific researches, as well as the advances in Information and Communication
Technologies (ICT) in the 21st century, exponential increase of information is described as “information explosion”.
Nowadays, expiration date for information is gradually shortened and information is constantly being refreshed.
Therefore, it becomes crucial for individuals to continuously enhance and renew their knowledge and skills, as a
precaution against obsolescence of information and lose its currency. In company with the process of transition from
rural to urban and from the industrial society to the information society, the concept of labour based on knowledge has
emerged instead of labour based on muscle power. Digital competencies have also taken place among the basic skills
required by business life along with the development of information processing technologies. It is necessary to have
digital competencies at the basic level in order to be able to receive education, be a business owner and fulfill civic
duties. Being able to take place in the digitizing world and in society makes knowledge of digital literacy compulsory
for the individuals. In this point, the concept of 'digital fluency' is preferred instead of 'digital literacy' in order to
express high level competencies. Digitally fluent individuals are expected to think critically about ICT concept and
practices, to use ICT effectively and efficient, to have qualified ICT experiences, to manage complexity, to produce
solution, to think abstractly about ICT, to adapt rapidly to technological transformation, to handle appropriate skill sets,
to use ICT flexibly for different purposes. By addressing the concept of digital fluency with a critical approach, the
study aims to reveal different dimensions of digital fluency.
Keywords: Digital fluency, problem solving, cognitive processes
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GİRİŞ
İnternet teknolojisinin etkisiyle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin hızlandığı görülmektedir. "Bilgi toplumu"
ifadesi organizasyon ve üretim sektöründeki yaşanan değişimlere bağlı olarak ortaya çıkmış bir terim olmakla birlikte,
özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak gelişen toplumu ifade etmektedir (Pinho ve Lima, 2013, s.712).
Günümüzde bilgi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bilgiye sahip olan ve onu kullanacağı yeri, zamanı ve
kullanma sebebini doğru belirleyen toplumlar gün geçtikçe ekonomik anlamda kuvvetlenmektedir. Bugün insanoğlunun
hiçbir zaman sahip olmadığı kadar bilgiye sahip olduğu belirtilmektedir. 21. yy.’da bilimsel araştırmalar ile bilgi ve
iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmeler sayesinde bilginin katlamalı bir şekilde artması “bilgi patlaması”
olarak nitelendirilmektedir (Sagasti, t.y., s.20). Günümüzde bilginin geçerlilik ömrü giderek kısalmaktadır ve bilgi
sürekli olarak yenilenmektedir (Odabaşı, 2000, s.162). Bilginin hızla eskimesi ve güncelliğini yitirmesine karşı önlem
olarak bireylerin kendi bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yenilemeleri önem kazanmaktadır.
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, dijital araçları hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline getirmiştir. İletişim
biçimimizi köklü bir biçimde değiştiren dijital araçlar dönüşerek makinelerin birbirleriyle iletişim kurduğu bir geleceğe
bizi taşımaktadır. Ancak, ülkemiz gelişmekte olan bir çok ülke gibi dijital teknolojilerin üreticisi olmaktan çok tüketicisi
konumunda yer almaktadır. Bu teknolojik araçların kullanıcısı kimliğinden kurtulup üreticisi pozisyonuna geçmemiz
ekonomik anlamda da zorunlu görülmektedir. Bu kapsamda her bireyden teknoloji uzmanı olmasını beklemek gereksiz
ve anlamsız bir talep olacaktır. Uzmanlaşmanın bilgiyi bağlamından kopartarak özel bir soyutlama biçimi haline geldiği
belirtilmektedir (Morin, 2003, s.20). Uzmanlaşma bilgiyi soyutlayarak, bağlamından çıkartır ve somut olaylarla
arasında bir kesinti gerçekleştirir. Bu durumu bilgi teknolojilerine uyarlayacak olursak, bir muhasebeciden kelime
işlemci ve hesap tablosu programlarını uzman yazılımcılar kadar yetkin bir seviyede kullanmasını beklemek yerine,
gerekli olduğu bağlamda, zamanda ve uygun amaçlar için işini kolaylaştıracak ve karmaşık problemlerini çözebilecek
şekilde kolayca kullanmasını beklemek daha mantıklı olacaktır.
Dijital Okuryazarlık
Günümüzde birçok kurum işlemlerini hızlandırmak amacıyla elektronik ortamda hizmet vermeye başlamıştır. Kırsaldan
kente göçüş ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreçleri ile birlikte kas gücüne dayalı emek yerine bilgiye
dayalı emek kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgi işleme teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte iş hayatının gerektirdiği temel
beceriler arasında dijital yeterlilikler de yerini almıştır. Eğitim alabilmek, iş sahibi olabilmek ve vatandaşlık görevlerini
yerine getirebilmek için temel seviyede dijital yeterliliklere sahip olmak gerekmektedir. Dijitalleşen dünyada ve toplum
içerisinde yer alabilmek dijital okuryazarlık bilgisini bireyler için zorunlu kılmaktadır.
Bireyin dijital okuryazar olabilmesi için öncelikle okuryazar olması gerekmektedir. Kurt ve ark. (2013) okuryazarlığı,
anlatılmak isteneni semboller aracılığıyla açıklayabilmek ve semboller aracılığıyla açıklananı doğru bir şekilde
anlayabilmek olarak ifade etmişlerdir. UNESCO (2006, s.15) ise okuryazarlığı; bireyin toplum içerisinde okuryazarlık
gerektiren tüm etkinliklere katılabilmesini sağlayacak derecede okuma, yazma ve hesaplama becerisine sahip olması
olarak tanımlamaktadır. BİT’in yaygınlaşmasıyla birlikte okuma, yazma ve hesaplama gibi temel becerilere ek olarak
bilgi işlemenin de öğrenilmesi gereken bir beceri olduğu belirtilmektedir (Astrachan, Hambrusch, Peckham ve Settle,
2009). Dijital okuryazarlık ise sadece yazılım ve dijital cihazları kullanma yeteneği olarak görülmemektedir. Dijital
ortamlarda etkili bir şekilde yer alabilmek için kullanıcıların ihtiyaç duydukları yetenekleri içermektedir (Eshet-Alkalai,
2004, s.93). Merchant (2009, p. 39) dijital okuryazarlığı yeni teknolojilerle okuma ve yazma olarak tanımlamaktadır.
Jones ve Flannigan (2006, s.6) dijital okuryazarlığı, çeşitli formatlarda bulunan farklı kaynaklardan erişilen ve
bilgisayarlar aracılığıyla sunulan bilgiyi kullanma ve anlama yeteneği olarak tanımlamaktadır. Farklı dijital araçlarla
etkili bir biçimde içerik oluşturma, işbirliği ve iletişim süreçlerine sahip bireyler dijital okuryazar olarak kabul
edilmektedir (Hague ve Payton, 2010, s.2). Martin (2005, p. 135) dijital okuryazarlığı günlük yaşam bağlamında sosyal
olayları yapılandıracak bir biçimde dijital kaynakları tanımlama, erişme, yönetme, entegre etme, değerlendirme, analiz
etme ve sentezleme olarak belirtmektedir. Dijital okuryazarlık sadece teknik anlamda sahip olunan beceriler olarak
görülmemelidir. Bireyler okuryazarlıkları sayesinde toplum içerisinde daha kaliteli bir şekilde hayatlarını
sürdürebilmektedir.
Dijital Akıcılık
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Teknoloji değiştikçe bireylerin yeni durumlara uyum sağlamaları beklenmektedir. Formal eğitimi boyunca yeterli
eğitimi alan bireyler, mezun olduktan sonra da beceri kazanımına devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu noktada üst
düzey yeterlilikleri ifade etme amacıyla "dijital okuryazarlık" kavramı yerine "dijital akıcılık" kavramı tercih
edilmektedir (National Research Council, Committee on Information Technology Literacy, 1999, s.2). Dijital akıcılık,
alanyazında teknoloji akıcılığı, bilgi teknolojileri akıcılığı, BİT akıcılığı olarak da ifade edilmektedir. Bu çalışmada ise
dijital akıcılık kavramı tercih edilecektir.
Dijital akıcılık ile ilgili alanyazında birçok tanım bulunmaktadır. Hsi (2007, s.1509) dijital akıcılığı; öğrenenlerin dijital
araçları kullanarak dijital medya içerikleri, mesaj ve diğer elektronik ifadeleri toplama, tasarlama, değerlendirme,
eleştirme, sentezleme ve geliştirme eylemlerini kazanması ve göstermesi olarak tanımlamaktadır. Öğrenenlerin bu
amaçlarla geliştirmiş ve sahip oldukları yeterlilikler, uygulamalar, farkındalıklar ve stratejik uzmanlık olarak
belirtmektedir. Bir başka tanıma göre dijital akıcılık, eleştirel düşünme ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin
birleşiminden oluşmaktadır (Miller ve Bartlett, 2012, s.39). Benzer bir şekilde Pinho ve Lima (2013, s.715) dijital
akıcılığı, yaşam boyunca karşılaşılacak yeni bilginin kazanılabilmesi amacıyla teknolojide yaşanan dönüşümlere uyum
gösterebilmek olarak ifade edilen dinamik ve değişken bir yeterlilik olarak ifade etmişlerdir. Demir ve ark.’a (2015, s.3)
göre ise dijital akıcılık, teknolojiyi ne zaman ve nerede kullanacağını bilme becerisini gerektirmektedir. Bununla
birlikte, bilgi teknolojileri akıcılığı, bireylerin bilgi teknolojilerini kişisel ve mesleki yaşamlarında üretken bir biçimde
kullanabilmelerini, bilgi teknolojilerinin işe yarayacağı durumları tanıyabilmeleri olarak da tanımlanmaktadır (National
Research Council, Committee on Information Technology Literacy, 1999, s.15). Dijital akıcılığın sosyal yönüne vurgu
yapan bir başka tanımda ise, dijital akıcılık, sosyal ve mobil teknolojileri insanlarla iletişim, işbirliği ve bağlantı kurma
amacıyla kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Ross, 2015, 4 27). Briggs, ve Makice'e göre (2011, s.62) ise
dijital akıcılık, teknoloji aracılığı ile istenen sonuçları güvenilir bir şekilde elde edebilme yeteneğidir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Dijital akıcılık, daha etkili iletişim kurmamızı sağlamakta, öğrenmeyi ve bağlantı kurmayı zenginleştirmekte, daha
güçlü bir kültür ve bağlılık ortamı oluşturmaktadır (Ross, 2015, 4 27). Teknolojik gelişmeler ışığında her geçen gün
daha yeni dijital araçlar farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Günümüzde dijital akıcı olabilmek için eskiye göre daha
çok yeteneğe sahip olmak gerekmektedir (Briggs, ve Makice, 2011, s.67). Böyle bir ortamda, dijital akıcı bireylerin
yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları beklenmektedir (National Research Council, Committee on Information
Technology Literacy, 1999, s.3). Dijital akıcı birey, internet üzerinde karşılaştığı bilgileri ve içerikleri eleştirel bir bakış
açısıyla incelemeli, güvenli ve güvenilir kaynakları kullanabilmelidir. Yeni dijital araçları araştırma ve keşif yoluyla
bularak kendi bilgisini sürekli güncel tutmalıdır (Pinho ve Lima, 2013, s.715). Dijital akıcılık, durağan bir kazanım
olarak görülmemelidir. Sahip olunan yetenekler yeni deneyimler olmadan zamanla daha az kullanışlı hale gelmektedir
(Briggs, ve Makice, 2011, s.68). Dijital akıcı bireyler, yaşamları boyunca kişisel ve mesleki bağlamlarda dijital araçları
etkili kullanabilmek için daha çok bilgi edinmeli ve değişen teknolojiye uyum sağlamalıdırlar (National Research
Council (US). Committee on Information Technology Literacy, 1999, s.2). Dijital akıcılığı oluşturabilmek ve
sürdürebilmek hayat boyu devam eden bir süreçtir. Dijital akıcılık becerisini geliştirmeye yönelik bilgi, beceri ve
anlayışı geliştirmek için kişisel deneyimler en iyi yol olarak görülmektedir. Dildeki veya müzikteki akıcılığa benzer
şekilde, dijital akıcılık da uygulama yapma ile geliştirilip sürdürülebilir (Briggs, ve Makice, 2011, s.62).
Dijital akıcı bireylerden; BİT kavram ve uygulamaları hakkında eleştirel düşünebilen, BİT’i etkili ve verimli
kullanabilen, kaliteli BİT deneyimlerine sahip olan, karmaşıklığı yönetebilen, çözüm üretebilen, BİT ile ilgili soyut
düşünebilen, teknolojik dönüşüme hızlı uyum sağlayabilen, uygun beceri setlerini işe koşabilen ve BİT’i esnek biçimde
farklı amaçlar için kullanabilen bireyler olmaları beklenmektedir.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumlarını incelemek ve sosyal ağları
kullanma durumları ile öğretmen adaylarının bazı demografik ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır.
Çalışmada 16 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 621 öğretmen adayından bilgi toplanmıştır. Araştırmada veri
toplamak için üç farklı ölçekten faydalanılmıştır. İlk ölçek, öğretmen adaylarının demografik bilgileri ile sosyal ağları
kullanma sürelerine ilişkin bilgi toplamak amacıyla geliştirilmiştir. İkinci ölçek olarak, öğretmen adaylarının
dışadönüklük puanlarını belirlemek amacıyla Beş faktör kişilik boyutları anketinin Dışadönüklük faktörü kullanılmıştır.
Üçüncü ölçek olarak, öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanlarını belirlemek amacıyla Sosyal Durumlarda Kendini
Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumlarını analiz etmek
amacıyla betimsel istatistikler, sosyal ağların kullanımının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için
Mann-Whitney U testi, öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanları ve sosyal ağları kullanma süreleri arasındaki ilişki
ile dışadönüklük puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi
kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sosyal ağlar, cinsiyet, dışa dönüklük, sosyal kaygı

The Use of Teacher Candidates' Social Networks and Its Relationship between Their Demographics
and Personality Traits
ABSTRACT: The purposes of this study are to investigate teacher candidates’ social network use and to examine its
relationship between their demographic information and personality traits. In this study, the data were collected from
621 teacher candidates studying at 16 different universities. Three different scales were used to collect data in the study.
First scale was developed to collect data about teacher candidates’ demographic information and their social network
use. Then, extraversion factor from Big Five Inventory was used to determine teacher candidates’ extraversion points.
As a third scale, Inventory of Self-Evaluation in Social Situations, was used to determine social anxiety points of
teacher candidates. Descriptive statics were used to analyze teacher candidates’ social network use and Mann-Whitney
U test was used to analyze whether teacher candidates’ social network use differ according to gender. Additionally,
correlation analysis was conducted to analyze if there was a relationship between teacher candidates’ social network use
and their social anxiety and between teacher candidates’ social network use and their extraversion.
Keywords: Social networks, gender, extraversion, social anxiety
GİRİŞ
Günümüzün en dikkat çeken ve popüler olarak kullanılan internet uygulamalarından birinin sosyal ağlar olduğu
görülmektedir. Bireylerin sosyal ağları kullanmak için hali hazırda çok miktarda zaman harcıyor olması nedeniyle, bu
ortamların eğitim ve öğretim bağlamında kullanımının güçlü bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir (Mazman ve
Koçak Usluel, 2010). Buna ek olarak, çeşitli öğrenme kuramlarında sosyal etkileşim, işbirliği ve öğrenme topluluklarına
verilen önem ve sosyal ağların bu kavramların uygulanması için platform sağlaması, sosyal ağların, eğitimcilerin
dikkatini çekmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, alan yazında sosyal ağların eğitim ortamlarında etkili kullanımı
(Somyürek, & Atasoy, 2012), öğrenciler ve öğretim elemanlarının sosyal ağları algılamasındaki farklılıklar (Roblyer,
vs., 2010), sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımının modellenmesi (Mazman ve Koçak Usluel, 2010) gibi çeşitli
konulara odaklanan çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bireylerin sahip oldukları bazı özelliklerin onların sosyal ağları kullanmayı tercih etme durumlarını etkileyebileceği
düşünülmektedir. Bununla birlikte, bireylerin özellikleri ile sosyal ağ kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmaların az sayıda olduğu (Wehrli, 2008; Ross vd., 2009; Amichai-Hamburger ve Vinitzky, 2010; Correa, Hinsley
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ve De Zuniga, 2010; Fernandez, Levinson ve Rodebaugh, 2012; Dal ve Dal, 2014) ve Türkiye’de öğretmen adaylarının
sosyal ağ kullanımlarını etkileyen kişilik özelliklerine odaklanan bir çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu
çalışma, literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak, bireylerin sosyal etkileşimlerinde oldukça etkili olduğu düşünülen
sosyal kaygı ve dışadönüklük ile sosyal ağ kullanımı arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır.
“Sosyal kaygı, kişinin çeşitli sosyal durumlarda uygun olmayan biçimde davranacağı, kötü bir duruma düşeceği,
olumsuz bir izlenim bırakacağı ve başkaları tarafından olumsuz bir biçimde değerlendirileceği beklentisiyle yaşadığı bir
rahatsızlık ve gerilim durumu olarak tanımlanabilir” (Gümüş, 2006). Yüksek sosyal kaygısı olan bireyler, yeni
insanlarla tanışma ya da iletişimi devam ettirme gibi sosyal etkileşimde bulunacakları durumlardan ya da
değerlendirilecekleri durumlardan korkmakta ve kaçınmaktadır (Leary, 1983; Akt: Kashdan, 2002). Sosyal kaygısı
yüksek bireylerin, yüz yüze olmadıkları sosyal ağlarda, rahatsızlık ve gerilimlerinin azalabileceği ve bu nedenle daha
rahat sosyalleşebilecekleri ve bu ortamları kullanmayı daha fazla tercih edebilecekleri düşünülmektedir.
Sosyal kaygı ve sosyal ağların kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan biri Fernandez, Levinson ve
Rodebaugh (2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, bireylerin facebook profillerini inceleyerek, narsizm ya
da sosyal kaygı düzeyi gibi kişilik özelliklerinin ayırt edilip edilemeyeceği araştırılmıştır. 62 üniversite öğrencisinin
profili 6 değerlendirici tarafından durum güncelleme sayısı, arkadaş iletileri, kendi hakkında verdiği bilgiler, ilgileri vb.
kriterler açısından incelenmiştir. Daha sonra bu kriterler doğrultusunda değerlendiricilerin bireyin sosyal kaygısına
yönelik izlenimleri, katılımcıların kendi kaygı durumlarını ortaya koydukları ölçümlerle kıyaslanmış ve sonuçların
birbirleriyle paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Yüksek sosyal kaygılı bireylerin daha fazla ileti paylaştığı görülmüş ve
bu durum katılımcıların yaşadıkları sosyal kaygıyı gizlemeye çalışmaları olarak yorumlanmıştır.
Selfhout vd. (2009) ise ergenlik döneminde bulunan 307 katılımcının interneti iletişim amaçlı kullanma ile iletişim dışı
amaçlarla kullanmak için zaman harcamalarının, depresyon ve sosyal kaygıyla ilişkisini araştırmıştır. Bu esnada
katılımcıların arkadaşlıklarını algılama durumları da değişken olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak, arkadaşlık kalitesini
düşük algılayan ergenler için internette harcanan zaman ve diğer değişkenler arasında ilişki bulunmuştur. İletişim dışı
amaçlarla internet kullanımındaki harcanan zamanın, daha fazla depresyon ve sosyal kaygıyı yordadığı belirlenmiştir.
Geçmiş çalışmalar, bireylerin içedönük olmalarının onların sosyal etkileşimlerini etkilediğini ortaya koymaktadır
(Asendorpf ve Wilpers, 1998). Goldberg (1990), içedönük bireyleri tarif ederken karamsar, sessiz, tevazu ve arkadaş
canlısı olmama gibi sıfatların kullanılabileceğini, içedönük bireylerin aksine dışadönük bireylerde ise konuşkan, sosyal,
doğal, gürültücü, maceracı, enerjik, kibirli ve patavatsız gibi sıfatların kullanılabileceğini belirlemiştir. Bu özelliklere
bakıldığında dünyayla kolay iletişime geçebilen, arkadaş çevreleri geniş ve sempatik bireylerin dışadönük olarak
tanımlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu özellikler nedeniyle, dışadönüklüğün de sosyal ağların kullanımında etkili
olabileceği düşünülmektedir.
Sosyal ağ davranışları ile dışadönüklüğün ilişkisini inceleyen çalışmalardan biri Wehrli (2008) tarafından 1560
üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Beş faktör kişilik modelini kullanan araştırmacı, sosyal ağ
davranışlarını etkilemesi açısından dışadönüklük faktörünün merkezi bir rol oynadığı sonucuna ulaşmıştır.
Dal ve Dal (2014) ise üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım alışkanlıkları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri
incelemiştir. 350 öğrenci ile yürütülen çalışmada, sosyal ağları güvenilir bulan öğrencilerin dışadönüklük puanlarının
güvenilir bulmayanlara göre anlamlı seviyede yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal ağlarda geçirilen süreyle uyumluluk
ve deneyimlere açıklık arasında ilişki görülürken, dışadönüklük arasında görülmemiştir.
Sonuç olarak, bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumlarını incelemek ve sosyal ağları
kullanma durumları ile bazı demografik ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Bu genel amaçtan yola
çıkarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır:
Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma sürelerinin dağılımı nedir?
Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma süreleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Öğretmen adaylarının dışadönüklük puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
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YÖNTEM
Bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu
var olduğu şekliyle betimlemeyi (Karasar, 2012, s.77), ilişkisel tarama modeli ise, iki ya da daha fazla değişken
arasındaki ilişkileri açıklamak için kullanılan bir desendir (Creswell 2012, s. 338). Çalışmada 16 farklı üniversitede
öğrenim görmekte olan 621 öğretmen adayından bilgi toplanmıştır. Katılımcıların 426’sı kız (%68,6) ve 195’i (31,4)
erkek öğrencilerdir. Öğrencilerin yaşları 17 ile 30 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 19,73’tür (SS=1,86).
Bilgi toplama Araçları
Bilgi Formu: İlk ölçek olarak kullanılan bilgi formu, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçekte öğretmen
adaylarının cinsiyetleri, yaşları, okudukları üniversite, bölüm gibi demografik bilgileri ile sosyal ağları kullanma
sürelerine ilişkin sorular bulunmaktadır.
Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği: Öğretmen adaylarının dışadönüklük puanlarını belirlemek amacıyla orjinali
Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması uluslarası bir proje kapsamında Sümer
tarafından gerçekleştirilen (akt: Sümer, Lajunen ve Özkan, 2005) Beş faktör kişilik boyutları anketinin Dışadönüklük
faktörü kullanılmıştır. Orijinal ölçek beş boyuttan oluşmakta ve bireylerin kişilik özelliklerinin olumlu ve olumsuz
yönlerini belirlemeye odaklanan 5’li likert tipi 44 adet madde içermektedir. Ölçekte yer alan her bir boyut ayrı olarak
değerlendirilebilmektedir. Katılımcıların, ankette yer alan maddeleri onları ne derece tanımladığını işaretlemeleri
beklenmektedir. Dışadönüklük faktörü için geçmiş çalışmalarda 0.77 olarak belirlenen (Sümer, Lajunen ve Özkan,
2005) Cronbach Alfa değeri, bu çalışmada test içi tutarlılık yöntemi ile.75 olarak hesaplanmıştır.
Sosyal Durumlarda Kendini Değerlendirme Envanteri: Üçüncü ölçek olarak, öğretmen adaylarının sosyal kaygı
puanlarını belirlemek amacıyla orjinali Micheal Liebowitz (1987) tarafından geliştirilen ve Eren-Gümüş (1997)
tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Durumlarda Kendini Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır. 24 maddeden
oluşan bu ölçeğin kaygı ve kaçınma olmak üzere iki alt faktörü bulunmaktadır ve 4’lü likert derecelendirmesiyle
puanlanmaktadır. Ölçekteki 24 madde hem kaygı faktörünü hem de kaçınma faktörünü değerlendirmek için
kullanılmakta; 13 madde performans kaygısı ve 11 madde ise sosyal durumlarla ilgili kaygıya odaklanmaktadır. Bu
çalışmada kaygı ve kaçınma faktörlerinin toplamı için Cronbach Alfa değeri 0.93 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada,
Spearman Brown formülüyle hesaplanan kaygı ve kaçınma faktörleri arasındaki ilişki katsayısı .890, kaygı faktörünün
toplam sosyal kaygı puanı ile ilişkisi .975 ve kaçınma faktörünün toplam sosyal kaygı puanı ile ilişkisi .968 olarak
bulunmuştur. Bu nedenle analizlerde sadece toplam sosyal kaygı puanı kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumları betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir. Sosyal ağların kullanım
sıklığının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının
dışadönüklük puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasındaki ve öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanları ile
sosyal ağları kullanma süreleri arasındaki ilişki Spearman Brown sıra farkları korelasyon katsayısı kullanılarak
incelenmiştir.
BULGULAR
Sosyal Ağların Kullanılma Durumu
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma sürelerine ilişkin betimsel istatistiklerin sonucu Grafik
1’de sunulmaktadır. Grafikte görüldüğü üzere öğrencilerin %19,6’sını oluşturan 122 öğrenci sosyal ağları
kullanmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun (F=499, %80,4) ise sosyal ağları kullandığı ve kullanım
süreleri incelendiğinde, ilk sırayı “haftada 15-17 saat” arasında kullananların oluşturduğu (%18,2), bu kullanım sıklığını
sırasıyla “haftada 12-14 saat” kullananların (%13,8) ve “haftada 18-20 saat” (%12,2) arasında kullananların izlediği
görülmektedir. En az kullanım sıklığının ise “haftada 0-2” (%6,4) olan aralıkta olması dikkat çekmektedir.
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Grafik 1: Sosyal ağların kullanım süreleri

Sosyal Ağ Kullanımının Cinsiyete Göre İncelenmesi
Tablo 1’de verilen Mann Whitney U testi sonuçlarından görüleceği üzere, sosyal ağları kullanma süreleri arasında
cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, erkek öğretmen adaylarının sosyal
ağları daha kısa süreli kullandıkları görülmektedir (U=35954, p.<.01).
Tablo 1: Sosyal Ağların Kullanım Sürelerinin Cinsiyete Göre Mann Whitney U testi Sonucu
Cinsiyet
N
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
P
Kadın
Erkek

426
195

324,10
282,38

138067,00
55064,00

35954

.007

Kişilik Özellikleri ve Sosyal Ağların Kullanımı
Öğretmen adaylarının dışadönüklük puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasında anlamlı ve negatif bir ilişki
bulunmaktadır (𝝆 = -.149, p<.01). Bu bulgu, öğretmen adaylarının dışa dönüklük puanları arttıkça, sosyal ağları
kullanma sürelerinin azaldığını ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanları ile sosyal ağları
kullanma süreleri arasında ise pozitif ve anlamlı ilişkinin bulunduğu görülmektedir (𝝆 = .102, p<.05). Bu bulgu, sosyal
kaygı puanları arttıkça sosyal ağların kullanma sürelerinin de arttığını ortaya koymaktadır.
SONUÇ
Bu çalışma, Türkiye’de öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım durumlarını incelemek ve öğretmen adaylarının
sosyal ağları kullanma durumları ile bazı demografik ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, sosyal ağların öğretmen adayları tarafından yaygın bir şekilde
kullanıldığı, öğrencilerin yaklaşık beşte birinin sosyal ağ kullanımın haftada 15-17 saat arasında olduğu görülmektedir.
Buna benzer bulguların daha önce üniversite öğrencilerinin ya da gençlerin sosyal ağları kullanma durumlarına
odaklanan çalışmalarda da elde edildiği görülmektedir (Öztürk ve Akgün, 2012; Bonds-Raacke ve Raacke, 2010; QuanHaase ve Young, 2010). Bu sonuçtan yola çıkarak, sosyal ağların öğrenme ve öğretme süreçlerini desteklemek için
kullanılmasının mümkün olduğu, en azından bu ortamın benimsenmesi açısından zorlukla karşılaşılmayacağı
düşünülebilir. Sosyal ağların öğretmen adaylarının gerek üniversitede aldıkları dersleri destekleme, gerek öğrenme
toplulukları oluşturarak bilgi ve deneyimleri paylaşma ve sosyalleşme, gerekse öğretmen olduktan sonra yürütecekleri
derslerde öğrencileriyle ya da diğer öğretmen adayları ile sosyal etkileşim ve işbirliği yapmada kullanmalarına yönelik
yönlendirilmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri, erkek öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanmak için daha az zaman
harcadıklarını ortaya koymasıdır. Benzer sonuçların elde edildiği çalışmaların literatürde yer aldığı görülmektedir (Cha,
2010; Mcandrew & Jeong, 2012). Bu sonuçtan yola çıkarak grup çalışmaları ve diğer sosyal etkinlikleri yönetirken
kadın ve erkek öğretmen adayları için farklı sosyalleşme olanaklarının sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
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Bu çalışmanın sonuçları, ele alınan her iki kişilik özelliğinin, sosyal ağların kullanılma süresi ile anlamlı şekilde ilişkili
olduğunu ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları, sosyal ağları daha kısa süreli kullanan öğretmen adaylarının
dışadönüklük puanlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu sonuç, literatürdeki bazı sonuçlarla
örtüşürken bazılarıyla çelişmektedir. Örneğin, Landers ve & Lounsbury (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışmada
daha içe dönük bireylerin interneti daha uzun süreli kullandıkları bulgusu, doğrudan sosyal ağlara odaklanmamakla
birlikte bu çalışmada ulaşılan bulguyu destekler niteliktedir. Ancak, Ryan ve Xenos (2011) facebook kullanım süresi ile
bireylerin dışadönüklük puanları arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Correa, Hinsley ve De
Zuniga (2010) ise dışadönük bireylerin sosyal ağları daha sık kullandığına ilişkin sonuçlar elde etmiştir Çalışmalardaki
örneklem grupları arasındaki farklılıklar ve sosyal ağ kullanımını değerlendirmek için kullanılan parametreler
sonuçlardaki farklılaşmanın nedeni olabilir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanlarının da sosyal ağları kullanma sürelerine
göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, sosyal kaygısı yüksek olan öğretmen
adayları, sosyal medyayı daha uzun süreli kullanmayı tercih etmektedir. Murphy ve Tasker (2011) bu çalışmayı
destekler nitelikte, sosyal kaygının sosyal ağlarda harcanan zamanla pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır.
McCord, Rodebaugh ve Levinson (2014) çalışmalarında sosyal ağ kullanımını belirlemek için genel kullanım süresi
yerine facebook’un sadece sosyal etkileşim özelliklerinin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu
ölçekten elde edilen verilere göre sosyal kaygı ile Facebook’un sosyal etkileşim özelliklerinin kullanımı arasında
yüksek düzey bir ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte Sheldon (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları
bu bulguyla çelişmektedir. Bu çalışmada sosyal kaygısı yüksek bireylerin sosyal ağları daha uzun süreli kullanmayı
tercih etmelerinin nedeninin daha önce çeşitli çalışmalarda (Weidman vd., 2012) ortaya konduğu üzere çevrimiçi
ortamlarda daha az sosyal baskı hissedilmesi ile ilişki olduğu düşünülmektedir.
Sosyal kaygısı yüksek öğretmen adayları ve/veya dışadönük olmayan öğretmen adayları için elde edilen bu bulgular,
eğitim açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bulgulardan anlaşıldığı üzere sosyal ağlar, sosyal kaygısı
yüksek/ dışadönük olmayan bireylerin sosyal etkileşimlerinin artırmak için bir platform sağlamaktadır. Yüz yüze
etkileşimden kaçınan bu tip kişilik özelliklerine sahip bireyler günlük hayatta sosyalleşmeden kaçınmaktadır. Oysa,
sosyal etkileşimin eğitim sürecindeki kritik rolü ve önemi, gerek yapılandırmacı yaklaşım, gerekse pek çok öğrenme
kuramı tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, sosyal ağların, iletişim, paylaşım ve etkileşim özellikleri sayesinde,
sosyalleşme için önemli bir potansiyel taşıdığı görülmektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerin faydalı olacağı düşünülmektedir:
Formal eğitim ortamlarında farklı öğrencilerin sosyalleşmesi, bilgi alışverişinde bulunması ve işbirliği ile ürün/fikir
üretmesi için gerek yüz yüze gerekse sosyal ağlar kullanılarak çeşitli ortamlar oluşturulmalıdır. Böylece farklı kişilik
özelliklerine sahip bireylerin kendilerini ifade edeceği ve daha rahat hareket edebilecekleri alternatifler sunulmuş
olacaktır.
Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı sosyal ağların kullanım durumunu sadece sosyal ağların kullanım süresini ele alarak
değerlendirmesidir. İlerleyen çalışmalarda sosyal ağlarda kullanıcıların yaptıkları farkı etkinlikler, sosyal ağları
kullanma amaçları, kullanıcı görüşleri gibi verilerin toplanması faydalı olacaktır. Bu veriler ile kullanıcıların
demografik ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi daha ayrıntılı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Bu çalışmada kişilik özellikleri olarak öğretmen adaylarının sosyal kaygıları ve dışadönüklükleri ele alınmıştır.
İlerleyen çalışmalarda öğretmen adaylarının diğer kişilik özelliklerinin de incelenmesi, sosyal ağ kullanımındaki
etkilerini görmek açısından etkili olacaktır.
Cinsiyet, sosyal kaygı ve dışadönüklük ile sosyal ağ kullanımındaki ilişkinin nedenlerinin incelenmesi, uygulama ve
akademik çalışmalar için faydalı olacaktır.
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Özet: Günümüzde gelişen teknoloji ile öğrenme uygulamaları daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşmaktadır.
Teknolojinin bu gelişimi mobil teknolojiyi de yakından etkilemektedir. Mobil teknolojideki bu gelişimler öğrenmeyi
daha etkili hale getirmek için kullanılmaya başlanmıştır. Mobil öğrenme cihazları kullanıcıya yer zaman sınırı
olmaksızın öğrenme ortamları oluşturur. Aynı zamanda internet tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde, cep telefonlar gibi
yaygın olan mobil aygıtlar için öğrenme ortamlarının ve etkinliklerin geliştirilmesi ve gelecekte yaygın olarak
kullanılabilir olması öğretme ortamları içerisinde yer alan öğrencilerin görüşlerinin ve kullanımlarının belirlenmesinin
önemli olacağı düşünülmektedir. Günümüzde de RPC, SOAP gibi karmaşık mimariler yerine basit ve hafif bir yapı
olarak REST mimarisine dayanan Resftul web servislerinin hazırlanması giderek popülerleşmektedir. Bu çalışma
kapsamında öğrenciler için e-öğrenmeye destek amaçlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışma sonunda möğrenmenin e-öğrenmeye destek olarak kullanılması ile öğrencilerin mekân ve zaman sınırlaması olmadan eğitim
faaliyetlerine katılabildikleri bir platfrom sunulacaktır. Böylece öğrencilere her yerde ve her zaman eğitim imkânı
sunulacaktır. Ayrıca sisteme entegre edilen bilgi servisi ile öğrencilerin ders iptali, ödev tarihi, sınav tarihi gibi
durumlardan ve okul yönetimi tarafında yapılan duyurulardan haberdar olmaları sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Android, MVC, Mobil Öğrenme, ORM, Rest, Restful, SOAP, SOA, Web Servis, Web Api
GİRİŞ
Mobil telefonlar günlük hayatta birçok amaç için kullanılmaktadır. Bu cihazların öğrenme faaliyetlerinde kullanılması
e-öğrenmeyi m-öğrenmeye doğru taşımaktadır (Sharples, 2000). Mobil öğrenme, öğrenenlere sınıf dışında sınıfa
bağımlı kalmadan tablet bilgisayarlar, akıllı cep telefonları gibi taşınabilir cihazlardan öğrenme materyallerinin
sunulması, eğitim olanağının sağlanmasıdır (Attewell, 2004). Genel olarak mobil öğrenme ele alındığında ise, belirli bir
yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanmayı ve başkalarıyla
iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının bireysel olarak gereksinimine anında cevap vererek üretkenliğini ve iş
performans verimliliğini arttıran, mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen bir eğitim yöntemidir (Traxler, 2005 ve
Wexler, 2008 ve O’Malley, 2003).
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan mobil cihazlara yönelik işletim sistemleri, Google tarafından geliştirilen
Android, Apple tarafından geliştirilen iOS ve Microsoft tarafından geliştirilen Windows Mobile işletim sistemleridir
(developer.android.com, 2014). Android'in açık kaynak kodlu olması, uygulama geliştiricilerinin sayısının çokluğu ve
buna bağlı olarak Android ortamında çalışabilen yüz binlerce uygulamanın olması, Android işletim sisteminin diğer
mobil işletim sistemlerinin bir adım önüne geçmesini sağlamıştır. Android şu anda dünya üzerinde 190 ülkede yüz
milyonlarca mobil cihaz üzerinde kurulu olan mobil bir işletim sistemi olmakla beraber her gün binlerce yeni Android
uygulaması Google Play'a yüklenmektedir. Google Play'dan aylık ortalama indirilen uygulama sayısı 1,5 milyar
civarındadır (developer.android.com, 2014).
Günümüzde, yeni teknolojiler yüksek öğretim kurumlarının sorunlarını ortadan kaldıracak birer kurtarıcı olarak
görülmektedir (Surry, 2010). Birçok üniversite yöneticisi, teknolojiyi eğitime maliyet etkin bir yöntem ve yenilikçi bir
yaklaşım olarak bakmaktadır. Bundan dolayı, üniversiteler günümüzde yoğun olarak teknoloji yatırımı yapmaktadırlar.
Teknoloji kullanma konusundaki birçok çabaya ve yapılan yatırımlara rağmen, pek çok üniversite öğretim elemanının
teknolojiyi sınırlı bir şekilde ve yenilikçi olmayan biçimlerde kullandıkları ortaya çıkmıştır (Surry, 2010). Bunun yanı
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sıra son yıllarda yapılan diğer çalışmalar da eğitimcilerin, yeni bilgi teknolojilerini yeteri kadar kullanmadıklarını ortaya
koymaktadır (IT, 2006)
Ortaya konulan bu çalışma ile mobil öğrenmede kullanılacak bilgi kaynağının oluşturulması ve yönetilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla Restful (kaynak bazlı) çalışan servisler oluşturulacaktır. Sunucu üzerinde çalışacak
yazılım, mobil uygulama için gerekli olan veri setlerini oluşturacaktır. Bu yapının oluşturulmasını ve yönetilmesini
sağlayan .Net Framework (MVC Web Api) kütüphanesi kullanılacaktır.
MVC
MVC(Model-View-Controller), ilk olarak 1979 yılında Trygve Reenskaug tarafından tanımlandıktan sonra
yazılım alanında kullanılmaya başlayan önemli bir mimari patern(architectural pattern)’dir. Ortaya atıldığı ilk yıllarda
ismi “Thing-Model-View-Controller” sonradan basitleştirilerek şu an ki halini almıştır. MVC patern yazılım
katmanlarının, örnek olarak display logic’ten data access logic’in, ayrı tutulduğu uygulamalar oluşturur.
MVC’de bir uygulamanın kullanıcı arayüzü 3 ana bölüme ayrılır:
•
•
•

Model: Data işlemlerinin ve iş kurallarının tanımlanır, class’lar oluşturulur
View: Kullanıcı arayüzünün nasıl gösterileceği tanımlanır
Controller: Kullanıcı arayüzündeki işlemler ile data ve/veya spesifik katman arasındaki iletişim
sağlanır.
MVC, uygulamanın kullanıcı arayüzünü 3 temel yapıya ayırır:
 Model
Verinin nasıl değişeceğini ve nasıl yönetileceğini belirleyen iş kurallarını (Business Rules) içeren sınıfların
tamamının bulunduğu katmandır. Genelde bunlar veritabanını temsil eden sınıflarlar veya domaini temsil eden
nesnelerdir. EntityFramework, NHibernate gibi, entity-data-model’ler de, model katmanında yer alabilir. Yani
uygulamamızda kullanacağımız nesneler bu katmandadır.
 View
Kullanıcı arabiriminin (User Interface-UI) gösterileceği katman. Dinamik olarak üretilen HTML şablonu bu
katmandadır. Kısaca veri gösterim katmanı diyebiliriz.
 Controller
Tüm sistem akışının, kullanıcı ile olan etkileşimi kontrol eden ve olayları yöneten sınıfların tamamı. View ve
Model katmanları arasındaki ilişkiyi yönetir. Kullanıcıdan girdi alır, modelle iletişime geçer ve ne gösterileceğine karar
verir.

Şekil 1. MVC (Model –View-Controller) İşleyiş Mimarisi
SİSTEMİN WEB SERVİSİ
Web' in yaygınlaşmasından sonra farklı platformların birbirleriyle haberleşme ihtiyacı artmıştır. Bunun için web servis
uygulamaları geliştirilmiştir. W3C (World Wide Web Consortium) tarafından yapılan resmi tanımıyla web servisleri,
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bilgisayarlar arasında ağ üzerinden etkileşimi ve uyumluluğu sağlayacak yazılım sistemleridir. Günümüzde birbiriyle
haberleşecek sistemleri gerçekleştirmek için en çok tercih edilen yöntem web servisleridir (Kreger, 2002). Web
servislerini yazarken, daha hızlı ve uygulanabilirliği daha kolay olduğu için Rest mimarisi sistemi seçilmiştir. Web
servisi, mobil uygulama ve veritabanı arasında veri alışverişi yönetilecek şekilde tasarlandı ve Visual Studio editöründe
RestApi projesi olarak geliştirildi.

Şekil 2. Web Servis Uygulaması
SİSTEMİN VERİTABANI
Sistemde MSSQL veritabanı kullanılmıştır. Ayrıca veritabanı ile ilişkiyi sağlamak için Microsoft tarafından geliştirilen
Entity Framework bir ORM (Object Relational Mapping) aracı kullanılmıştır. Aslında yaptığı iş tam olarak database
modelini uygulamadan soyutlayarak nesneler üzerinden işlem yapmamızı sağlar. Tablo üzerinde select, insert, update,
delete metotları otomatik olarak generate ettirilir. Böylece yazılımcıya hız kazandırmış ve hata yapma riskini en aza
indirmiştir. Zaman zaman adını duyduğumuz Hibernate (Java için) ve NHibernate (.NET için) bilinmiş ORM
araçlarından bazılarıdır. NHibernate, Entity Framework e göre daha detaylı kullanım olanakları sunsa da Entity
Framework kolay kullanımı ile ön plana çıkmaktadır sağladığı bu kolaylıklar nedeniyle bu sistemde tercih edilmişitir.

Şekil 3.
Sistemin Genel
ORM Yapısı
EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ(EBİSİS)
Çalışmada kullanılan REST servis haberleşmesi istemci-sunucu haberleşmesinde bir mimaridir. Bu mimari sisteminde
kullanılan servislere RESTfull adı verilir (Razieh, 2014). RESTfull istemci-sunucu arasındaki haberleşmeyi karışık
sistemlerle sağlamak yerine HTTP protokolü üzerinden sağlamaktadır. Bunun sebebi World Wide Web yapısının HTTP
protokolü üzerine kurulu olmasıdır. RESTfull sistemler basit olmalarının yanı sıra esnek ve değiştirilebilir bir yapıya
sahiptirler. SOAP gibi kesin çizgiler ile sınırlandırılmış standartları yoktur (Takeuchi, 2005). Üzerinde C#, Java gibi
birçok programla dili ile yazılmış çerçeve yapısı olmasına rağmen kolay ve hızlı bir şekilde standart kütüphaneler
kullanılarak, RESTfull servisleri geliştirilebilir. Rest servisler platform bağımsızdırlar. Yani istemcinin Windows ya da
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Linux olmasının hiçbir önemi yoktur. Herhangi bir programlama diline bağımlı değildirler. Kolaylık sağlayan
avantajları yüzünden, Twitter gibi çok yaygın kullanılan sosyal medya aracı Rest API’yi tercih etmiştir.
Web servislerindeki temel amaç bir bilgi sistemindeki program parçalarının etkileşimini sağlamaktır. Örnek olarak
Şekil 2’de web servislerini kullanarak eğitim bilgi sistemi üzerinde bulunan verilere farklı platformlar üzerinden
sisteme erişilebilirlik sağlanmıştır. Öğrenciler için geliştirilecek mobil uygulamalara eğitim bilgi sistemi üzerinden rest
servisleri aracılığıyla alt yapı desteği sunmak hedeflenmiştir. Öğrenciler derslerine ait ders akışlarını, haftalık ders
dokümanlarına ayrıca verilen ödevlerin takibi gibi birçok işlemi sistemin mobil uygulamalara sunmuş olduğu altyapı
desteğiyle kolay bir şekilde erişebilmesi amaçlanmıştır.

Şekil 4. EBİSİS Otomasyon Yönetim Ekranı
SONUÇLAR
Dünyada yapılan mobil öğrenme uygulamalarının ve kullanılan teknolojilerin, ileri düzeyde olduğu ve eğitim
çevrelerinde yaygın olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Eğitim ortamlarında mobil öğrenme uygulamalarının
etkinliğinin değerlendirilmesi ile mobil öğrenmeye yönelik kuram oluşturma çalışmaları yapılabilir. Mobil cihazların
batarya sorunu çözüldüğünde, internetin bant genişliği ve sürekliliği arttırıldığında kullanımı daha verimli hale
gelecektir (Küçüksille, 2013). Ayrıca mobil cihazların öğrenciler için alım gücü bakımından elde edilebilecek düzeye
indirgenmesinin de mobil öğrenmeyi daha yaygın hale getireceği düşünülmektedir.
Geliştirilen bu uygulama herhangi bir Üniversitesi'nin mobil otomasyon uygulamasının temelini oluşturacak nitelikte
olup geliştirilmeye açık durumdadır. Bu çalışmada sunulan eğitim bilgi sistemi uygulaması Android ve IOS işletim
sistemi kullanan cihazlara servis desteği sağlamakta ve web tabanlı mobil arayüz olarak iki farklı altyapıyı üzerinde
barındırmaktadır. Bir diğer yararlı olacak çalışma uygulama geliştirirken alt yapının nasıl olması gerektiği hakkında
yapılmıştır. Web tabanlı uygulamaların getirdiği esneklikten dolayı bu yönde ilerleme sağlanmaya çalışılmıştır. Günün
sık kullanılan terimlerinden SOA üzerinde durulmuştur. Servis tabanlı uygulama geliştirilirken bir yandan da Web
2.0’ın kurallarına göre hareket edilmeye dikkat edilmiştir. Bu yüzden Restful web servisleri bu çalışma içine dahil
olmuştur.
REST stilinde geliştirme yapmak için araştırmalar yapılırken Microsoft’un .NET Framework 4.0 ile ortaya çıkan Web
Api mimarisi kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmayla Web Api ile normal SOAP tabanlı .asmx web servisleri
karşılaştırılmış ve Web Api servislerinin üstünlüğünün gösterilmesi hedeflenmiştir. Uygulamanın gelişimi
tamamlandığında öğrencilerin dersler hakkında genel bilgilere ayrıca ders ile ilgili kaynaklara istedikleri platformdan
erişebilmeleri sağlanacaktır. Sonuç olarak gerçekleştirilmeye çalışılan bu uygulama ile öğrencilere hem web tabanlı bir
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uygulama bunun yanı sıra mobil tabanlı uygulamalara da bir altyapı desteği sunularak öğrencilerin zaman ve mekân
sınırı olmadan eğitim faaliyetlerine katılması sağlanmaya amaçlanmıştır.
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ÖZET: Bu nitel çalışmanın amacı dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının perspektifinden öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı dersini nasıl gördükleri ve nasıl değerlendirdiklerini tespit etmektir. Bu kapsamda 38
dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Öğretmen adaylarına öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı dersi ile ilgili Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ÖTMT) dersinin lisans eğitiminde gerekli olduğunu
düşünüyor musunuz? Neden?, ÖTMT dersi sizlere ne tür faydalar sağlar?, ÖTMT dersinde materyal hazırlarken ne tür
sorunlarla karşılaştınız?, ÖTMT dersinde hazırladığınız materyallerin mesleki hayatınızda kullanılabilecek düzeyde
olduğunu düşünüyor musunuz?, ve ÖTMT dersinin daha faydalı olabilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir? gibi açık
uçlu sorular yöneltilmiştir. Sorulara verilen cevaplara içerik analizi yapılarak sonuca gidilmiştir. Araştırmanın sonunda
dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının genel olarak ÖTMT dersini lisans öğretiminde gerekli buldukları,
ÖTMT dersinin dersleri somutlaştırmada, zihinsel ve el becerileri geliştirmede ve grup ile çalışma anlamında fayda
sağladığı ancak konuya uygun materyal bulma noktasında zorluklar yaşadıklarını ifade etmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Araç- Gereç, Materyal tasarımı, Öğretim teknolojisi

Assessment of the Views of Pre-Service Teachers on Instruction Technologies and Material Design
(ITMD) Course
ABSTRACT: The objective of the present qualitative study is to determine the perspective and assessments of senior
pre-service social studies teachers on instruction technologies and material design course. In this context, 38 senior preservice social studies teachers were included in the study. Open ended questions such as “Do you think that instruction
technologies and material design (ITMD) is necessary in undergraduate education, why?”, “What kind of benefits are
provided by the ITMD course?”, “What kind of problems you encountered while preparing the material for the ITMD
course?”, “Do you think the material you designed for ITMD course could be used in your professional life?”, and
“What are your recommendations for ITMD course to be more beneficial?” were directed to pre-service teachers. The
results were obtained with content analysis that was conducted on the answers given by pre-service teachers. Study
findings demonstrated that senior pre-service social studies teachers generally found ITMD course necessary in
undergraduate education and they considered ITMD course beneficial in materializing the courses, developing
intellectual and craft skills and in group work, however they experienced difficulties in finding adequate material for the
topic.
Key Words: Tools-Materials, Material design, Instructional technology
GİRİŞ
Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımı 2005 yılında uygulamaya konulan yeni öğretim programında belirlenen ilkeler
doğrultusunda öğretmenlerden beklenen bir özellik olmuştur. Özellikle fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme
hareketi (FATİH) ile sınıflar teknolojik alt yapıya uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Atılan tüm bu adımlar okullarda
mevcut yöntemlerin dışına çıkılmasını ve öğretmenlerin değişik öğretim yöntemlerini kullanmasını bir anlamda zorunlu
kılmaktadır.
Eğitim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte öğretim araç gereçlerinin kullanımı eğitim açısından gerek öğretmen ve
öğrenciye gerekse eğitimin genel ve özel hedeflerine ulaşma açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca öğretim
araç gereçlerinin eğitsel amaçları kazandırmada doğrudan etkileri vardır ve bu etkiler öğretmenlerin araç gereçleri
kullanmalarının önemli nedenlerini oluşturmaktadır (Kazu ve Yeşilyurt, 2008; s. 176). Öğretmenlerin okullardaki yeni
teknolojileri kullanabilmeleri ve bu teknolojileri kullanarak materyal geliştirme yeterliliği kazanmaları öğretmen
adaylarına öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi ile kazandırılmak istenmektedir ( Gündüz ve Odabaşı, 2004;
s. 45).

388

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programlarında (YÖK, 2007) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi
içeriğini şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim
Teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının
belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve
üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik
tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli
gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,
İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin
araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu” biçiminde ifade
edilmiştir.”
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yeni başlayan her öğretmen adayından asıl beklenen, kendi
potansiyellerini kullanmaları ve göreve başladıklarında etkin bir şekilde kullanacakları bir takım becerileri önceden
tecrübe etmeleri ve yaşayarak öğrenmeleridir. Bu öğrenme adayının fikir, yaratıcılık ve el becerilerini devreye
sokmalarıyla gerçekleşmektedir (Çalışoğlu, 2015; s. 25).
Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi ile ilişkili çalışmaların var olduğu görülmektedir.
Odabaşı ve Gündüz (2004) Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme Dersinin Önemi, Güneş ve Aydoğu İskenderoğlu (2014) İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları, Bakaç ve Özen (2016) Öğretmen
Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutumları, Yaratıcılık Algıları ve Öz-Yeterlik
İnançları Arasındaki İlişki, Çalışoğlu (2015) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Dersine İlişkin Görüşleri, Kinay, Şimşek, Bağçeci ve Çetin (2015) Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı (Ötmt) Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Alım (2015)
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/Geliştirme Dersinde Elde Ettikleri
Kazanımlar, Öztürk ve Zaimoğlu Öztürk (2015) Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojisi ve Materyal
Tasarımı” Dersine Yönelik Uygulamaları İle Görüşlerinin İncelenmesi, Kalburan Geçer (2010) Teknik Öğretmen
Adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri ve Çevik Kılıç (2016) Müzik
Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Hakkındaki Görüşleri üzerine çalışmaların var
olduğu görülmüştür. Bu çalışmalara bakıldığında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ÖTMT dersine yönelik tutum
veya başka bir değişken değişken üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini nasıl
gördüklerini ve nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM
Araştırmanın modeli
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 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 nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2006; s. 35).
Nitel araştırma desenlerinden çalışmanın doğasına uygun olarak durum analizi deseni kullanılmıştır. Buna dayalı olarak
çalışmada yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD’de öğrenim gören 38 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
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Veriler, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi ile ilgili alanda yapılmış çalışmalar incelenip, alan uzmanlarının
görüşlerine başvurulduktan sonra araştırmacılar tarafından oluşturulan, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(ÖTMT) dersi ile ilişkili yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. Bu sorular kapsamında ÖTMT dersinin
lisans eğitiminde gerekli olduğunu düşünüyor musunuz ? neden? ÖTMT dersi sizlere ne tür faydalar sağlar? ÖTMT
dersinde materyal hazırlarken ne tür sorunlarla karşılaştınız? ÖTMT dersinde hazırladığınız materyallerin mesleki
hayatınızda kullanılabilecek düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz? ÖTMT dersinin daha faydalı olabilmesi için
çözüm önerileriniz nelerdir? şeklinde sorular yöneltilmiştir. Bu sorular neticesinde verilen cevaplar içerik analizi ile
değerlendirilmiştir. “İçerik analizi belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır.” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2013; s. 240).
BULGULAR
Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT)
dersine ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir.
Soru.1. ÖTMT dersinin lisans eğitiminde gerekli olduğunu düşünüyor musunuz ? neden?
Tablo.1. ÖTMT dersinin lisans eğitiminde gerekli olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna yönelik verilen cevaplar
Görüşler

Frekans

-Gereklidir
- Kalıcılık ve Dersi Somutlaştırma
- El Becerisi ve Yaratıcılık
- Tek Düzelikten Kurtarma ve Verimli Ders İşleme

34
13
11
8

-Gerekli Değildir

2

-Kısmen Gereklidir

2

Tablo 1’de araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 34’ü ÖTMT dersinin lisans eğitiminde gerekli
olduğunu düşünürken, 2’si gerekli olmadığını, 2’ öğretmen adayı ise kısmen gerekli olduğunu ifade etmektedir.
Örnek İfadeler:
Ö4: “Gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü anlatımı yapılacak konuların farklı anlatım yöntemleri ile anlatılması
akılda daha kalıcı kalmasını sağlar” Ö8: “Kesimlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Lisans eğitiminde alınan teorik
bilgilerin somutlaştırılmasında, daha iyi kavratılmasında çok önemli faydaları olacaktır.”
Ö12: “Evet gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmen adaylarının bu dersin önemli ve gerekli olduğunu bilmesi
gerekiyor. Hem insanın yaratıcılığını geliştiriyor; hem de arkadaşlarından da yardım alarak bu derste nelerin
kullanılacağını, hangi etkinliklerin yapılacağını öğreniyor.”
Ö29: “Evet, çünkü bir öğretmen adayının dersi öğrencilerine daha etkili bir şekilde anlatmasına yardımcı olur. Dersi
tek düzelikten kurtarır.”
Ö37: “Hayır gerekli olduğunu düşünmüyorum. İşlevsel bir ders değil, mesleki hayatımızda kullanacağımızı
zannetmiyorum”
Ö1: “Bölümden bölüme değişiklik gösterir. Örneğin bir sosyal bilgiler öğretmenliğinde tarih şeridi önemlidir. Aynı
şekilde diğer derslerde gerekli olmayabilir.”
Soru.2. ÖTMT dersi sizlere ne tür faydalar sağlar?
Tablo.2. ÖTMT dersi sizlere ne tür faydalar sağlar sorusuna yönelik verilen cevaplar
Görüşler
Somutlaştırır
Zihinsel Beceri ve El Becerisi Geliştirir.

Frekans
13
12

Grupla Çalışma

10

Fayda Sağlamaz

2
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Tablo 2’de yer alan bulgular incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 13’ü ÖTMT dersinin dersleri
somutlaştırdığını, 12’si zihinsel ve el becerilerini geliştirdiğini, 10’u grupla çalışma olanağı sağladığını ifade ederken; 2
öğretmen adayı ise bu dersin herhangi bir fayda sağlamadığını ifade etmektedir.
Örnek İfadeler:
Ö2: “Dersi somutlaştırarak anlattığımız için alınan verimde bu doğrultuda artar. Derse hâkimiyet etkimizi artırır”
Ö6: “Alanımızla ilgisi olan konular ile ilgili çeşitli materyaller görmemizi sağladı. Konuları daha anlaşılır bir şekilde
anlatmamız için araç ve gereçler geliştirmemizi sağladı.”
Ö29: “Dersin en önemli kazanımlarından biri ders bize grupla çalışmayı öğretti.”Ö20: “Grup ruhu yönünden faydalı
bazı beceriler kazandırdı.”
Ö38: “Hiçbir fayda sağlamadı.”
Soru.3. ÖTMT dersinde materyal hazırlarken ne tür sorunlarla karşılaştınız?
Tablo.3. ÖTMT dersinde materyal hazırlarken ne tür sorunlarla karşılaştınız sorusuna yönelik verilen cevaplar
Görüşler

Frekans

Konuya uygun materyal bulma

14

Maddi problemler

13

Malzeme ve Materyalin dayanıklılığı

5

Herhangi bir sorunla karşılaşmadık

3

Tablo 3’e göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 14’ü ÖTMT dersinde materyal hazırlarken konuya uygun materyal
bulmada zorlandıklarını, 13’ü maddi problemler yaşadığını, 5’i malzeme ve materyalin dayanıklılığı ile ilgili sorunlarla
karşılaştıklarını ifade ederken; 3 öğretmen adayı materyal hazırlarken herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade
etmişlerdir.
Örnek İfadeler:
Ö1: “ Öncelikle öğrenci olduğumuz için maddi açıdan biraz sıkıntı yaşadık. Bunun yanında daha önceden herhangi bir
el becerisi ve deneyimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık.”
Ö5: “İlk aşamalarda konu belirleme konuya uygun materyal hazırlama aşamasında fikir bulamadık”Ö15: “Konuya
uygun materyal bulup hazırlamada sorunlar yaşadım.”
Ö7: “Bazı materyalleri bulmada ve kullanılan malzemelerin dayanıklılığı konusunda çeşitli problemlerle karşılaştık.”
Ö23: “ Herhangi bir sorunla karşılaşmadık.”
Soru.4. ÖTMT dersinde hazırladığınız materyallerin mesleki hayatınızda kullanılabilecek düzeyde olduğunu düşünüyor
musunuz?
Tablo.4. ÖTMT dersinde hazırladığınız materyallerin mesleki hayatınızda kullanılabilecek düzeyde olduğunu
düşünüyor musunuz sorusuna yönelik verilen cevaplar
Görüşler
Evet, Düşünüyorum
Hayır, Düşünmüyorum

Frekans
34
3

Kısmen Düşünüyorum

1

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 34’ü ÖTMT dersinde
hazırladıkları materyallerin mesleki hayatlarında kullanılabilecek düzeyde olduğunu düşünürken, 3’ü mesleki
hayatlarında kullanılamayacağını, 1 öğretmen adayı da kısmen kullanılabileceğini ifade etmektedir.
Soru.5. ÖTMT dersinin daha faydalı olabilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir?
Tablo.5. ÖTMT dersinin daha faydalı olabilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir sorusuna yönelik verilen cevaplar
Görüşler

Frekans
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Ders saati artırılmalı

12

Materyal sayısı artırılmalı
Grup oluşturulmalı

10
9

Önerim yok

6

Tablo 5’e göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 12’si ÖTMT dersinin faydalı olabilmesi için ders saatinin
arttırılması gerektiğini düşünürken, 10’u materyal sayısının arttırılması gerektiğini, 9’u da gruplar oluşturulması
gerektiğini ifade ederken; 6 öğretmen adayı herhangi bir önerisinin olmadığını ifade etmektedir
.
Örnek İfadeler:
Ö5: “Ders saati artırılabilir, konuyla ilgili daha fazla materyal yapılabilir.”
Ö11: “Kendi grubumuzu seçmemiz konusunda serbest bırakılmalıyız”Ö12: “Öğrenci grupları en fazla üç kişi
olamlıdır.”Ö16: “İşbirlikli öğrenme ile olan ÖTMT dersi daha faydalı olur. Herhangi bir materyali yapamayacak olan
arkadaşları da aramıza alırsak onun da bir deneyimi olur, işbirlikli öğrenme önemli.”
Ö18: “ Materyal dersinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum.”Ö25: “Şuan çok faydalı olduğunu düşünüyorum.”
Ö37: “Kaldırılıp yerine faydalı bir ders verilmeli”
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından
hazırlanmış görüşme formu uygulanarak düşünceleri alınmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemine göre genel olarak sosyal bilgiler öğretmen adayları Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı dersinin gerekli ve önemli bir ders olduğunu söylemektedirler. Ekici (2008), Kılınç ve Gödek Altuk
(2010), Kinay, Şimşek, Bağçeci ve Çetin (2015) yapmış oldukları çalışmalarında benzer sonuçlar bulmuşlardır. Yine
Bakaç ve Özen (2016) öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları,
yaratıcılık algıları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında öğretmen adaylarının bölümlere
göre derse olan tutumları arasında sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin derse olan
tutumlarının diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha yüksek tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır.
Çalışoğlu (2015) sınıf öğretmeni adaylarının ÖTMT dersine ilişkin görüşlerini incelediği çalışmasında öğretmen
adaylarının mesleki bilgi edinme konusunda dersi yararlı buldukları sonucuna ulaşmıştır. Güneş ve Aydoğdu
İskenderoğlu (2014) ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının ÖTMT dersine yönelik tutumlarını incelediği
çalışmasında öğretmen adaylarının dersi oldukça yararlı buldukları sonucuna ulaşmıştır. Öğretme öğrenme sürecinde
teknolojik gelişmelerin öğretmenler tarafından kullanılması beklenen bir özelliktir. Bu özellik öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı dersi ile de öğretmen adaylarına kazandırılmak istenmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 2004; s.45). Buna
göre öğretmen adaylarının teknoloji ve materyal kullanımına karşı bakış açılarının oldukça olumlu olmasından dolayı,
ders ile kazandırılmak istenen özelliklerin de öğrenciler tarafından kazanıldığı ifade edilebilir.
Araştırmanın ikinci alt problemine göre sosyal bilgiler öğretmen adayları ÖTMT dersinin soyut anlatıma dayalı
derslerde anlatımı somutlaştırdığını, grupla çalışma alışkanlığı kazandırdığını ve alanları ile ilgili materyal hazırlarken
gerek el becerisi gerekse zihinsel becerilerinin geliştiğini söylemektedirler.
Araştırmanın üçüncü alt problemine göre öğretmen adayları belirlenen konu ile ilgili materyal bulmakta oldukça
zorlandıklarını söylemektedir. En önemli sorunlardan birinin de materyali hazırlarken maddi bazı problemler
çektiklerini dile getirmektedirler.
Araştırmanın dördüncü alt problemine göre öğretmen adayları genel itibariyle hazırlamış oldukları materyallerin her ne
kadar kendi müfredatlarıyla ilişkili olsa da ortaokul ve lise düzeyinde olduğunu ve kendilerinin de ortaokul
öğrencileriyle muhatap olacakları için atanmaları halinde mesleki hayatlarında da kullanabileceklerini dile
getirmektedirler.
Araştırmanın son alt problemine bakıldığında sosyal bilgiler öğretmen adayları ÖTMT dersinin daha faydalı olabilmesi
için kesinlikle ders saatinin artırılması gerektiğini ve grup ile çalışmanın teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.
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ÖNERİLER
Konular seçilirken 4, 5, 6 ve 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan ünitelerden konu seçimi yapılarak
öğretmen adaylarının mesleki hayatları için önemli bir deneyim kazanmalarını sağlanabilir.
Ders saatlerinin özellikle uygulama kısmı artırılmalı ve mümkün olduğunca bu dersin öğrencilerinin derste daha aktif
olmaları sağlanmalıdır.
Materyal hazırlanırken, mümkün olduğunca maliyeti düşük materyallerin seçimine yönlendirilmelidir.
Öğrencileri zihinsel anlamda da gelişmelerini sağlayacak bir takım etkinlikler tasarlamaları için yönlendirme
yapılmalıdır.
Öğretim teknolojileri de işe koşulmalı ve YÖK’ün Öğretmen yetiştirme programındaki ders içeriğinde yer alan bazı
kavramların kazanılması için gerekli adımlar atılmalıdır.
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Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
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ÖZET: Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknik Öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Marmara Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknik Eğitim Fakülteleri, Türkiye’de ilk kurulan Teknik Eğitim
Fakülteleriydi. İlerleyen yıllarda Teknik Eğitim Fakültelerinin sayısı 16 ya çıkmıştı. Bu fakülteden mezun olanların
çoğunluğu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında Teknik Öğretmen olarak istihdam edilirken, bir kısmı
ilköğretimde, bir kısmı da sanayide teknik eleman olarak çalıştılar. Uygulama ağırlıklı eğitim yapan mesleki
ortaöğretim kurumlarında alan derslerinde eskiden ancak teknik öğretmenler ders verebiliyordu. Bilahare pedagojik
eğitimi alan farklı fakülte mezunları dahi öğretmen olarak atanabildi. Mesleki ve Teknik öğretmenlerin yetiştiği Teknik
Eğitim Fakülteleri, Mesleki Eğitim Fakülteleri, Turizm Eğitim Fakülteleri ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakülteleri
2009 yılında kapatıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ders verebilecek alan öğretmenlerin yetiştirildikleri
fakültelerin kapatılması sonucunda, meslek liselerine öğretmen olarak atanacaklar için alternatif yol olarak formasyon
eğitimi öngörülmüştür. Formasyon eğitim Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayını almış Eğitim Fakültelerinde
yapılmaktadır. Bu çalışmada meslek liselerine doğrudan teknik öğretmen yetiştiren fakültelerin kapatılmasının
sakıncaları, teknoloji ya da diğer mühendislik fakültelerinden mezun olan mühendislerin yoğunlaştırılmış pedagoji
eğitimi almaları esnasında yaşanan sıkıntılar ve yüz yüze görüşmelerden elde edilen sonuçlar göz önünde
bulundurularak, mühendislik fakültelerinden mezun olanların mesleki öğretmenlik görevini yürütmedeki başarıları
analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Teknoloji Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri,
Pedagojik Eğitim.

Problems of Teacher Education to Vocational and Technical Secondary Education Institutions and
Proposed Solutions
ABSTRACT: Technical Education Colleges had been established for educating of technical teachers. The first
Technical Education Colleges in Turkey were established at the Universities of Marmara, Gazi and Firat. Later, the
number of Technical Education Colleges were increased to sixteen. The most graduates from these colleges found jobs
at Vocational and Technical Secondary Schools as technical teachers, while some of them found job at primary schools
and some of them found jobs at the industry as technical personnel. Before a decade, only technical teachers could teach
fields courses at the vocational secondary schools because these schools had more practice courses. Later, the graduates
of various colleges or schools were also appointed as teachers who received supplemental courses in the field of
pedagogical education for certification. The colleges such as Technical Education, Vocational Education, Tourism
Education and Industrial Art Education were closed in 2009. After closing of these colleges where vocational and
technical teachers were educated, an alternative way has been established for college graduates who would be appointed
to vocational secondary schools by providing a certificate of pedagogical education. Pedagogical education can be
conducted only by College of Educations whose programs have been approved by the Higher Education Council of
Turkey. In this study, the problems occurred after closing of colleges where technical teachers were directly educated
will be discussed. The problems that have come out during the intensive pedagogical education of engineers who have
graduated from the College of Technology or College of Engineering and their successes that they show during the
teaching of practice courses will be analyzed using findings of face to face interviews. Finally, some suggestions will be
provided.
Keywords: Vocational and Technical Secondary Schools, College of Technology, College of Engineering, Pedagogical
Education.
GİRİŞ
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve eğitim sistemi oldukça sık değişikliğe uğramaktadır. Bu değişiklikler
sonuçlanmadan bir başka değişikliğe geçilmesi, sisteme zarar vermeden öteye geçmemiştir. Eğitim siteminde temel
olan ilköğretimden üniversiteye kadar olan değişiklikler bazen öğrenci üzerinde ciddi değer kayıplarına neden olmuştur.
Ülkemizde uygulanmakta olan Eğitim Sistemi Şekil 1’de verilmiştir. (MEB, 2015).
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Şekil 1: Türkiye Eğitim Sistemi (MEB 2015)

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri mezunları el becerisi özelliği kazandıkları için sanayide ya da küçük ölçekli
işletmelerde iş bulma şansına sahiptirler. Ara insan gücü ihtiyacını gidermektedirler. İsteyen öğrenci Teknik ve Endüstri
lisesinden mezun olduktan sonra ilgili Mühendislik Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakültelerini tercih ederek Üniversite
öğrenimlerini tamamlamışlardır.
Teknik Eğitim Fakülteleri teknik öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Teknik Eğitim Fakültesi mezunları
Meslek Liselerinde istihdam edilebildiği gibi, el becerilerinden, uygulama ağırlıklı eğitim aldıkları için sanayide de
istihdam edildiler. Yıllarca bilişim sektöründe yeterli sayıda elemanın olmayışı, Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar
Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin çalışma alanlarını genişletmiştir. İlk mezun öğretmen adayları
yine ilköğretim ve liselerde müfredata yeni alınan bilgisayar derslerini yürütmüşlerdir. Halen de bu dersleri de
vermektedirler.
Teknik Eğitim Fakültesi içerisinde yer alan Makine Eğitim Bölümü, Metal Eğitim Bölümü, Yapı Eğitimi Bölümü, Yapı
Ressamlığı Eğitimi Bölümü, Elektrik Eğitimi Bölümü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitim Bölümü, Mobilya ve
Dekorasyon Eğitim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü gibi alanlar mevcut idi. Bütün alanlarda mezun öğretmen
adaylarının atanma şansları aynı değildi. Bilişim dünyasının ani büyümesiyle birlikte uzman elemana olan ihtiyaç
arttığı için en fazla atamaların yapıldığı alan Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü olmuştur.
Teknik Eğitim Fakülteleri başlangıçta Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi bünyesinde
açılmıştır. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ilk olarak 1983-1984 akademik yılında öğrenci almıştır. Yaklaşık
ilk 10 yıl mezun olan öğretmen adaylarının çoğu meslek liselerine atanmışlardır. Özellikle Elektronik ve Bilgisayar
Eğitimi Bölümünden mezun olan öğretmen adayları KPSS den çok düşük puan almalarına rağmen atamaları meslek
liseleri, ilköğretimlere yapıldı. Böylece yan branşlardan ek ders olarak dersi veren öğretmenler yerine alan öğretmenleri
girmiştir.
Okullarında sadece öğretmenlik yapmayan teknik öğretmenler bazen de teknisyenlik görevini dahi yapmışlardır.
Özellikle bilişim alanında ilçelerde görev yapan teknik öğretmenler ilçedeki bilişim ile ilgili sorunların çözümünde
çalışmalar yapmışlardır.
Sanayici ara eleman olarak teknik öğretmenleri istihdam etmeye başlamış ve çalışmalarından yüksek verim almışlardır.
Ancak, teknik öğretmenlerin imza yetkilerinin olmaması, sanayicinin işini zorlaştırmıştır. Bu durumda iş verimini
teknik öğretmenden alan, imza yetkisini ise mühendisten alan bazı sanayiciler aynı iş için hem mühendis hem de teknik
öğretmen istihdam etmeye başlamışlardır. Farklı alanlardan eleman istihdam etmek sanayici için maliyeti artırmıştır
(Varol, 2015).
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Meslek Lisesi mezunları alanlarında tercih yaptıklarında girdikleri bölüme ek puan alarak kayıt yaptırmışlardır. Diğer
yandan da Lise mezunları gerekli puanları alabildiği takdirde Teknik Eğitim Fakültesinde okuma şansını elde
etmişlerdir. Öğretmenlik alanında atanma, göreve başlama derecesi ve istihdam anlamında diğer alan öğretmenlerine
göre daha şanlı olmuşlardır.
Unvan isteyen teknik öğretmenler yıllarca mücadele ettikten sonra 2013 yılında çıkarılan bir kanun ile mühendis
olabilme şansı verilmiştir. Teknik Öğretmenler ÖSYM tarafından yapılan Teknik Öğretmenler için Mühendislik
Tamamlama Sınavına girerek başarılı olan adaylar Üniversitelerde ilgili alanlarda fark dersleri alıp da başardıktan sonra
mühendis unvanını aldılar.
29.04.1992 tarih ve 3795 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkra e) bendinde “Teknik öğretmen unvanını kazananlar
için ilgili Teknik Eğitim Fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarıyıl süreli tamamlama programlarını başarıyla
bitirenlere dallarında “mühendis” unvanı verilir” denilerek Teknik Eğitim Fakültesi mezun öğretmenlere mühendislik
yolu açılmıştır.
Akabinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bu yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmışlardır.
Danıştay 8. Dairesi TMMOB’nin bu iddiasını ciddi bulduğunda ilgili Kanun Hükmünün iptali için Anayasa
Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi 25.01. 1994 tarih ve 1993/25 E.- 1994/2. K sayılı kararı ile
Danıştay’ın bu kararını oy çokluğu ile reddetmiştir.
13 Kasım 2009 Tarihinde 27405 sayılı resmi gazetede 2009/15546 numaralı karar ile “Bazı Yükseköğretim kurumları
bünyesinde bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülteleri, Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesinin kapatılması ve aynı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak yeni fakülteler kurulması hakkındaki kararın
yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 28/09/2009 tarihli ve 25377 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 02/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır (Resmi
Gazete, 2009).
02/11)2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı kararnamenin ek kararına göre; listede o tarihte hâlihazırda eğitim yapan
üniversite ve fakülte isimleri ve yerlerine açılacak fakülte isimleri belirtilmiştir. Bu karar uyarınca kapatılan fakülteler,
mevcut öğrencilerin mezuniyetlerine kadar eğitime devam edeceği belirtilmiştir. Bu kararın uygulanmasında ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama esaslarını belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
Teknoloji Fakülteleri adı altında çeşitli alanlarda mühendislik bölümleri açılmıştır. Uygulama ağırlıklı eğitim veren
Teknoloji Fakültelerinden mezun olan öğrenciler mühendis unvanını almaktadırlar. Bu fakülteye gelen meslek lisesi
mezunları ve düz lise mezunları MF4 puanına göre alınmaktadır. Meslek liselerinden mezun öğrenciler kendi aralarında
MF4 puanı sıralamasına tabii tutulduklarından, büyük avantaj elde etmektedirler.
Hâlihazırda aktif olan mühendislik fakültelerine bir de Teknoloji Fakülteleri eklenince mezun mühendislerin sayısı
artmıştır. Tek farkı Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin aldığı derslerde uygulamalara daha fazla yer verilmesidir ve
ayrıca bir yarıyıl süresince işyeri eğitimine tabi tutulmalarıdır.
Teknik Öğretmenlerin imza ve unvan istekleri, bu fakültelerin tamamen kapatılması ile sonuçlandırılmıştır. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması, mühendislik fakültesi mezunu olup pedagoji
formasyonuna sahip mühendislerle karşılanması benimsenmiştir.
Meslek Liselerinde Alan Öğretmenliği
Teknik Öğretmenlerin yıllarca unvan alabilmek için uğraşları, Mühendislik Tamamlama Programları ile
karşılanmaktadır. Bu programa ÖSYM tarafından yapılan sınav ile yerleştirme yapılmaktadır. Ancak halen öğretmenlik
yapan ya da bir firmada çalışan öğretmeler, devam mecburiyeti ve lisans öğrencileri ile aynı sınıfta ders görmeleri
yüzünden, tamamlama programına katılan öğrencilerin sayısı arzu edilen düzeyde değildir.
Meslek Liselerinden bir süre sonra emekli olacak ya da ayrılacak öğretmenlerin sayısı arttıkça meslek öğretmenlerine
olan ihtiyaç artacaktır. İstihdam yolunda sıkıntılar ile karşılaşmamak mümkün değildir. Çünkü doğrudan söz konusu
orta öğretim kurumlarında doğrudan öğretmen yetiştiren Mesleki ve teknik eğitim Fakülteleri artık bulunmamaktadır.
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Öğretmen ihtiyacı mühendislik ve teknoloji fakültesi mezunlarının pedagoji eğitiminden geçirilip, pedagoji formasyonu
sahibi olmaları sonucunda karşılanabilmektedir.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına öğretmen ihtiyacı 2009 yılından önce, Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları arasından karşılanmakta idi. O
dönemlerde mesleki ve teknik eğitim fakülteleri müfredatlarında 21 kredilik pedagoji derslerini okul döneminde
verilmekte idi (Varol, 1991). Bunun haricinde öğretmenlik dışında farklı alanlarda üniversite mezunları yine
üniversitelerde verilen pedagoji derslerini alarak farklı alanlarda öğretmenlik sertifikasını alıp öğretmenlik yapmışlardır.
Akabinde de öğretmen adayları KPSS sınavı sonucuna göre sıralanarak yerleştirmeleri gerçekleştirilmişti.
Teknik öğretmenler için de aynı uygulamanın bundan böyle kesintisiz yapılabileceği görülmektedir. Ancak uygulama
ağırlıklı eğitimi olan meslek liselerinde öğretmenlik yapacak adayların ihtiyaçlarının sadece pedagojik formasyonu ile
karşılanması çok zor olarak görülmektedir.
SONUÇ
Teknik Eğitim Fakültelerinin alternatifi olmadan kapatılması, mesleki eğitime verilebilecek zararların temelidir. Bir
taraftan mesleki eğitime önem verilirken onları yetiştirecek eğitim camiasının kaynağını yok etmek kendi içerisinde
benliğini yok etmek demektir.
Teknik Öğretmen olarak yetişmek için atölye ve laboratuvar deneyimlerinin, uygulamalarının mutlaka olması gerekir.
Teknoloji Fakültelerinde de atölye ve laboratuvar bulunmaktadır. O ortamda öğrenci öğrenmeyi gerçekleştirmektedir,
ancak nasıl öğreteceğini bilememektedir. Oysa Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencileri atölyelerde öğrenmeyi
gerçekleştirebildikleri gibi nasıl öğreteceklerini de öğretmenlik uygulaması derslerinde öğrenmekte idiler. Pedagojik
formasyonu sosyal alanlarda mezun öğrencilere haricen verilebilir. Ancak mesleki ve teknik alanlarında yani uygulama
dersi fazla olan branşlar için verimli olmayabilir.
Teknik Eğitim Fakültesini tercih eden öğrenci öğretmenlik mesleğini icra edeceğinin bilincindedir. Eğitimini alanında
alır. Belirsizlik yoktur. Mühendislik kapısını isterse açabilir. Mühendislik Fakültesine gelen öğrenci ise temelde
“mühendis olacağım” diye tercih yapar. Öğretmenliği aklından geçirmez. O kamu ya da özel sektörde hayallerini
gerçekleştirmenin peşindedir. Ancak istihdam kaygısı yoğunlaşınca öğretmenlik mesleğini düşünebilir. Bunun için de
21 kredilik pedagoji dersini haricen alması gerekir demektir. Bu da öğrencinin en az ekstra iki yarıyılını alır. Her
üniversitede açılmayan pedagojik formasyon kursları ayrıca maddi külfet de getirmektedir.
Ayrıca öğrenci psikolojisi farklıdır. Toplumumuzda ne yazık ki halen öğretmenlik çok fazla tercih edilen bir meslek
durumuna geçememiştir. Bunun nedeni toplumda arzu edilen itibarı görememiş olmasıdır. Mühendislik Fakültelerine
gelen öğrenci kendisini geleceğini mühendisi olarak niteleyecektir. Ancak iş bulamaz ise öğretmenlik formasyonunu
almak isteyecektir. Bu durum da kişinin mesleğinde başarısızlığa sürüklenmesine neden olabilir. Çünkü benimsediği
meslek mühendisliktir. Yani işsizlikten dolayı öğretmenliği tercih etmiştir.
Benimsenmeyen, mutlu olunmayan meslek de insanın ne kadar verimli olabileceği şüphelidir. Bu meslek öğretmenlik
de olunca vereceği zarar yeni yetişen gençler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açar. Öğretmenin mesleki gelişimini
engeller. Öğretmenlik sevgi ister, öğretmenlik özverili çalışmak ister.
Meslek Liselerinde görev yapacak meslek ders öğretmenlerini yetiştiren kapılar kapanmamalıdır. Sonuç olarak, mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek için kapatılan mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin yeniden
yapılandırılarak ve müfredatı güncellenerek yeniden açılması ve pedagojik formasyon derslerinin lisans eğitimi
programı içerisinde bütünleşik olarak verilmesi önerilmektedir.
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ABSRACT: Digital games have become a part of the life of particularly children and young people. Aim of the
"Programming my own game" summer activity is giving opportunity to middle school student to create their own game
by using Kodu Game Lab.25 sixth and seventh grade students attended to “Programming my own game” summer
program for five days. During the program the students had learnt programming via Kodu Game Lab. Kodu is simple
visual programming environments lets kids create games on PC and Xbox. Young children can make their own game
without design and programming skills. Kodu can be used to teach creativity, problem solving, storytelling as well as
programming. The research design of the study is qualitative in nature, more specifically; case study method is used.
Semi-structured interviews have chosen data collection methods. Interviews with 21 students attended to the program
have conducted and transcribed word by word. Analysis of interviews resulted a) students like programming their own
games, b) they prefer to be active on presentation and c) summer program has carrier effect. Moreover, students advised
that summer program should be arranged different time and it should last at least two weeks.
INTRODUCTION
Coding literacy is a 21st century skill and it’s vital in our modern society (Gee, 2012). However, motivating students to
learn programming in everyday classroom contexts is a challenging task for teachers (Fowler, 2012). One of the
promising strategies for engaging children in the kinds of thinking that will prepare them to be producers, not just users
of the technology is game programming (Denner, Werner, & Ortiz, 2012). Some programming environments like
Scratch by MIT Media Lab, Kodu by Microsoft Research, Game Maker by YoYo Games, Alice by Carnegie Mellon
University however, has potential to engage students in learning and motivate them to learn programming in class
settings (Fowler, 2012).
According to Kafai (2006) there are two approach to use games for learning; instructionist and constructionist
perspectives. Embedding instructional games in to lesson and using instructional games as an instructional material
reflects instructionist perspective. However, constructionist perspective provides students with greater opportunities to
construct their own games and to construct new relationships with knowledge in the process rather than embedding
“lessons” directly in games (Kafai). Game programming or design-based computing (Ke, 2014) with children based on
constructionist learning (Denner et al., 2012). Constructionist view sees children as the active builder of their
knowledge rather than passive receiver of the knowledge from teacher, as in constructivist view, however
constructionist view adds extra emphasis to “external artifact” and “sharing with others” (Kafai & Resnick, 1996;
Maxwell, 2006). Constructing artifacts by programming software, students can develop new way of thinking based on
use of artifacts and game-making activities offer an entry point for students as producers not just consumers of the
technology (Kafai, 2006; Papert, 1993).
Recent studies on constructionist game programming reported that game programing can be highly motivating for the
students (Baytak & Land, 2010; Hwang, Hung, & Chen, 2014; Robertson, 2012), game programming develops
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children’s higher-order thinking (Hwang et al., 2014), increases pupils’ problem-solving skills (Akcaoglu, 2014;
Akcaoglu & Koehler, 2014; Hwang et al., 2014), increase students’ collaborative learning interaction (Arilesere, 2016;
Baytak & Land, 2011) can be used to teach computer programming to children (Baytak & Land, 2010; Fowler, 2012)
and to change attitudes toward school subjects such as math (Ke, 2013, 2014; Li, 2010).
Although girls could be disadvantaged when game programming implementation on class because of their lack of prior
knowledge of computer games, interestingly when they asked to design educational game such as math game these
gender differences disappeared, even girls perform better than boys (Kafai, 2006; Robertson, 2012).
METHOD
In this study a summer activity called “Programming my own game” was arranged on 13-17 June 2016. The activity
was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). 6th and 7th grade, totally
25 students form two public middle schools have attended to the activity. During the activity, Kodu Game Lab was
taught to attendances and let them to create their own game with Kodu Game Lab.
The research design of the study is qualitative in nature, more specifically; case study method is used. Yin (2009)
defines case study as “an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context,
especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (p. 18). Data source of the
study is interviews with the students. Interviews were conducted with 21 students (11 girls and 10 boys) on the last day
of the activity. The interviews were transcribed and later analyzed.
Kodu Game Lab
Kodu Game Lab was created by Microsoft in 2009, is a tile-based visual programming tool enabling user to create and
play video games for PC and Xbox (“Kodu About,” n.d.). In edit mode the terrain can be made, game objects (e.g.
characters, trees, paths, sounds) can be placed and game objects can be programmed by event driven Kodu
programming language (Nygård, Kolås, & Sigurdardottir, 2016). Users can explore many fundamental programming
concepts including; Boolean logic (negation, conjunction, and disjunction), objects, control flow and inheritance with
Kodu Game Lab (See Figure 1) (Fowler, 2012). The isometric three-dimensional (3D) presentation and the use of the
Xbox 360 controller make it more fun for the younger audience. (Arilesere, 2016; Fowler, 2012). Kodu Game Lab was
chosen as programming environment because, it lets user to create 3D games similar to students play in their life and it
uses a simplified programing language (Fowler, 2012).
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Figure 1 Kodu programming screen

FINDINGS
Transcribed interviews were codded by using structural and descriptive coding techniques (Saldana, 2009). At the end
of analysis, five themes were emerged which are the best thing, the worst thing, challenges, carrier and suggestions for
the future activities. Each theme and related categories were presented in rest of this section.
The Best Thing
Table 1: Categories and frequencies of the best thing
Categories
Number
students
Making my own game
8
Being cared
4
Social activities
3
Certificate
1
Sharing games
1

of

During the interviews, students were asked about the best thing in the summer activity. 8 children stated that making
their own game was the best thing at the activity. One of the students said that “I understood that I created very good
game at the final part. Something very good has emerged. I was happy because of that”. 4 children expressed that their
happiness about the instructors’ attitudes toward them and feeling of being cared was the best thing at the activity for
them. 3 students spoke about social activities, 1 student stated taking certificate and 1 student stated sharing games were
the best thing of the activity.
The Worst Thing
Table 2: Categories and frequencies of the worst thing
Categories
Number
students
Nothing
6
Presentation
5
Too much sitting
2
Lunches
2
Behind the class
1
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Also the students were asked about the worst thing at the activity. 6 students stated that “noting” had happened as can
be called bad. On the first day of the activity, children were lectured about programming. 5 of the children mention
about presentation (lecture) as the worst thing of the activity. 2 pupils complained about too much sitting on the
computer and lunches. Lastly, 1 student stated that being behind of the class was the worst thing.
Challenges
Table 3: Categories and frequencies of challenges
Categories

Number
students

Nothing
At start
Next level
Scoring
Programming
Finishing the game
Shortcomings of Kodu
Getting up early

of
5
5
3
2
1
1
1
1

During the summer activity nothing was challenging for 5 of the students and 5 of them stated that at the beginning of
the activity was challenging. For 3 children passing to next level and for 2 children scoring at Kodu Game Lab was
challenging. Programming, finishing the game, shortcomings of Kodu and getting up early are the other challenges
mentioned by only 1 student.
Carrier
Table 4: Categories and frequencies of carrier
Categories

Number
students

Positive
No effect

of
11
10

To investigate carrier effect of the summer activity, children were asked about whether they will choose programming
carrier like computer engineering at the end of game programming activity. 11 of the pupils implied that they
programming could be one carrier option for the future and 10 students stated that they didn’t change their carrier
decision. One students told that “I've thought about it. All in all, a very fun thing you know I want my job to be fun. So
I'd like to do something like this. I'd like to be a computer engineer.”
Suggestions for the future activities
Table 5: Categories and frequencies of suggestions
Categories

Number
students

Longer
Change time
Kodu could be better
Lunches
Sound
Sport activities

of
8
4
3
1
1
1

Students were asked what it would be, if you had to change something on this activity. Most of the students complained
about duration of the activity. 14 students suggested that the activity should be at least two weeks long. 4 pupils wanted
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to change time of the activity like termtime. 3 of the students stated some features should be added to Kodu. Morever,
lunches, giving speaker or headphone to each participant and adding some sport activities were mentioned by only 1
student.
To sum up, participants of programming my own game mostly liked programming their games and they prefer to be
active on presentation. Moreover, students have difficulties mostly at the beginning of the activity. When they get used
to Kodu Game Lab, they haven’t faced any challenges. Also, carrier effect of the summer activity was emerged.
DISCUSSION
The results of this study showed that game programming with Kodu Game Lab attracts middle school students’ interest
and students liked programming their own game much. Baytak and Land (2010), Hwang, et al. (2014) and Robertson
(2012) also stated motivational effect of game programming. This finding is consistent with the results of these studies.
Students could use Kodu for game programming and they didn’t have difficulties in using program when they get used
to it. It shows that at the beginning of activity, students should be supported more. Moreover, similar game
programming activities should be two weeks at least.
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ÖZET: Bu araştırmada okul yöneticilerinin eğitsel internet kullanımlarına yönelik öz yeterlik inançları belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Elazığ il merkezinde görev yapan 153 okul yöneticisinin
görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı nitel ve nicel bölüm olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Aracın
nicel bölümünde Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterlik (EİKÖ) Ölçeği kullanılırken nitel bölümünde açık uçlu sorular
kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin
eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek olduğu ve interneti haber okuma, sosyal
paylaşımlar, haberleşme, resmi işler, araştırma ve eğitim amaçlı kullanırken, en çok haber okuma, haberleşme ve sosyal
paylaşımlar için kullandıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitsel internet kullanımı, öz-yeterlik, okul yöneticisi, internet
GİRİŞ
İnterneti etkili kullanabilmek bazı yeterlikler gerektirir. Bu yeterliklerin en önemlilerinden bir tanesi hiç şüphesiz
bireylerin öz‐yeterlikleridir (Baş, 2011). Bireylerin öğretim teknolojilerine olan ilgilerinde ve bu teknolojilere ilişkin
sonuç beklentilerinde öz-yeterlik inançlarının önemli etkisi vardır (Şahin, 2008).
Öz-yeterlik inancı, Albert Bandura tarafından ortaya konmuş bir motivasyon kuramıdır ve kişinin belirli performansa
ulaşması için gerekli olan eylem sırasını planlayıp yerine getirme yeterliği ile ilgili kendi yargısıdır. Sadece doğrudan
eylemleri değil, eylemin diğer belirleyicilerini de etkilemesinden dolayı sosyal öğrenme kuramında önemli bir role
sahiptir (Bandura, 1999). Öz-yeterlik inancı, kişinin pek çok alanda karşılaştığı ve başa çıkılması zor olan ya da alışık
olmadığı yeni durumlar karşısındaki genel güveni –genelleştirilmiş öz-yeterlik inancı- (Scholz, Gutierrez-Dona, Sud ve
Schwarzer, 2002) olarak kendini gösterebileceği gibi, bireyin internet ve teknoloji kullanımı gibi belli bir edimi
gerçekleştirmek için gerekli eylemleri düzenleme ve yürütme gücüne ilişkin yargısı da (Bandura, 1986) olabilir.
Günümüzde internet, mobil teknolojilerin devreye girmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır (Menzi, Nezih, ve Çalışkan,
2012). Daha önce sadece bilgisayar aracılığı ile öğrenme-öğretme süreçlerinde faydalanılan internetin, avuç içi
bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet gibi mobil teknolojiler sayesinde kullanımı ile daha yaygın hale gelmiştir. Bu
nedenle öğrenme-öğretme süreçlerindeki işlevi giderek artan internet kullanımı eğitsel internet kullanımı olarak
kavramlaştırılmıştır. Eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik algısı da bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
bunlarla ilgili performans ortaya koyabilme, etkinlikleri ve çalışmaları yapabilme ve ürün ortaya çıkarabilme
potansiyeli ile ilgili kendi hakkındaki yargısıdır (Aşkar ve Umay, 2001).
Programlarda öğretim teknolojilerinin düzensiz veya yetersiz kullanılması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde
karşılaşılan sorunlardan biridir. Aslında bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, okul yöneticilerinin
yetiştirilme süreçlerini daha kolaylaştırmaktadır. okul yöneticilerinin farklı ve dikkat çekici fikirleri veya uygulamaları
internet teknolojisi aracılığı ile hem kendi aralarında hem de diğer iş ve kamu kesiminden kişilerle paylaşmalarının
mesleki açıdan gelişimlerini hızlandıracaktır (Özmen, 2002).
Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin okul yönetimi ve öğretme-öğrenme etkinliklerinde yararlı biçimde
kullanılmasında yönetsel destek okul yöneticilerinin teknoloji liderliği açısından önemlidir (Brooks-Young, 2002;
Bülbül ve Çuhadar, 2012; Holland, 2000; Wu, Yang, Shi ve Zhu, 2015) ve okullarda teknoloji entegrasyonu, okul
liderliğinin önemli faktörlerinden biridir (Byrom ve Bingham, 2001). İlgili alanyazında okul yöneticilerinin teknoloji
liderlikleri (Page-Jones, 2008; Can, 2008; Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2010, 2011a; Sezer ve Deryakulu, 2012;
Wu, Yang, Shi ve Zhu, 2015) ve teknolojik liderlik öz-yeterlikleri (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2011b; Bülbül
ve Çuhadar, 2012) ile ilgili çalışmaların yanı sıra, internet öz‐yeterlik inancı ile ilgili çalışmalar (örneğin Abbitt ve
Keltt, 2007; Bozkurt, Demirer ve Şahin, 2010; Gündüz ve Özdinç, 2008; Gürol ve Aktı, 2010; Kahraman, Abidin, Erkol
ve Yalçın, 2013; Kaya ve Durmuş, 2010; Kuo, Walker, Schroder ve Belland, 2014; Liang ve Tsai, 2008; Oliver ve
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Shapiro, 1993; Wu ve Tsai, 2006) da yer almaktadır. Ayrıca öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitsel internet kullanımı
öz-yeterliklerine ilişkin araştırmalara (örneğin Duggan, Hess, Morgan, Kim ve Wilson, 2001; Wang, Ertmer ve Newby,
2004; Lee ve Tsai, 2010; Yenilmez, Turgut, Anapa ve Ersoy, 2011; Baş, 2011; Eroğlu, Ünlü, Eroğlu ve Yılmaz, 2011;
Kaya, Balay ve Adıgüzel, 2014; Karademir, 2015) da rastlanırken, okul yöneticilerinin eğitsel internet kullanımı özyeterlik inançlarına ilişkin araştırmalara yeterince rastlanamamıştır. Bu nedenle, bu araştırma okul yöneticilerinin
interneti kullanma nedenlerinin ortaya konması ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin tespit
edilmesi açısından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda, okul yöneticilerinin interneti hangi amaçlarla kullandıkları ve eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inanç
düzeylerinin incelenmesi ve ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırma ile:
1- Okul yöneticilerinin hangi amaçlarla interneti kullandıkları;
2- Okul yöneticilerinin en çok hangi amaçla interneti kullandıkları;
3- Okul yöneticilerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inanç düzeyleri araştırılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, olay, birey ya da nesneleri varolan durumları ile
tanımlanmaya çalışılan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2008, s. 77).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili merkezinde görev yapan okul yöneticileri
oluşmaktadır. Elazığ il merkezinde 152’si müdür, 10’u müdür başyardımcısı ve 197’si müdür yardımcısı olmak üzere
toplam 359 okul yöneticisi görev yapmaktadır. Araştırmada oransız eleman örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Oransız
eleman örnekleme, evrendeki eleman türlerinden her birinden örnekleme girenlerin sayısı, tamamen şansa bırakıldığı
örnekleme türüdür (Karasar, 2008, s. 113). Araştırma kapsamında görüş bildiren 153 yöneticinin 35’i bayan, 118’i
erkek; 81’i okul müdürü, 10’i müdür başyardımcısı ve 62’si müdür yardımcısıdır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin her ikisinden de faydalanılmıştır. Nicel ve nitel yöntem
birbirleriyle birçok noktada çelişse de, birlikte kullanılmaları oldukça yaygındır. Bu çalışmada da görüşü alınan kişiler
hakkında daha bütüncül bir görüşe sahip olabilmek için nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmıştır.
Araştırmada verileri toplama aracı olarak kullanılan anket üç bölümden meydana gelmiştir. Anketin birinci bölümünde
demografik özellikler, ikinci bölümünde ise “İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?” ve “İnterneti en çok hangi
amaçla kullanıyorsunuz?” şeklinde 2 tane açık uçlu sorusu yer almaktadır. Anketin son bölümünde ise Şahin (2009)
tarafından geliştirilen “Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterliği İnançları (EİKÖ) Ölçeği” yer almaktadır. Şahin (2009)
ölçeğin güvenirlik katsayısını (Cronbach Alpha) 0,96 olarak bulmuştur.
Anketler tesadüfî olarak belirlenen örneklem grubundaki yöneticilere elden veya internet aracılığıyla ulaştırılmıştır. Bu
anketlerden 153 tanesi geri dönmüş ve “İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?” sorusuna 128, “İnterneti en çok
hangi amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna da 146 okul yöneticisi cevap vermiştir.
Nicel verilerin analizi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Analizlerde betimsel analiz yöntemlerinden frekans, yüzde
ve aritmetik ortalama tekniklerinden faydalanılmıştır. Anketteki maddelerden 1,00-1,80 arasında aritmetik ortalamaya
sahip olanlar benimsenme düzeyi “Yetersizim”, 1,81-2,60 arasındakiler “Kısmen yetersizim”, 2,61-3,40 arasındakiler
“Yeterliyim”, 3,41-4,20 arasındakiler “Oldukça yeterliyim” ve 4,21-5,00 arasındakiler “Tamamen yeterliyim” şeklinde
yorumlanmıştır.

405

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Araştırmanın nitel bölümünden elde edilen verilerin çözümlenmesi için de Nvivo 9 programından faydalanılmış ve
betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analizde; elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve
yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Nitel verilerin analizi sırasında frekans tekniği kullanılırken, analizlerin
gösteriminde Nvivo 9 programının sorgulamalardan kelime sıklığı özelliğinden faydalanılmıştır.
Verilerin analizinin güvenirliği için iki uzmanın görüşü alınmış ve Miles ve Huberman (1994) güvenirlik formülü
“Güvenirlik=Görüş Birliği /(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)” kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, MilesHuberman güvenirlik formülü değeri .97 (499/(499+16)) bulunmuştur. Bu değer görüşme verilerinin güvenilir
olduğunu göstermektedir.
BULGULAR
Okul yöneticilerinin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Okul Yöneticilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine İlişkin Bulgular
Bulgular
Maddeler
N

ss

İnternette, yabancı dildeki (örneğin, İngilizce) metinleri çevirmek için

153

2,85

1,399

İnternette, yabancı dillerle ilgili kaynaklara ulaşmak için

153

3,08

1,282

İnternet üzerinden veri tabanı kullanmak için

153

3,27

1,159

İnternette, eğitsel oyun aramak için

153

3,36

1,311

E-kitap bulup indirmek için

153

3,60

1,108

İnternetten kütüphaneye erişmek için

153

3,61

1,171

E-sözlük kullanmak için

153

3,67

1,026

Eğitim dergilerini internet üzerinden takip etmek için

153

3,70

1,142

İnternette, eğitim-öğretim amaçlı programları (yazılım) incelemek için

153

3,72

0,956

E-öğrenme portalları ile derse ve sınav uygulamalarına katılmak için

153

3,74

,972

İnternette, etkileşimli program örnekleri bulmak için

153

3,74

1,050

İnternette, arkadaşlarımla veri paylaşmak için

153

3,84

1,014

Web sitelerinden derslerle ilgili notları/yazıları okumak için

153

3,86

1,003

Ders/ödevler/projeler hakkında arkadaşlarla internetten (MSN/Yahoo Messenger
v.b.) iletişim kurmak için

153

3,88

1,034

İnternette, yapılmış-yayınlanmış makale ve yayınları incelemek için

153

3,90

0,958

İnternetten, proje/ödev konular ile ilgili resim indirmek için

153

3,92

1,006

İnternetten, farklı öğretim model ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için

153

3,92

0,997

İnternette, bilgi kaynaklarına ulaşmak için

153

3,94

1,021

İnternette, eğitim amaçlı forumlardan yararlanmak için

153

3,97

0,963

İnternetten, ders ile ilgili videoları izlemek ve indirmek için

153

4,01

,914

İnternette, eğitim-öğretim amaçlı internet sitelerini incelemek için

153

4,03

0,903

İnternetten, genel kültür konularını öğrenmek için

153

4,07

0,886

İnternette, okul projeleri/ödevler ile ilgili araştırmalar yapmak için

153

4,07

0,897

Derslerde anlatılan ve dikkatimi çeken konular hakkında internette detaylı arama
yapmak için

153

4,07

,911

İnternetten, güncel bilgileri ve yenilikleri öğrenmek için

153

4,10

,864

İnternet arama motoru (Google, Yahoo v.b.) kullanmak için

153

4,15

,937
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Resmi sitelerden (örneğin, www.meb.gov.tr) ilgili kanun ve yönetmelikler
hakkında bilgi edinmek için

153

4,16

0,947

İnternetten, eğitimsel güncel haber ve olayları takip etmek için

153

4,24

0,849

Eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı ortalaması

153

3,80

0,778

Tabloda da görüldüğü gibi okul yöneticilerinin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerine ilişkin ortalamalar
küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Ölçek maddelerinin ortalaması “Oldukça yeterliyim” ( X = 3,80) düzeyinde
bulunmuştur. Madde bazında incelendiğinde ise okul yöneticileri “İnternette, yabancı dildeki metinleri çevirmek için” (
X = 2,85) ve “İnternette, yabancı dillerle ilgili kaynaklara ulaşmak için” ( X = 3,08) maddelerinde “Yeterliyim”
düzeyinde; “Resmi sitelerden ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmek için” ( X = 4,16) maddesinde
“Oldukça yeterliyim” “İnternetten, eğitimsel güncel haber ve olayları takip etmek için” ( X = 4,24) maddesinde ise
“Tamamen yeterliyim” düzeyinde görüş bildirmişlerdir.
Anketin ikinci bölümünde okul yöneticilerine yöneltilen “İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?” sorusuna cevap
veren 128 yöneticinin görüşü Nvivo programına yüklenmiş ve kelime frekansı sorgulaması yapılmıştır. Analiz edilen
kelimeler arasında interneti bilgi edinme, fatura ödemeleri, internet bankacılığı, mesleki işler, sınav hazırlama, spor,
şahsi, video, yenilikleri takip etme, oyun oynama, makale okuma, film izleme, gelişmeleri takip etme, güncel haberleri
okuma gibi amaçlara ait kelime frekansları da hesaplanmış ancak aynı amacı açıklayan kelimeler ortak bir tema adı
altında toplanmıştır. Oluşturulan yeni temalar ile frekansları Tablo 2’de görüldüğü gibidir.
Tablo 2. Okul yöneticilerinin interneti kullanım amaçlarına ilişkin bulgular
Kelimeler
Haber okuma
Sosyal paylaşımlar
E-posta ve haberleşme
Resmi işler
Araştırma yapma
Eğitim
Film/video izleme
Oyun oynama
Yenilikleri takip etme
İnternet bankacılığı
Spor ve eğlence
Toplam

f
98
73
65
63
25
16
3
3
3
2
2
353

Ağırlıklı yüzde (%)
27,76
20,68
18,41
17,85
7,08
4,53
0,85
0,85
0,85
0,57
0,57
100

Tablo 2’de de görüldüğü gibi yöneticiler interneti haber okuma (f=98), sosyal paylaşımlar (f=73), e-posta ve
haberleşme (f= 65), resmi işler (f=63), araştırma yapma (f=25), eğitim (f=16), film/video izleme (f=3), oyun
oynama(f=3), yenilikleri takip etme (f=3), internet bankacılığı(f=2), spor ve eğlence (f=2) gibi amaçlarla
kullanmaktadırlar.
Açık uçlu “İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna da 146 yönetici cevap vermiştir. Kelime
sorgulamasına ilişkin frekans ve ağırlıklı yüzde hesaplamaları ise Tablo 3’te gösterildiği gibidir.
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Tablo 3: Okul yöneticilerinin interneti en çok kullanım amaçlarına ilişkin bulgular
Kelimeler
f
Ağırlıklı Yüzde (%)
e-posta ve haberleşme
49
33,56
Haber okuma
42
28,77
Resmi işler
18
12,33
Sosyal paylaşımlar
14
9,59
Eğitim
12
8,22
Araştırma
9
6,16
Eğlence ve oyun oynama
2
1,37
Toplam
146
100

Tablo 3’te görüldüğü gibi yöneticiler interneti en çok e-posta ve haberleşme (f=49), haber okuma (f=42), resmi işler
(f=18), sosyal paylaşımlar (f=14), eğitim (f=12), araştırma (f=9), eğlence ve oyun oynama (f=2) için kullanmaktadırlar.
Elde edilen bu bulgulara göre okul yöneticilerinin interneti eğitimden ziyade daha çok bilgi edinme amacı ile
kullandıkları söylenebilir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmada okul yöneticilerinin interneti kullanma nedenleri ortaya konmuş ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik
inanç düzeyleri incelenmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, okul yöneticileri eğitsel internet
kullanımı ile ilgili olarak kendilerini oldukça yeterli düzeyde olduklarına inandıkları ortaya çıkmıştır. Okul yöneticileri
daha çok resmi sitelerden ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmek ve internetten, eğitimsel güncel haber ve
olayları takip etmek için kendilerini oldukça veya tamamen yeterli hissederken; internette, yabancı dildeki metinleri
çevirmek ve yabancı dillerle ilgili kaynaklara ulaşmak için yeterli olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.
Alanyazında okul yöneticilerinin interneti kullanımlarına ilişkin çalışmalar, öğrencilerin ve öğretmenlerin internet
kullanımı konusundaki çalışmalara kıyasla azdır. Öğretmen ve öğrenciler ile ilgili çalışmalarda internetin en çok
iletişim ve haberleşme (Akkoyunlu, 2002; Huang, 2008; Scherer, 1997), bilgiye ulaşma (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005;
Atav, Akkoyunlu ve Sağlam, 2006), eğlence (Scherer, 1997), araştırma ve bilgi paylaşımı (Akkoyunlu, 2002; Kaya ve
Durmuş, 2010; Oral, 2004; Scherer, 1997) gibi nedenlerle kullanıldıkları ortaya konmuştur.
Araştırma sonunda okul yöneticilerinin interneti en çok haber okumak, sosyal paylaşımlar yapmak, resmi işler ve bilgi
edinmek için kullandıkları tespit edilmiştir. Buradan okul yöneticilerinin interneti eğitimden ziyade daha çok bilgi
edinme amacı ile kullandıkları sonucu çıkarılabilir. Bu sonuç anketin nicel bölümündeki bulgularla birbirlerini
desteklemektedir. Çünkü okul yöneticileri, Eğitsel İnterneti Kullanmaya İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği’nde bu
görüşlerin yer aldığı maddelere (örneğin, resmi sitelerden ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmek ve
internetten, eğitimsel güncel haber ve olayları takip etmek) diğer maddelere (örneğin, e- sözlük kullanmak için, yabancı
dil ile ilgili kaynaklara ulaşmak için) göre daha yüksek seviyede öz yeterliğe sahip olduklarına dair görüş
bildirmişlerdir. Bunun nedeni bu maddelerdeki etkinlikleri (haberi takip etme, yönetmelikleri okuma, yenilikleri
öğrenme gibi) daha fazla yapmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bandura’ya (1977) göre de gerçek tecrübeler özyeterlik için güçlü bir etki kaynağıdır ve her yenilenen başarı kişinin yeterlik algısını yükseltir. Öz-yeterlik, bir dizi
davranışsal ve performans sonuçlarını etkileyen önemli bir motivasyon öğesidir ve bir kişinin yaşadığı daha önceki
başarı ve başarısızlık deneyimleri o kişinin genel öz-yeterlik inancını üretmektedir (Chen, Gully ve Eden, 2004; Smith,
Kass, Rotunda ve Schneider, 2006; Aypay, 2010).
Araştırmanın sonuçlarından biri de, interneti, oyun oynama ve eğlence gibi amaçlar ile kullanan okul yöneticilerinin
sayısının az oluşudur. Özdem ve Demir (2015) tarafından okul yöneticileri ile ilgili yapılan çalışmada okul
yöneticilerinin interneti daha çok sosyal ağlara katılmak ve haber okumak, haberleşmek ve bilimsel çalışmaları takip
etmek için kullandıkları, en az da eğlence ve oyun oynamak için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Akça’nın (2013)
çalışmasında da okul yöneticilerinin daha çok haber sitelerini ziyaret ettikleri ve sosyal medyayı takip ettikleri ve az
olarak da oyun oynadıkları ortaya çıkmıştır. Orhan ve Akkoyunlu (2004) bu durumu yaş ilerledikçe kişilerin interneti
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oyun amaçlı kullanımlarının azaldığı ve bilgiye ulaşma ve haberleşme gibi amaçlarla kullanımlara daha çok
yönlenildiği şeklinde açıklamıştır. Özdem ve Demir (2015) ve Akça (2013) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları
tarafımızdan yapılan çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir.
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin eğitiminde kullanılan web tabanlı problem temelli öğrenme
yaklaşımının katılımcıların öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisini belirlemektedir. Araştırma, nitel olarak desenlenmiş
ve verilerin toplanması için odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Amaçlı örnekleme metodu ile seçilmiş katılımcıların
verdikleri cevaplardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, web tabanlı
öğrenme ve problem temelli öğrenme yaklaşımlarının bir arada kullanılmasının, katılımcıların öğrenmeye yönelik
olumlu tutumlar geliştirmelerini sağladığı belirlenmiştir. Ancak, öğrenme sırasında meydana gelen bazı sorunlar ve
kullanılan yöntemlerin (web tabanlı öğrenme ve problem temelli öğrenme) doğasından kaynaklanan zorluklar,
katılımcılarda bazı olumsuz tutumların gelişmesine neden olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Web tabanlı öğrenme, problem temelli öğrenme, öğrenme tutumu, okul yöneticisi

GİRİŞ
Öğrenme eyleminin amacı, gelecekte bireye hizmet etmesidir. Öğrenme, sadece bireyi bir yere götürmemeli aynı
zamanda bireyi daha ileriye kolayca gitmesini sağlamalıdır. Öğrenme, bireyin öğrendiğini benzeyen görevlere veya
durumlara daha çabuk adapte etmesini sağlar. Başka bir ifade ile öğrenme, eğitimin transferidir. Bazen bu transfer
olayı, doğrudan öğrenilenin değil de tutumların veya ilkelerin transferi şeklinde de gerçekleşebilir. Bu durum özellikle
bir öğrenilen bir becerinin değil, ileride karşılaşılacak problemleri ayırt etmeyi sağlayacak bilginin kazanılması
şeklindedir (Bruner, 2009, s.14). Ancak bireyin problem çözme becerisinin geliştirilmesi, eğitimde önemli bir sorun
olarak kabul edilmektedir. Bu becerinin geliştirilmesinde de, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme öğretim
stratejileri önemli faktörlerdendir (Kuo, Hwang ve Lee, 2012).
Bireyin problem çözme becerisini geliştirebilecek yaklaşımlardan biri önemli bir eğitimsel yenilik olarak belirtilen
problem temelli öğrenmedir (PTÖ). PTÖ, 1980lerde ve 1990larda dünyada önde gelen tıp okullarında başarıyla
uygulanmıştır. Aynı dönemlerde işletme okullarında etkili eğitim yaklaşım arayışları PTÖ’nün yönetim eğitimlerinde
kullanılmasına neden olmuştur. Bu yaklaşıma dikkatlerin çevrilmesinin en önemli nedenlerinden biri dağınık ve gerçek
yaşam problemlerinin tamamen öğretim ortamlarında kullanılabilecek problem senaryoları haline dönüştürülmesidir
(Hallinger ve Bridge, 2007).
PTÖ, öğrenenlerin gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünerek problem çözme niteliklerini geliştirmelerini sağlar.
Oluşturulan 5 - 7 kişilik grup hazırlanan problem senaryolarındaki sorunları çözmeye çalışır. Bunun için gruplar
problemle ilgili neyi bildikleri ve neyi bilmeleri gerektiğine yönelik çalışmalar yapar. Problemlere ilişkin çözüm
önerileri üretmeleri sağlanır. Bunun için öğrenenlerin ciddi bir araştırma süreci yaşamaları gerekir. Bu araştırma
sürecinde grup üyeleri topladıkları bilgileri arkadaşları ile tartışırlar, değerlendirirler ve en iyi çözümü bulmaya
çalışırlar. Elde ettikleri sonuçları kolaylaştırıcı (öğretmen) ile tartışarak en iyi sonucu ortaya koyarlar (Taşpınar, 2012, s.
50).
PTÖ, okul yöneticilerinin hem uygulamadan teorik bilgiye ulaşmalarını (Crawford, 2011) hem de gelecekte
karşılaşacakları farklı türden problemleri anlama ve çözme becerilerinin geliştirilmesini (Hallinger ve Bridge, 2007)
sağlayan bir yaklaşım olarak belirtilmektedir. PTÖ’nün bilişsel, motivasyonel ve fonksiyonel temellere dayanması, okul
yöneticisi yetiştirmede dikkatlerin bu yaklaşıma çevrilmesinin nedenlerinden biridir. PTÖ’nün bilişsel temeli, bilgi
edinmeyi en işlevsel hale getirmek ve bu bilginin gelecekteki mesleki uygulamalarda uygun bir şekilde kullanımını
sağlamak için gerekli koşulların oluşturulması için önemlidir. Çünkü önceden edinilen bilgi etkinleştirilir, öğrenilen ile
daha sonra uygulanacak bilgi arasında bağ kurulur ve bilgi detaylandırılır. Bu detaylandırma unutmayı azaltır ve
hafızanın kapasitesinin artmasını sağlar. PTÖ’nün motivasyonel temeli yöneticilerin, gelecekte yapacakları mesleki
liderlik, tartışma, kolaylaştırma, karar verme, programları geliştirme ve revize etme, sözlü sunum yapma, rapor
hazırlama ve konuşma hazırlama gibi becerileri daha çekici hale getirir. PTÖ’nün fonksiyonel temele dayanması bir
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öğrenenin ödevi ile gerçek bir yöneticinin işi arasında (işin ritmi, işin doğası, iş ile ilgili iletişim özellikleri ve işteki
duyguların rolü açısından) bazı boşlukların çeşitli şekillerde daraltılması ile ilgilidir ve PTÖ ile yetiştirme süreci
eğitimsel yeterlik ile sonuçlanır. PTÖ’nün bilişsel, motivasyonel ve fonksiyonel temelleri okul yöneticilerinin
öğrenmeye ilişkin tutumlarının etkilenmesi (olumlu veya olumsuz) ile yakından ilgilidir (Hallinger ve Bridge, 2007).
Tutum, bireyin bir nesneye veya olguya karşı geliştirdiği duruş (Başaran, 2008, s.169) ya da nesneler, insanlar veya
olaylar hakkında olumlu veya olumsuz düşünme veya hareket eğilimidir. Tutumlar, bir kişinin hareketleri veya belirli
bir durumda nasıl davranacağı hakkında bilgi verir (Özmentaş, 2006; Kondalkar, 2007, s.51). Tutum ile doğrudan
alakası olan davranış da, organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen etkinliklerin tamamıdır. Davranış ya öğrenme
yoluyla kazanılabilir ya da değiştirilebilir (Semerci, 2004). Tutum, davranışa tek başına ve doğrudan değil, çevresel
etkenlerle birlikte etki eder. Çevresel etken kavramı, belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşeceği ya da
dönüşmeyeceğini anlatmaktadır. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun güç derecesiyle,
çevresel engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de
etkisindedir (Tütüncü ve Küçükusta, 2008).
Öğrenmeye yönelik tutum, öğrenmenin doğasına ilişkin duygu, düşünce ve tepkiler, öğrenmeden beklentiler,
öğrenmeye açıklık ve yeni bir öğrenme durumunda bireyde oluşan kaygı durumlarıdır (Kara, 2010). Öğrenmeye ilişkin
tutum, bireyin bilgi düzeyini arttıran (Prokop, Leskova, Kubiatko ve Diran, 2007), akademik başarıyı etkileyen
(Karagiannopoulou ve Christtodoulides, 2005), bireylerin işlerine ve görevlerine ilişkin motivasyonlarını tetikleyen
duygu, inanç veya davranış eğilimleri olarak da tanımlanabilir (Özmentaş, 2006; Kara, 2010).
Bir okul yöneticisinin öğrenmeye yönelik tutumu olumlu olduğu zaman öğrenme gerçekleşecek, öğrenme de okul
yöneticisinin performansına yansıyacaktır. Bu nedenle bir okul yöneticisinin öğrenmeye yönelik tutumunun doğru
yönetsel davranışların kazanılmasında ve sergilenmesinde oldukça önemli olduğu söylenebilir. Çünkü bir konuyu
öğrenmeye ilişkin yaklaşımlar öğrenme çıktılarını etkilemekte ve olumlu tutumlar daha iyi performans sergilenmesine
ve işe bağlanmaya neden olmaktadır. Bireylerin bilgi edinmeye ilişkin inançları, konuyu öğrenmek için çaba harcamayı
tetiklemektedir. Yaşamlarının tüm evrelerinde yeni durumlarla karşılaşan bireyler de herhangi bir konuyu öğrenmeye
yönelik olumlu tutumları sayesinde yeni durumlara adapte olabilmektedirler (Kara, 2010).
Eğitim araştırmalarında tutumların belirlenmesi, davranışlarla olan yakın ilişkisine dayandırılmaktadır. İstenen davranış
değişikliklerinin meydana gelebilmesi için tutumların da değiştirilmesi düşüncesi oldukça yaygındır (Özmentaş, 2006;
Lao ve Kuhn, 2002). Bu araştırmada, uygulamalardan teorik bilginin edinimini sağlayan ve kazandığı bilgiyi yönetsel
davranışa dönüştürebilen okul yöneticilerinin yetiştirilmesi için düzenlenen bir program modelinin katılımcıların
öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle nitel araştırma deseninde yürütülen
çalışmada “Web tabanlı problem temelli öğrenme yaklaşımı katılımcıların öğrenmeye ilişkin tutumlarına etkileri
nelerdir?” problemine cevap aranmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma nitel olarak desenlenmiştir. Nitel araştırmalar, insanların olayları nasıl nitelediklerini ortaya koyan
çalışmalardır (Dey, 1993). Bu araştırma, problem temelli öğrenme yaklaşımının, okul yöneticilerinin öğrenme
tutumlarına nasıl yansıdığını, okul yöneticilerinin görüşleri ışığında belirlemeyi hedeflediği için nitel araştırma
deseninin kullanılması uygun görülmüştür.
Çalışma Grubu
Bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme,
özellikle araştırmanın amacına uygun olarak daha fazla bilgiye ulaşabilmek için kullanılır (Büyüköztürk ve Diğerleri,
2011, p.89) ve böylece araştırmanın amacına en uygun katılımcılarla çalışılmış olur (Balcı, 2011, p.102). Katılımcıların
demografik özellikleri Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellik tablosu
Öğretmen
24

%
73

Yönetici
9

%
27

Yöneticilik Deneyimi
15

Toplam
33

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubu 33 katılımcıdan meydana gelmiştir. Bu grubun 24’ü (%73) öğretmen ve 9’u
(%27) yöneticidir. Çalışma grubunda 15 katılımcı yöneticilik deneyimine sahiptir.
WT-PTOYE Modelinin ve Eğitim Sürecinin Planlanması
Geliştirilen model, Brazer ve Bauer (2013) tarafından önerilen modelin uygulamaya dönük bir prototipidir. Turhan ve
Karabatak (2015) tarafından geliştirilen ve bu araştırmada kullanılan model Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

Şekil 1. WT-PTOYE program modeli
Kaynak: Turhan, M. ve Karabatak, S. (2015). Okul Liderlerinin Web Tabanlı Yetiştirilmesinde Problem Temelli
Öğrenme: Teorik Bir Model Önerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(3), 395-424.
Şekil 1’de görüldüğü gibi model üç ana aşamadan meydana gelmektedir: Problemlerin tespiti, problemin tabanlı
öğrenme süreci aşaması ile teorik bilgiye ulaşma.
Çalışma grubunun eğitim sürecine başlanmadan önce eğitim programı planlanmıştır. Problem temelli eğitim program
yaklaşımından faydalanılarak tasarlanan eğitim planı Tablo 2’deki gibidir.
Tablo 2. WT-PTOYE programı
Okul Yöneticiliği Eğitim Programı
Amaç 1: Yöneticinin yönetsel sorunlarla başa çıkmasını sağlamak ve bu yolla
eğitim yönetimi ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavramasını kolaylaştırmak.
Amaç 2: Yöneltilen sorunun tanımını yapabilmesini, üzerinde bireysel olarak
Programın Amacı
düşünmesini, soruna çözüm bulmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşma
yollarını belirlemesini, elde ettiği bilgileri nasıl kullanacağını ve grupla nasıl
paylaşacağını öğrenmesini sağlamak.
Eğitim İçeriği
Katılımcıların eğitim ihtiyaçları
Eğitim Süresi
6 hafta
Eğitim Ortamı
Web tabanlı ortam
Öğretim Stratejisi
Araştırma inceleme yoluyla
Yöntemler
Problem çözme yöntemi, tartışma yöntemi
Teknikler
Beyin fırtınası
Çalışma Şekli
Grup çalışması, akran desteği
Eğitim portalının hazırlanması aşaması, ÖYS’nin belirlenmesi ve web arayüzün tasarlanması; problem senaryolarının
oluşturulması ve ÖYS’ye yerleştirilmesi ve PTÖ gruplarının oluşturulması olmak üzere 3 işlem basamağından meydana
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gelmiştir. Bu nedenle ilk olarak eğitim süreci için kullanılacak ÖYS ye karar verilmiş ve Moodle tercih edilmiştir.
ole.firat.edu.tr adı ile bir web alanı oluşturulmuştur. Daha sonra WT-PTOYE modeli, ÖYS’ye uyarlanmış ve eğitim
portalının web arayüzü oluşturulmuştur.
PTÖ sürecinin en önemli öğelerinden biri problem senaryolarıdır. Araştırma kapsamında kullanılacak senaryoların
hazırlanması için yöneticilik deneyimine sahip olan katılımcılardan okullarında yaşadıkları gerçek örgütsel yaşam
sorunları sorgulanmıştır. Elde edilen görüşler doğrultusunda 6 tane güncel ve gerçek problem senaryosu oluşturulmuş
ve modüler yapı olarak ÖYS’ye yerleştirilmiştir.
Eğitim sürecine geçmeden önce son olarak katılımcılar gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar ile üye özellikleri Tablo 3’te
görüldüğü gibidir.

Çalışma grubu

Tablo 3. Oluşturulan Gruplar ve Katılımcılar
Gruplar
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Toplam

Öğretmen
Sayısı
4
6
5
4
5
24

Yönetici
Sayısı
2
1
2
2
2
9

Yöneticilik deneyimine
sahip olanlar
2
3
3
3
3
15

Daha önce eğitim yönetimi
ile ilgili eğitime katılanlar
3
3
4
3
3
16

Tablodan da görüldüğü gibi çalışma grubundaki katılımcılar ise 6 veya 7 kişilik 5 alt gruba ayrılmıştır. Alt gruplar
oluşturulurken, grupların kendi aralarında homojen, grup içinde ise heterojen bir yapıya sahip olmaları sağlanmıştır.
Veri Toplama Süreci
Eğitim süreci sonunda web tabanlı ve problem temelli bir öğrenme yaklaşımının katılımcıların öğrenmeye yönelik
tutumlarında meydana getirdiği değişimlere ilişkin görüşlerini almak amacı ile katılımcılarla odak grup görüşmeleri
yapılmıştır. Odak grup, araştırılan konuyla ilgili farklı bakış açıları, fikirler, değerlendirmeler ve yaşantılardan derlenen
zengin bir içerik elde etmek için oluşturulmuş bir gruptur (Baş ve Akturan, 2008, p.103; Balcı, 2011, p.175-178).
Oluşturulan odak gruplar ile grup üyelerine ilişkin -isim ve soy isimlerinin baş harflerinden meydana gelmişkodlamalar Tablo 4’te gösterildiği gibidir.
Tablo 4. Odak gruplar ve üyeleri
Grup Adı
OG1
OG2
OG3

Grup Üyeleri
YCE, ME, KU, EA, İŞ, NTA, Öİ, AHM, MH, GC, EP
MK, SKT, YB, AA, AT, Cİ, TG, EB, LS, İHÇ, NK
HT, CA, ART, MY, AB, MB, ZP, LŞ, SKD, STK, EÖ

Odak grup görüşmelerinde eğitim süreci katılımcılarından öğrenmeye yönelik tutumlarında meydana gelen değişimleri
değerlendirmeleri için çeşitli sorular yöneltilmiştir. Görüşmeler 30 ile 45 dakika arasında sürmüştür ve 3 ayrı kayıt
cihazı kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Toplanan verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, odak grup görüşmelerinin analizinde
en uygun yöntemdir (Kitzinger ve Farquhar, 1999). Bu yöntemde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmaktır.
Görüşmelerden elde edilen veriler elektronik formlara dönüştürülerek bilgisayar destekli nitel veri analizi paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi yapılırken ilk olarak verilerin kodlanması aşaması
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gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, gruplar OG1, OG2 ve OG3 olarak, katılımcılara da isimlerinin ve soy isimlerinin ilk
harfleri (örneğin, SKT gibi) ile kodlanmışlardır (Tablo 4). Kodların birbirleriyle belirli bir tema altında sınıflandırılması
için öncelikle kategorilere ayrılmıştır. Elde edilen kategorilerden kavramsal bir çerçeve oluşturularak temalar meydana
getirilmiştir. Son olarak bağlantılar kurularak bulguların dönüşümü aşamaları gerçekleştirilmiştir. Çözümlemeler
sonucu bulgular doğrultusunda ortaya çıkan kavramlar, aralarındaki ilişkiyi yansıtacak biçimde modellenmiştir.
Katılımcı görüşlerinden dikkat çekici olanlar özüne sadık kalınarak sunulmuştur.
Araştırmanın nitel verilerinin güvenirliğinin sağlanması için, verilerin analizi ve sonuca ulaşılması sürecine bir
araştırmacı daha dahil edilmiştir. Araştırmacıların yaptıkları analizlerle uyuşum ve uyuşmazlık noktaları belirlenmiş ve
güvenirlik oranını hesaplanmıştır. Bunun için P: Uyuşum yüzdesi; Na: Uyuşum miktarı; Nd: Uyuşmazlık miktarı
olmak üzere P= Na/(Na+Nd)*100 uyuşum yüzdesi formülü güvenirlik oranını hesaplamak için kullanılmıştır (Bakeman
ve Gottman, 1997, p.60).
Yukarıdaki uyuşum yüzdesi formülü yardımıyla yapılan hesaplamalar sonunda, Odak Grup Görüşmesi Formuna ilişkin
güvenirlik oranı %92 olarak hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’a göre (1994, p.64), hesaplanan değer %90’dan büyük
olduğu zaman araştırma güvenilir olarak kabul edilir. Bu nedenle yapılan araştırmanın nitel kısmının güvenilirlik
açısından yeterli olduğuna karar verilmiştir.
BULGULAR
Düzenlenen eğitim programının katılımcıların öğrenme tutumlarına etkilerini belirmek amacı ile çalışma grubundaki
katılımcılara “Katıldığınız WT-PTOYE programında kullanılan yaklaşım, öğrenmeye ilişkin tutumlarınıza nasıl
yansıdı?” sorusu yöneltilmiş ve görüşleri alınmıştır. 11 kişiden oluşan her bir odak grubun (OG1, OG2 ve OG3)
üyelerinden alınan görüşlerin çözümlenmesi sonucunda oluşturulan temalar ve temalara ilişkin kategoriler Şekil 3’te
gösterilmiştir.
Şekil 2. WT-PTOYE Programının Öğrenme Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler
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Şekil 3’de görüldüğü gibi katılımcı görüşleri öğrenmenin doğasına ilişkin duygu, düşünce ve tepkiler; öğrenmeden
beklentiler; öğrenmeye açıklık durumlarını içeren olumlu tutumlar ile yeni bir öğrenme durumunda bireyde oluşan
kaygı durumlarını içeren olumsuz tutumlar olmak üzere 2 temaya ayrılmıştır.
Olumlu tutumlar teması altında, yaygınlaştırılması gereken bir öğrenme yaklaşımı olması, kaynak yelpazesinin
(makaleler, görsel veya işitsel kayıtlar) farkına varılmasını sağlaması, eğlenceli olması, akran destekli öğrenme
sağlaması, öğrenmede kalıcılık sağlaması, deneyimlerden ve hatalardan öğrenilebileceği bütün katılımcıların (f=33)
vurguladığı görüşler arasında yer almıştır. Katılımcıların öğrenme motivasyonunu arttırması (f=30), öğrenme hızına
uygunluğu (f=26), katılımcılara öz yönelimli öğrenme becerisi kazandırması (f=24), öğrenmelerini kolaylaştırması
(f=24), işe vuruk bilgiler öğrenme becerisi kazandırması (f=23), soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlaması
(f=22), sınıf ortamı kadar etkili olması (f=21), esnek öğrenme becerisi kazandırması (f=20), öz değerlendirme becerisi
kazandırması (f=19) öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesi (f=18), geçerli ve güncel bilgilerden faydalanılması
(f=18), bilgiye daha rahat ulaşılması (f=17), mantık yürütme yolu ile ve daha az stresle öğrenmeyi sağlaması (f=17),
çözüm odaklı bilgilerin edinilmesi (f=16), sorunları akademik olarak dile getirme ve çözme becerisi kazandırması
(f=15), sahaya inerek öğrenme sağlaması (f=14) ve yeni bilgilerin eski bilgiler üzerine inşa edilmesi de (f=12)
katılımcılar tarafından belirtilen diğer görüşlerdir.
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Olumlu öğrenme tutumları temasında öne çıkan görüşler aşağıdaki gibidir:
“Bireysel öğrenmenin etkililiğinin yanında grupla öğrenmenin etkililiği, ihtiyacımız olanı araştırmayı, kendi kendine
öğrenmeyi,…tecrübelerden öğrenmenin mümkün olduğu, ön deneyimler kazanarak, benzer problemlerle
karşılaşıldığında çözüm bulma konusunda daha etkili çözüm üretebilmeyi sağladı. … daha kalıcı bilgilere ulaşılacağı
kesin diye artık düşünüyorum” (OG1-GC).
“…Umarım, ileride benzer sorunlarla karşılaştıklarında benim tavsiyelerimden veya yanlışlarımdan faydalanırlar.
Kişinin ihtiyacı olacak bilgiyi öğrenmesi bu açıdan iyi oluyor. Kişilere ön deneyimler yaşamalarını sağlıyor. Öğrenme
motivasyonumu da arttırıyor. Öğrenmede kalıcılık da sağlıyor” (OG3-MY).
“… yetişkin eğitimde çok canlı, çok dinamik bir şekilde kullanılacak bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Kalıcı ve
öğrenmeyi canlı tutucu, heyecanlı ve verimli bir öğrenme modeli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok fayda
sağlayacak bir yaklaşım” (OG2-LS).
“…web ortamı, stres kaynaklarının en aza indirilmesi sağladı, yaşanabilir senaryolar verilen teorik eğitimin pratikle
kaynaşmasını sağladı ve öğrenmenin kalıcılığı arttırılmış oldu. Yaşanmamış bir deneyimi yaşamış oldum ve teknolojinin
eğitim ortamında kullanılmasının kaçınılmaz ve faydalı olduğunu öğrendim. Klasik yöntemlerin sıkıcılığından
kurtularak yeni deneyimler yaşama fırsatı öğrenmeye olan isteğimi arttırdı” (OG1-YCE).
“Arkadaşlarımın öğrenme sürecime çok fazla etkisi olduğunu gördüm. …esneklik ve rahatlık sağladı… alan taraması
yapabilmeyi öğrendim… Kuramsal bilgi ile nasıl destekleyeceğimi öğrendim. Deneyimlerden ve hatalardan
öğrenilebileceğini öğrendim… kendi kendime, rahatlıkla, stressiz ve kalıcı bir şeyler öğrenebileceğime inanıyorum”
(OG1-EA).
Olumsuz tutumlar teması altında katılımcıların yönlendirici dönütlerinin –geribildirim veya değerlendirmelerin)
vaktinde yapılmaması (f=33), sunulan problemlerin gerçek yaşam sorunlarının çözümü gibi zaman alması (f=30),
teknik sorunlarla karşılaşma (f=24), sınıf ortamından bağımsız olması (f=12), internete bağlanılmadığı zaman
motivasyon düşüklüğü (f=7) ve grup arkadaşlarının çok fazla etkin olmaması (f=5) görüşleri yer almıştır.
Olumsuz öğrenme tutumları temasında öne çıkan görüşler aşağıdaki gibidir:
“Senaryolara geri bildirimler hemen senaryonun arkasından yapılsaydı, daha net çözüm veya çözümlere ulaşmış
olurduk. Bu durum öğrenme motivasyonumu etkiledi…” (OG1-KU).
“İnternetin evde olmaması ve istenildiği zaman bağlanamama en büyük sıkıntımdı… Bu da bazı haftalarda veya sıcağı
sıcağına öğrenmemize engel olabiliyordu” (OG2-MK, OG2-LS, OG1-ME, OG2-AT).
“Sınıf ortamından bağımsız olması ve teknik aksaklıklar…” (OG1-YCE, OG3-CA, OG3-ZP, OG2-AG).
“…Grup arkadaşlarımdan fazla faydalandığımı ve onlardan birşeyler öğrendiğimi çok fazla söyleyemem…” (OG3-ZP,
OG1-KU).
SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Çalışmadan elde edilen sonuçlar ile alanyazındaki benzer çalışmaların sonuçları ile ilgili karşılaştırmalar bu başlık
altında ele alınmıştır.
Çalışmada elde edilen ilk sonuca göre, katılımcılar öğrenme beklentilerine ilişkin olarak ihtiyaç olanı öğrendiklerini,
öğrenme hızlarına uygun olduğunu ve işe vuruk bilgiler edindiklerini belirtmişlerdir. Bu tepkiler, katılımcıların
öğrenmeyle ilgili beklentilerinin karşılandığı ortaya koymaktadır. Yönetim eğitimi alanında PTÖ’yü kullanma,
öğrenenlerin meslekleri için yararlı bilgileri edinmelerinde (Sherwood, 2004) önemli katkılar sağlamaktadır.
Çalışmadan elde edilen başka bir sonuç ise; web tabanlı PTÖ yaklaşımının, çalışma grubundaki katılımcıların
öğrenmeye açıklık durumlarında olumlu tutumlar geliştirmelerine neden olmasıdır. Örneğin, katılımcılar eğitim süreci
sonunda; geçerli ve güncel bilgilerden faydalanma, yeni bilgileri eski bilgilerin üzerine inşa etme, deneyimlerden
öğrenme, kaynak yelpazesinden faydalanma, soyut kavramları somutlaştırma, mantık yürütme, çözüm odaklı bilgileri
edinme, sorunları akademik olarak dile getirme, problem çözme becerisi kazanma, öğrenmeden zevk alma, yeni şeyler
öğrenmeyi isteme ve hazır olma, sahaya inerek ve işe vuruk öğrenme, akran destekli, öz yönelimli, kalıcı, rahat, esnek
ve kolay öğrenme gibi kazanımlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bu bulgular, alanyazındaki çalışmaların bulguları ile
örtüşmektedir. Bu çalışmalarda; web tabanlı problem temelli bir ortamın, motive edici olduğu ve bu nedenle
öğrenenlerin düşünme ve öğrenme becerilerinin gelişmesini sağladığı (Cooke ve Moyle, 2002; Hmelo-Silver, 2004;
Bigelow (2004); Sherwood, 2004; Taradi ve diğerleri, 2005; Smith, 2005; Özdemir, 2005; Venkatraman ve
Krishnamurthy, 2008; Scott, 2014); öğrencilerin kendi öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek öz yönelimli öğrenmelerini
desteklediği (Cooke ve Moyle, 2002; Sherwood, 2004; Hmelo-Silver, 2004; Dalby, 2005; Loyens, Magda ve Rikers,

417

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
2008; Scott, 2014); gelecekte karşılaşacakları problemlere adapte olmalarını sağladığı (Cooke ve Moyle, 2002;
Sherwood, 2004; Beadle ve Santy, 2008); senaryoları veya sorunları rahatlıkla güncellenebilmesine imkân tanıdığı
(Özdemir, 2005); öğrenmede esneklik kazandırdığı (Hmelo-Silver, 2004; Valaitis, Sword, Jones ve Hodges, 2005);
akran desteğinden (Valaitis ve diğerleri, 2005) ve grup üyelerinin deneyimlerinden faydalanılmasını sağladığı (Delaney
ve diğerleri, 2015) ortaya konmuştur. Ayrıca Hallinger ve Lu’nun (2013) çalışmalarında da iyi tasarlanmış problem
temelli öğretimin öğrencileri aktif öğrenmeye teşvik ettiği ve öğrencilerin katılımını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Örnek olaylardaki problemlerin gerçek yaşam sorunlarının çözümü gibi fazla zaman gerektirmesi kullanılan
yaklaşımların doğasından kaynaklanan dezavantaj olarak ortaya çıkmıştır. Bu dezavantajın alanyazındaki başka
çalışmalarda da yaşandığı görülmüştür. Nelson (1997), Walker ve diğerleri (2011) ve Hmelo-Silver (2012) PTÖ’nün
araştırmaya dayalı bir öğretim yaklaşımı olmasından dolayı PTÖ ortamında öğrenme hedeflerine ulaşmanın fazla zaman
aldığını belirtmişlerdir. Kaptan ve Korkmaz’ın (2001) çalışmalarında da PTÖ’de sunulan problem durumlarının
öğrenciler tarafından çözülmesinin uzun zaman aldığı belirtilmiştir. Crawford’un (2011) çalışmasında da öğrenenler
teknik ve zaman sorunları yaşamışlardır. Valaitis ve diğerlerinin (2005) çalışmalarında da web tabanlı problem temelli
ortamda öğrenciler, teknik problemler ve zaman sıkıntısı ile karşılaşmışlar. Çalışmada öğrenciler bu süreci ağır iş yükü
olarak algılamış ve çevrimiçi grup kararı vermenin zorluklarını yaşamışlardır. Macrae’nin (2000) çalışmasında da
öğrenenlerin zaman sıkıntısı ve gruba aktif katılım ve projenin zamanında teslimi gibi bazı problemlerle yaşadıkları
görülmüştür.
Çalışma sonunda katılımcıların istedikleri zaman internete ulaşamamaları ve gerçek sınıf ortamının olmaması, bazı grup
üyelerinin motivasyonlarının düşük olması veya ilgisizlikleri bu nedenle de bazı gruplarda etkileşimin az olması gibi
faktörler öğrenme tutumunu olumsuz etkileyen durumlar olarak tespit edilmiştir. Bu olumsuz faktörler gerçekte sürecin
web tabanlı yürütülmesinden kaynaklanan dezavantajlar olduğu şeklinde belirtilebilir. Jung, Choi, Lim ve Leem (2012)
yaptığı çalışmada da bazı grup üyelerinin başkalarının sırtından geçindikleri ve gruba çok az katkı sağladıkları, bazı
grup üyelerinin de edindikleri bilgileri (kendi kendine çalışmaları sırasında) bilerek paylaşmadıkları görülmüştür.
Beadle ve Santy’nin (2008) çalışmalarında da -öğrenci değerlendirmelerine göre- çevrimiçi PTÖ’de üyelerin bazılarının
tartışmalarda ağırlıklarının az olmasından dolayı grup dinamiğinin oluşturulmasının zor olduğu ortaya konmuştur.
Araştırma sonunda katılımcılarda meydana gelen kaygılardan kaynaklanan olumsuz öğrenme tutumlarının en aza
indirgenmesi için; tartışma gruplarının oluşturulmasını ve çevrimiçi oturumların kullanılması ve katılımcıların haftada
bir yüz yüze sınıf ortamında buluşmaları önerilebilir. Ayrıca öğretim üyesinin geribildirim\değerlendirmelerinin yavaş
veya az olması ile ilgili kaygılar da yönlendiricinin yazılı iletişim yerine telekonferans gibi sesli iletişim yöntemleri
kullanması ile ortadan kalkabilecektir. Yapılacak yüz yüze etkileşimlerin ya da çevrimiçi grup tartışmalarının öğrenciyi
öğrenmeye daha çok teşvik edeceği, tartışmaya katılmaları için cesaretlendireceği ve çevrimiçi ortamda kendilerini daha
rahat ifade etmelerine imkân tanıyacağı düşünülmektedir.
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ÖZET: Bu çalışmada, öğrencilerin programlamanın temellerini kullanabileceği, kendi oyunlarını tasarlayarak
programlayabileceği ve problem çözme becerilerini geliştirebileceği bir yaz kampı etkinliği sürecindeki deneyimler
paylaşılacaktır. Bu temel amaç kapsamında 13-17 Haziran 2016 tarihlerinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları
tarafından desteklenen 116B376 nolu proje ile desteklenen “Kendi Oyunumu Programlıyorum” başlıklı yaz kampındaki
etkinliklerin öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine etkisi incelenmiştir. Etkinliğe ilköğretim ikinci
kademesinde 6. ve 7.sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci katılmıştır. Çalışmada,öğrencilerin problem çözme becerileriyle
ilgili algılama düzeylerini belirlemek amacıyla Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın
sonuçlarına göre, bütün öğrencilerin kendi oyunlarını programlayacak seviye geldikleri görülmüştür. Ayrıca yaz kampı
süresince verilen eğitimin öğrencilerinin problem çözmeye yönelik algısına olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir.
Keywords: İlköğretim Öğrencileri, Problem Çözme Becerileri, Programlama, Oyun Programlama
GİRİŞ
21. yüzyıl öğrencilerinden beklenen temel beceriler eleştirel düşünme, problem çözme, analiz ve sentez yapabilme,
işbirliğiyle çalışabilme, bilgiye erişebilme ve üretken olabilme şeklinde sıralanmaktadır. Bu temel becerilere ek olarak
özellikle de bilgi, medya ve teknoloji alanında enformasyon okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve teknoloji
okuryazarlığı gibi teknolojinin hızlı gelişimiyle ilgili gereksinimler ortaya çıkmıştır. Bunların getirisi olarak da
günümüz öğrencilerinin teknolojiyi etkin kullanan bireylerden olması gerektiği savunulmaktadır (Günüç, Odabaşı ve
Kuzu, 2013). Öğrencilerin bu becerileri sahip olmasını sağlamanın yöntemlerinden birisinin de bilgisayar
programlamanın çocuklara erken yaştan itibaren öğretilmesi olduğunu gösteren araştırmalar ve uygulamalar vardır
(Akpınar ve Altun, 2014; Yükseltürk & Altıok, 2015). Bu çerçevede düşünüldüğünde, bilgisayar programlama
becerileri ve bu becerilerin öğrenilmesi her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da bu
doğrultuda çalışmalar yapmakta ve eğitim sistemimizdeki bazı derslerde güncellemelere gitmektedir. Bu derslerden biri
geçmiş yıllarda seçmeli ders olarak verilen ve 2013 yılı itibariyle 5. ve 6. sınıflarda zorunlu dersler arasına alınan
“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersidir. Bu dersin içeriğine “Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün
Geliştirme” konu başlıkları da eklenmiştir.
Eğitim sistemimizdeki bu değişikliklerin gerekliliği son yıllarda yayınlanan TÜİK raporlarındaki rakamlarla da
doğrulanmaktadır. Örneğin, 2015 yılı Nisan ayında 16-74 yaş aralığında bilgisayar ve internet kullanım oranları
sırasıyla %54,8 ve %55,9 olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, insanların evlerine giren hızlı internet ile bilgisayar ve türevi
cihazları satın alma oranı hızla yaygınlaşmakta ve bu bilişim cihazlarını kullanma oranlarıda gün geçtikçe artmaktadır.
06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve
%24,3’tür (TUIK, 2015). Bilişim teknolojileri ve internet kullanımının bu kadar yaygınlaştığı düşünülürse çocukların
ve gençlerin bilinçli olarak bu teknolojileri kullanabilmeleri, 21. yüzyıl becerilerini kazanabilmeleri ve ileride
karşılaşacakları problemlere teknoloji odaklı çözümler getirebilmeleri için alternatif yöntem ve tekniklerin uygulanması
gerektiği savunulmaktadır (Yükseltürk & Altıok, 2015). Bütün bunları sağlayabilmek ve hedeflenen kazanımları
2
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gerçekleştirmek için okullarda verilen derslerin yanında doğru planlanmış bilişim ve programlama eğitimi etkinliklerine
ihtiyaç vardır. Bu nedenlerden dolayı, öğrencilerin programlamanın temellerini kullanabileceği, kendi oyunlarını
tasarlayarak programlayabileceği ve problem çözme becerilerini geliştirebileceği yaz kampı etkinliği düzenlemesi
planlanmaktadır. Bu çalışmada da 13-17 Haziran 2016 tarihlerinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları tarafından
desteklenen 116B376 nolu proje ile desteklenen “Kendi Oyunumu Programlıyorum” başlıklı yaz kampındaki
etkinliklerin öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine etkisi incelenmiştir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin programlamanın temellerini kullanabilmesi, kendi oyunlarını tasarlayarak
programlayabilmesi ve problem çözme becerilerini geliştirebilmesi için düzenlenen bir yaz kampını incelemektir.
Ayrıca, yaz kampına katılan öğrencilerin problem çözme becerileriyle ilgili algılama düzeylerindeki değişime
bakılmıştır. Bu özelliğiyle bir betimsel çalışma yapılmıştır.
Bu temel amaç kapsamında 13-17 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen etkinliğe ilköğretim ikinci kademesindeki 6. ve
7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılmıştır. Toplamda 25 öğrencinin katıldığı etkinliğe, Kırıkkale il merkezindeki
devlet okullarından seçilmiştir. Etkinliğe kabul edilen öğrencilerin seçiminde başarı kriterleri esas alınmıştır. Seçilen
öğrencilerin, kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık sayıda olmaları, farklı okullardan olmaları, daha önce Tubitak eğitim ya
da bilim okullarına katılmamış olmaları da göz önüne alınmıştır.
Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi
Çalışmada öğrencilerin öğrencilerin problem çözme becerileriyle ilgili algılama düzeylerini belirlemek amacıyla Serin,
Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Toplam 24
maddenin bulunduğu envanter üç faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler Problem Çözme Becerisine Güven, Öz Denetim
ve Kaçınma olarak adlandırılmıştır. Envanterin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,80 olarak verilmiştir. İlk faktörde
yer alan maddeler problemler karsısında kendine güveni, vazgeçmemeyi, kararlılığı ifade ettiğinden “Problem Çözme
Becerisine Güven” adı verilmiştir. Bu faktörde yer alan maddelerin tamamı problem çözme becerisi konusunda kendine
güveni gösteren ifadeler içermektedir. İkinci faktörde yer alan maddeler problem karsısında kendini yönetebilme, daha
özerk davranışlar, düşünceler geliştirebilme, iç denetimli özelliklerinin baskınlığı ile ilgili ifadeler içerdiğinden bu
faktör “Öz Denetim” olarak adlandırılmıştır. Üçüncü ve son faktörde yer alan ifadeler bir problemle karşılaştığında
sorununu çözmek yerine erteleme, yok sayma, yüzleşememe, gerçek sorundan uzaklaşma eğiliminin ağır basması ile
ilgili anlamlar içerdiğinden bu faktöre “Kaçınma” adı verilmiştir. Envanterdeki olumlu maddeler için “Hiçbir zaman
böyle davranmam (1)”, “Ender olarak böyle davranırım (2)”, “Arada sırada böyle davranırım (3)”, “Sık sık böyle
davranırım (4)”, “Her zaman böyle davranırım (5)” şeklinde puanlanırken, olumsuz maddeler ise tersi şeklinde
puanlanacaktır. Kullanılan bu envanter ilköğretim öğrencilerine yönelik verilen programlama eğitimi ile ilgili önceki
çalışmalarda da tercih edilmiştir.
Toplanan nicel veriler ortalama ve standart sapma değerleriyle tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca, SPSS aracı ve “t”
testi kullanılmıştır.

BULGULAR
Bu çalışmadaki bulgular, yaz kampı hakkında bilgiler ve öğrencilerin problem çözme becerileriyle ilgili algılama
düzeylerindeki değişimler hakkında özetlenmiştir.
Yaz Kampı Etkinliği
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile öğrencilerin bilgisayarlarından ulaşabildikleri interaktif oyunlar, hikâyeler,
animasyonlar, simülasyonlar ve diğer dinamik medya araçları inanılmaz çeşitlilik göstermektedir. Fakat bilgisayarlarına
indirdikleri bu teknolojilerle öğrenciler, proje ya da ürün geliştirmek yerine sadece kullanıcı seviyesinde kalmaktadır.
Öğrencilerin bu teknolojileri kullanarak yeni ürün ve projeler geliştirilmesini sağlamak için programlama öğrenmeye
erken yaşlarda başlaması önerilmektedir. Programlama becerilerinin erken yaşta kazandırılmaya çalışılması için çeşitli
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görsel araçlar geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması için birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Fakat yeteri kadar yaygın hale getirilememiştir. Bu nedenle farklı etkinliklerle bu becerilerin
yaygınlanması desteklenmektedir. Bu çalışma da Tübitak tarafından desteklenen bir programlama yaz kampı
incelenmiştir. Bu kampta, öğrencilerin programlamanın temellerini kullanabileceği, kendi oyunlarını tasarlayarak
programlayabileceği ve problem çözme becerilerini geliştirebileceği etkinlikler düzenlenmiştir.
Bilgisayar programlama öğretiminde özellikle çocuklar için en popüler görsel programlama araçlarına Scratch, Small
Basic, Alice, App Inventor, Lego Minstorm, Etoys, Hyperstudio ve MS KODU gibi ortamlar örnek olarak verilmektedir
(Lamb ve Johnson, 2011). Bu programlama araçlarının ilk ortaya çıkış amaçları lisans programlarındaki bilgisayar
teknnolojileri öğrencilerine giriş seviyesinde programlama derslerinde programlamaya olan tutumlarını olumluya
çevirmek ve başarılarını arttıracak görsel araçlar hazırlamaktı. Ancak sonrasında bu araçların ilköğretim seviyesindeki
öğrenciler üzerinde de kullanılabileceği ortaya çıkarılmıştır. Bir hafta süren bu yaz kampı etkinliği için görsel
programlama araçlarından MS KODU kullanılması tercih edilmiştir.
MS Kodu özellikle çocukların üç boyutlu bilgisayar oyunu tasarlayabilmeleri için geliştirilmiş görsel bir programlama
dilidir. Çocukların da yetişkinler kadar kolaylıkla kullanabileceği ve eğlenebileceği bir şekilde tasarlanmıştır. Kodu'yu
kullanmak için bir Windows 7 veya 8 kurulu bir bilgisayar gereklidir. Uygulama ve oyun geliştirmeyi öğrenmenin en
kolay yolu olarak Microsoft tarafından geliştirilen araç 2009 yılında ücretsiz olarak piyasaya sürülmüştür. 2014 yılında
Türkçeleştirilen Kodu, www.kodugamelab.com sayfasından Türkçe olarak da indirilebilmektedir.

Şekil-1. MS KODU giriş arayüzü
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Şekil-2. MS KODU ile geliştirilen oyunlarından bir örnek

Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri
Öğrencilerin problem çözme becerileri ilgili algılama düzeylerini belirlemek amacıyla Çocuklar İçin Problem Çözme
Envanteri kullanılmıştır. Yaz kampının başında ve sonunda bu envanter verilerek doldurmaları istenmiştir. Envanter 3
ana temadan oluşmaktadır ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Sonuçlara öğrencilerin problem çözme becerilerinde
özellikle güven ve öz denetim temalarına artma olmasına rağmen bu artış anlamlı bulunmamıştır. Bunun nedeni olarak
kısa süreli bir etkinlik olmasından kaynaklı olabileceği tahmin edilmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri
Ön Test
Mean
Problem Çözme Becerisine Güven
4.08
Öz Denetim
2.81
Kaçınma
3.3

Stdv
0.49
0.84
0.50

Son Test
Mean
4.14
3.03
3.3

p
Stdv
0.71
0.77
0.55

0.67
0.35
0.84

TARTIŞMA
Özetlemek gerekirse, ülkemizin vizyon 2023 çalışmasında bireylerin teknolojiyi bilinçli kullanmasının yanında ona
hakim olması ve yeni teknolojiler üretmesi ana tema olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin özellikle
bilişim teknolojileri alanında yetişmiş nitelikli insan gücüne ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktada
ilköğretimden yükseköğretime tüm eğitim kurumlarına 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek
için büyük görevler düşmektedir. Nitekli insan gücünü yetiştirmenin yollarından biri de erken yaşta çocuklara
programlama öğretmek olduğu düşünülmektedir. Bunun için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bunlardan biri bu
çalışmada incelenmiştir. Yaz kampı olarak incelenen çalışmada, bu yaz kampına katılan öğrencilerin problem çözme
becerileri ilgili algılama düzeylerinde anlamlı olmamasına rağmen olumlu bir artış olmuştur. Bu etkinliklerin sayısının
artırılması ve benzer etkinliklerin yaygınlaştırılması gerekliliği bu yaz kampı sonunda belirtilmiştir. Bu sonuçlara
dayanarak farklı illerde ve farklı öğrenci gruplarına uygulanarak daha çok öğrenciye ulaşılabilir.
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ÖZET: Dünyada ve Türkiye’de yabancı dil eğitimine önem verilmekte ve gerekli yatarımlar yapılmaya çalışılmaktadır.
Özellikle Türkiye’de yabancı dil eğitiminde, sarf edilen bunca kaynak ve emeğe rağmen, istenilen seviyede verim
alınamadığı değerlendirilmektedir. Bunun nedeni olarak, öteden beri devam eden geleneksel dil öğretme alışkanlıkları,
yabancı dil eğitimi planlamasındaki eksiklikler ve bunların doğurduğu yöntem, etkinlik, malzeme ve ölçmedeğerlendirmedeki yetersizlikler ya da yanlışlar gibi bir çok sebep gösterilmektedir. Bu çalışmada bu sorunlara çözüm
olarak teknoloji tabanlı yöntemlerden bahsedilecektir. Özellikle son yıllardaki gelişmiş teknolojilerden biri olan Kinect
teknolojisi incelenecektir. Kinect, en güncel görüntü ve hareket algılama sensörüdür ve derinlik kamera sensörü, RGB
kamera sensörü, dörtlü mikrofon grubu ile insan vücudunda numaralandırılmış 24 adet eklemin pozisyonları ve
uzaklıkları takip edilerek vücut hareketlerini üç boyutlu şekilde yakalamakta, yüz tanıma ve ses algılama imkânı
sunmaktadır. Bu güncel teknolojinin dil eğitimine nasıl adapte edileceği hakkında yapılan alan yazındaki çalışmalar
özetlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dil Eğitimi, Dil Eğitiminde Kullanılan Teknolojiler, Kinect Teknolojisi
GİRİŞ
Bugün İngilizce dünyada en yaygın kullanılan dillerden biridir (Balteiro, 2011). İngilizce'nin yaygın kullanımı pek çok
ülkeyi de eğitim politikaları ve uygulamalarında düzenleme yapmaya mecbur bırakmıştır. Türkiye'de de yabancı dil
olarak İngilizce öğrenimi büyük önem taşımaktadır. Ancak eğitim kalitesi memnun edici seviyede değildir. Pek çok
devlet okulu mezununun yıllarca yabancı dil eğitimi almalarına rağmen hala başlangıç seviyesinde İngilizce'ye sahip
oldukları görülmektedir (Doğançay-Aktuna, 1998). Tüm bunlar dil öğretiminde daha etkili bir yaklaşım arayışına neden
olmuştur. Son yıllarda iletişimsel dil öğretimini merkeze alan görev tabanlı dil öğretimi dil eğitimcilerinin dikkatini
çekmektedir. Bu yaklaşıma göre öğrenciye sunulan görevlerin gerçek dünya aktiviteleriyle ilgili ya da onlara benzer
olması gerekmektedir. Ancak sınıf ortamı için bu görevlerin otantik hale getirilmesi ve anlamlı iletişim sağlayacak
görevlerin tasarlanması Lai ve Li (2011)' in de belirttiği gibi görev tabanlı dil öğretiminin uygulanmasında karşılaşılan
temel zorluklardır. Yabancı dil sınıflarında karşılaşılan diğer sorunlar ise; (a) öğrencinin pasif öğrenme stiline sahip
olması ve öğretmene aşırı bağımlılık gibi görev tabanlı dil öğretimi uygulamasını olumsuz etkileyecek etmenler, (b)
disiplin sorunlarına yol açabilecek kalabalık sınıflar, (c) farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin bir arada bulunması ve
(d) öğrencilerin konuşma aktivitelerine katılmaktan kaçınmaları olarak sıralanabilir (Lai ve Li, 2011). Araştırmacılar,
sınıf ortamının fiziksel koşullarından kaynaklanan bu sorunların pek çoğunun teknolojinin yardımıyla en aza
indirilebileceğine inanmaktadır.
Alan yazına bakıldığında bugüne kadar yabancı dil öğretiminde pek çok teknoloji kullanıldığı ve bilim ve teknoloji
alanındaki yeni gelişmelerle birlikte de bu imkanların artarak kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Bununla ilgili
olarak, Levy (2009) temel dil becerilerini (gramer, kelime, okuma, yazma, telaffuz, dinleme, konuşma ve kültür)
geliştirmekte kullanılan pek çok uygulama ve programı değerlendirmiştir. Örneğin, gramer öğretimi ile ilgili öğrencilere
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hatalarıyla ilgili geri bildirim sağlayan ileri düzey programlar, kelime öğretiminde kullanılan ilgili sözlük, resim, vs.
gibi bağlantılara yönlendiren yazılım ve mobil uygulamalar, okuma ve yazma becerilerini kazandırmaya yönelik
çalışmalar, dinleme becerileri için ses ve video kaynakları, konuşma ve kültür ile ilgili beceriler için çeşitli sohbet
panelleri, otomatik konuşma tanıma teknolojileri, sanal ortamlar, vs. gibi teknolojilerden bahsetmiştir. Kısaca,
teknolojik gelişmelerin yabancı dil öğrenenlerin hedef dil veya dillerle ilgilenme, farklı öğrenme ortamları için çeşitli
aktiviteler tasarlama ve öğrencilerin dil ile ilgili belirli hedefleri gerçekleştirebilmeleri için faydalanabilecekleri fırsatlar
sağladığı görülmektedir. Bu teknolojilere örnek olarak son yıllardaki güncel teknolojiler arasında yer alan Kinect,
öğrencilerin katılımını daha etkin ve daha eğlenceli bir öğrenme ortamında sağlayan bir araç olarak nitelendirilmektedir
ve dil eğitiminde de kullanılan interaktif oyunlarla dikkat çekmektedir. Bu çalışma da, kinect teknolojisini incelemek ve
dil eğitiminde kullanılır mı sorusuna cevap aranması hedeflemektedir.
Kinect Teknolojisi
En temel özelliği insan vücudunun hareketlerini algılayıp, onları temassız bir şekilde bilgisayar ortamına aktarmak olan
Kinect, PrimeSense firması tarafından geliştirmeye başlanılan (Stone & Skubic, 2011) ve daha sonra Microsoft
tarafından devralınarak 2010 yılında dünya piyasalarına “Project Natal” adı altında sunulan görüntü algılama
sensörüdür. Bu özelliğinden dolayı başta oyun konsolunda temassız kontrolü sağlamak amacıyla üretilen sensör giderek
tıp ve eğitim gibi alanlarda da büyük ilgi görmüştür.
Kinect algılayıcısının üreticisi Microsoft ise “insanların sesleri, bulundukları konumları ve hareketlerini algılayabilen,
derin algı gücü olan, renkli kamera özelliği olan, kızılötesi yayıcısı bulunan ve içinde bir dizi mikrofon içeren fiziksel
bir cihaz” olarak tanımlamıştır (Microsoft, 2016).
Kinect’in yazılım geliştirme kiti ile bilgisayarda verimli çalışabilmesi için bağlantı dışında gerekli asgari donanımsal ve
yazılımsal gereksinimler aşağıda listelenmiştir (Microsoft, 2016).
Donanımsal gereksinimler;
32 (x86) ya da 64 (x64) bit işlemci,
Çift çekirdek 2.66 GHz veya daha hızlı bir işlemci,
2 GB bellek (RAM),
USB 2.0 veriyolu
Yazılımsal gereksinimler;
Visual Studio 2010 veya üzeri sürümler,
.Net Framework 4.0 veya
Tablo 1. Kinect’ in Vücut Üzerinde Algıladığı Noktaların Eski ve Yeni Sürümlere Göre Karşılaştırılması (Microsoft,
2016)
Algılanan 20 Nokta

Algılanan 24 Nokta

Algılanan 20 Nokta

Algılanan 24 Nokta

Kafa

Kafa

Sağ kalça

Sağ kalça

Boyun

Boyun

Sol ayak

Sol ayak

Sol omuz

Sol omuz

Sağ ayak

Sağ ayak

Sağ omuz

Sağ omuz

Sol ayak bilek

Sol ayak bilek

Sol dirsek

Sol dirsek

Sağ ayak bilek

Sağ ayak bilek

Sağ dirsek

Sağ dirsek

Göğüs

-

Sol bilek

Sol bilek

Orta kalça

-

Sağ bilek

Sağ bilek

-

Gövde

Sol el

Sol el

-

Bel

Sağ el

Sağ el

-

Sol El İpucu
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Sol diz

Sol diz

-

Sağ El İpucu

Sağ diz

Sağ diz

-

Sol Baş Parmak

Sol kalça

Sol kalça

-

Sağ Baş Parmak

Şekil 1. Kinect’ in Vücut Üzerinde Algıladığı Noktaların Eski ve Yeni Sürümlere Göre Karşılaştırılması (Microsoft,
2016)

Şekil-2. Kinect Cihazının Donanım Bileşenleri

Tablo-1, Şekil-1 ve Şekil-2 incelendiğinde kinect sensör ile kişilerin hareketleri algılanıp işlenebilmektedir. Ayrıca,
derinlik, renk ve iskelet algılama noktası verilerini işleyebilen ve bu sayede hareket ve ses algılama, yüz tanıma ve
iskelet takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Alan yazında, öğrencilerin aktif katılımı, öğrenmede kilit unsur olarak görülmektedir. Son yıllardaki güncel teknolojiler
arasında yer alan Kinect teknolojisi öğrencilerin katılımını daha etkin ve daha eğlenceli bir öğrenme ortamında sağlayan
bir araç olarak nitelendirilmektedir. Bir bilgisayarla iletişim yolu olarak görülen oyunlar ve interaktif uygulamalar,
genellikle sadece bir ya da bir kaç tuşa basarak kontrol edilen, öğrenciler için çok da fazla bir katılım gerektirmeyen
aktiviteler olarak algılanmaktadır (Lisle, 2012). Ancak günümüzde bilgisayarların harekete duyarlı kontrol edilebilme
özelliği kazanması bu algıyı değiştirmiş görünüyor. Kinect teknolojisiyle beraber değişen bu algı farklı alanlarda olduğu
gibi dil eğitiminde de kullanılabileceği görülmektedir. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar şu şekilde listelenebilir:
Bir Microsoft projesi kapsamında, Lisle (2012) İngilizce öğretiminde Kinect oyunlarından nasıl faydalanılabileceğinden
bahsetmiştir. Kinect oyunları dil becerilerini geliştirmek, öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde daha özgürce ve
istekli bir şekilde aktivitelere katılımlarının sağlanabileceği, kendi ilerlemelerini örneğin günlük tutarak takip
edebilecekleri bir yol olarak önerilmektedir.
Hwang ve diğerleri (2014) yaptıkları çalışmada, Kinect teknolojisini kullanarak İngilizce öğretiminde Kinestetik
İngilizce Öğrenme Sistemi adını verdikleri bir yaklaşım ileri sürdü. Yapılan araştırma sonuçları Kinestetik yaklaşımın
İngilizcenin içselleştirilmesini ve öğrenilenlerin uzun dönem muhafazasını sağladığını göstermiştir.
Çin’de sınıflarda dil öğreniminde sanal gerçeklik uygulamaları denemeleri yapılmış ve çalışmalarda kinect tabanlı
oyunlarda kullanılmıştır (Chang, Sheldon, Si ve Hand, 2012). Bu çalışmalarda olumlu bulgulara ulaşılmıştır.
Kısaca, Kinect ile dil eğitimi birleştirilerek alternatif yöntemler uygulanabilir. Özellikle, Kinect ve Xbox teknolojisi
beraber kullanılarak gelen oyunlar bu uygulamalara birer örnektir. 3 boyutlu tasarlanan bu ortamlar gerçekçi
görüntüleriyle dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada, Kinect ile 3 boyutlu öğrenme ortamları geliştirilebileceği ve dil eğitiminde kullanılabileceği
önerilmektedir. Başka bir ifadeyle, Kinect ile bilgisayarların harekete ve sese duyarlı kontrol edilebilme özelliği
kazanması gerçeksi öğrenme ortamları tasarlanarak dil eğitiminde kullanılabileceği öngörülmektedir. Bundan sonraki
çalışmalarda bu yaklaşımı gerçek hayata geçirebilecek uygulamalar yapılmaya çalışılacaktır.
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ÖZET: Bu çalışma simülasyon destekli öğretim tekniğinin Dengeli Beslenme konusunda ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin
akademik başarılarına ve fen ve teknolojiye karşı tutumlarına etkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu.23 kız 16 erkek toplam 39 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma Elazığ il
merkezinde bir devlet ilkokulunda “Fen Bilimleri Dersi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yarı deneysel
desen kullanılmıştır. Öğrencilerin sınıfa getirmeleri istenilen tabletlerine simülasyon uygulamaları yüklenmiştir. 3 hafta,
haftada 2 ders saati süren uygulamada dengeli beslenmenin önemi öğrencilere anlatılmış sonrasında örnek simülasyon
uygulaması akıllı tahta kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri Dengeli Beslenme Başarı Testi (DBBT) ve
Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği (FTTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda
öğrencilerin dengeli beslenme başarı testi puanlarında anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur, t(38)=-3,615, p<0.05.
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği öntest-sontest puanlarında da anlamlı bir artış bulunmuştur, t(38)=-2,476;
p<0.05. Simülasyon uygulamalarının, öğrencilere küçük yaşlardan itibaren güvenli bir şekilde birçok konunun
öğretilmesinde kullanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Dengeli Beslenme, İlkokul Öğrencileri, Başarı, Tutum

Teaching Of Balanced Nutrition On Elementary School 4th Grade Students By Simulation
ABSTRACT: This study was conducted with the aim of determining the effects of simulation supported teaching
technique on the academic achievements and attitudes towards science and technology of 4th grade primary school
students in subject of Balanced Nutrition. The study group of the study is constitited by 23 girls and 16 boys of primary
school students, total 39. The study was carried out within the scope of "Science" in a state primary school in the
province center of Elazığ. A quasi-experimental design was used in the study. Simulation aplications were loaded on the
students self tablets. The study lasted 2 hours per week, total 3 weeks. After demonstrating the importance of balanced
nutrition, a sample simulation application was carried out using a smart board. The data of the study were obtained
using Balanced Nutrition Test (BNT) and Science and Technology Attitude Scale (STSS). It was found that the students
had a significant increase in balanced nutrition achievement test scores, t(38)=-3,615, p<0.05. There was also a
significant increase in pretest-posttest scores of Science and Technology Attitude Scale of students, t(38)=-2,476;
p<0.05. It is thought that the simulation applications can be used to teach the students many things safely from their
early ages.
Keywords: Simulation, Balanced Nutrition, Primary School Students, Success, Attitude
GİRİŞ
Son yıllarda bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir şekilde gelişim
göstermektedir. Özellikle okullarda bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahta gibi teknolojik aletlerin kullanılmaya
başlaması bu hızlı gelişimin en belirgin göstergesidir.
Teknolojinin hızlı gelişmesi ve eğitimde kullanılması ile özellikle fen bilimleri derslerinde anlaşılması zor olan
konuların öğrencilere daha anlaşılır bir şekilde öğretilmesi Bilgisayar Destekli Öğretimle (BDÖ) daha elverişli hale
gelmektedir. Böylece Fen bilimleri dersinde görselleştirilemeyen konular daha rahat olarak görselleştirilebilmektedir.
Deney yapılması gereken konularda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan deneyler yapılabilmekte ayrıca tehlikeli
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deneylerde ya da hata payı bulunan deneylerin uygulanmasında bilgisayar destekli öğretim ile tehlike ve hata payı
ortadan kaldırılarak deneylerin kusursuz yapılmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca soyut bilgilerin somutlaştırılmasında
bilgisayar destekli öğretimin fen bilimlerine katkısı oldukça büyüktür.
BDÖ uygulamalarının beklenen yararlarını artırabilmek için bu fen konularını anlatılırken öğrencilerin görsel ve
zihinsel yapılarını geliştirecek, öğrenme süresi boyunca bireysel sorgulayıcı öğretim etkinliklerinin geliştirilerek
kullanılması bakımından oldukça önemli olduğu bilinmektedir (Taş ve diğ., 2006).
Güven ve Sülün (2012) e göre ise, “Fen öğretiminde, BDÖ, öğrencilere olaylara bilimsel olarak merak duygusu
kazandırma, soyut kavramları bilgisayar yazılımları kullanarak somutlaştırma, öğrenmeyi oldukça kolaylaştırma,
laboratuvar şartlarında yapılması tehlikeli olan deneyleri sınıf ortamında gerçekleştirebilme, animasyon ve simülasyon
gibi uygulamalar ile öğretimi kalıcı ve aktif kılmak, öğrencilerin farklılıklarına cevap verebilme gibi özellikleri
sayılabilir. Böylece, öğrenenlerin fen konularını daha kolay anlayabilecekleri, eğitim-öğretimin bireyselleştirilerek fen
dersine karşı tutumlarını pozitif yönde etkileyebileceği sanılmaktadır.”
Fen konularının öğretimini ve bu süreci bilgisayar destekli öğretim ile zenginleştiren araştırmalarda bilgisayar destekli
öğretim kapsamındaki yapılan uygulamaların özellikle fen derslerine olan alakayı arttırdığını ve akademik başarıları
pozitif yönde geliştirdiğini gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Azar ve Şengüleç, 2011; Çelik ve Pektaş, 2015;
Karamustafaoğlu, 2012; Özmen, 2004; Usta ve Korkmaz, 2010; Yiğit ve Akdeniz, 2003).
Öğrencilere simülasyon uygulaması ile bir konuya veya beceriyi alıştırma, uygulama veya tekrar yardımıyla öğretilmesi
sağlanmaktadır. Özellikle soyut kavramların öğretilmesinde simülasyonların, öğrencilerin bireysel olarak öğrenme
etkinliklerine katılımlarına imkan sağlayan animasyonların kullanılması, öğrenenlerin kavramakta zorluk çektikleri
konuları akıllarında tutmaları daha kolay olmaktadır. Bazı değişkenler değiştirilip sonuçlarının anında görülmesi
açısından simülasyon uygulamaları animasyonlara göre avantajlı olduğu bildirilmiştir (Demirci, 2003). Simülasyon
uygulamaları, yapılması zor ya da mümkün olmayan deneylerin öğrencilerin yapabilmelerini sağlar ve ayrıca güvenlik,
zaman, para ve motivasyon gibi yönlerden de önemli faydaları olduğu bilinmektedir (Tekdal, 2002).
Dengeli beslenme fen bilimlerinin en önemli konularından birisidir. Bu nedenle bu konunun öğretiminde görsellik kısmı
eksik olduğundan öğrencilerin konuyu anlaması ve günlük hayatta kullanması zorlaşmaktadır. Genellikle çoğu öğrenci
konuyu ezberlemekte ve bir süre sonra da unutmakta yani kalıcı olmamaktadır. Simülasyon uygulamaları kullanılarak
dengeli beslenme konusunun öğrencilere öğretilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma simülasyon destekli öğretim tekniğinin
Dengeli Beslenme konusunda ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve fen ve teknolojiye karşı
tutumlarına etkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Uygulamadan önce öğrencilere dengeli beslenmenin önemi ilkokul 4.sınıf
seviyesine uygun olarak aktarılmış daha sonra örnek simülasyon uygulaması akıllı tahta kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler kendi kiloları ve dengeli beslenme ile kendi beslenme alışkanlıklarını tabletlerine yüklü
olan simülasyon programı ile kıyaslamışlardır. Simülasyon uygulaması için phet.colorado.edu/tr/ adresinden
faydalanılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Elazığ merkezinde bir devlet okulunda fen bilimleri dersi
kapsamında gerçekleşmiştir. Çalışma grubu 23 kız 16 erkek toplam 39 ilkokul 4.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
Çalışma haftada 2 saat olmak üzere toplam 3 hafta sürmüştür.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Dengeli Beslenme Başarı Testi (DBBT)ile Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği
(FTTÖ) kullanılmıştır.
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Dengeli Beslenme Başarı testi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. İlköğretim 4.sınıf dengeli beslenme konusu için
belirtke tablosu hazırlanmıştır. Her amaç için kritik olanları ölçebilecek ve özelliklede bilgi, kavrama ve uygulama
düzeyindeki bilişsel hedefler için 30 soruluk bir soru havuzu oluşturulmuştur. Soruların testin amacına uygunluğu,
kapsam geçerliği ve bilimsel olarak doğruluğu hakkında ilköğretim fen bilgisi öğretmenleri ile öğretim üyeleri
görüşlerine müracaat edilmiştir. Çalışmalar sonucunda 20 soruluk başarı testi oluşturulmuştur. Testin güvenirlik
katsayısı (Cronbach alfa katsayısı) 0.817 olarak bulunmuştur.
Çalışmada öğrencilerin fen ve teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek için Keçeci ve Kırbağ Zengin (2015)
tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği (FTTÖ)” kullanılmıştır. Güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin
Croanbach Alfa güvenirlik katsayısı .900 olarak bulunmuştur. DBBT ve FTTÖ den elde edilen ön -test ve son- test
sonuçları SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Ön-testler ve son-testler arasında anlamlı bir farkın olup
olmadığını anlamak için "t-testi " kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin dengeli beslenme başarı testi ve Fen ve Teknoloji dersine karşı tutum ölçeği
ön test ve son test uygulamalarından elde edilen veriler değerlendirilerek verilmiştir.
Dengeli Beslenme Başarı Testine İlişkin Bulgular
Başarı testiden aldıkları öntest-sontest puanları bağımlı t testi kullanılarak analiz edilmiştir. t testi analizine ilişkin
bulgulara Tablo1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. DBBT Öntest ve Sontest ortalama puanlarının t-testi sonuçları
Ölçüm (DDBT)

N

Öntest

39

18,1795

1,6523

Sontest

39

18,7692

1,5124

SS

Sd

t

p

38

-3,615

,01

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin dengeli beslenme başarı testine ilişkin ön test son test sonuçlarında anlamlı bir artış
olduğu görülmektedir, [t(38)=-3.615, p<.05]. Öğrencilerin uygulama öncesi dengeli beslenme başarı testine ilişkin
puanlarının ortalaması = 18.17 iken; uygulama sonrasında =18.76’ e yükseldiği görülmektedir.
Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular
Fen ve Teknoloji tutum ölçeğinden aldıkları öntest-sontest puanları bağımlı testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bağımlı t
testi analizine ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 1. FTTÖ Öntest ve Sontest ortalama puanlarının t-testi sonuçları
Ölçüm (FTTÖ)

N

Öntest

39

128,35

15,3545

Sontest

39

134,02

13,6584

SS

Sd

t

p

38

-2,476

,018

Tablo 2 incelendiğinde ise öğrencilerin fen ve teknoloji tutum ölçeği t testi sonucunda anlamlı bir artış olduğu
görülmektedir, [t(38)=-2.476, p<.05]. Öğrencilerin uygulama öncesi fen ve teknoloji tutum ölçeği puanlarının
ortalaması =128.35 iken; uygulama sonrasında =134.02’e yükseldiği görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda öğrencilerin dengeli beslenme başarı testi puanlarında anlamlı bir artış olduğu
bulunmuştur, [t(38)=-3.615, p<.05]. Bu durumda simülasyon uygulamasının 4. sınıf öğrencilerinin dengeli beslenme
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konusunu öğrenmelerinde etkili olduğu söylenebilir. Öğrencilere uygulanan fen ve teknoloji ölçeği öntest-sontest
puanlarında da anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur, [t(38)= 2,476; p<0.05 ]. Bu durumda simülasyon yönteminin
kullanılmasıyla 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik pozitif tutum geliştirdikleri söylenebilir.
Yapılan çalışmalar öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine simülasyonun etkisinin doğru orantılı olduğu şeklindedir
(Stieff & Wilensky, 2003; Winberg & Berg, 2007; Uzun 2004). Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde, bilgisayarın
özellikle ilkokulların Fen Bilimleri dersinde Dengeli Beslenme konusu anlatılırken kullanılabilecek etkili bir öğretim
yöntemi olduğu kanısına varılmıştır.
ÖNERİLER
Çalışma sonuçlarına bakıldığında, simülasyon uygulamalarının öğrencilerdeki akademik başarıyı arttırdığı
görülmektedir. Buna göre Fen Bilimleri öğretiminde, sözü edilen kuram temelinde çeşitli ders yazılımları hazırlanıp
kullanılabilir.
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ABSTRACT: Learning experiences have taken different forms through the years. With the advent of the internet
technologies, any course could be given using synchronous and asynchronous communication technologies over the
internet. The aim of this study is to investigate participants’ online learning strategies with different independent
variables. The study was conducted with 74 adult learners who attended to online “Introduction to Computer
Programming with Java” course. Tsai’s Online Learning Strategies Scale (OLSS) was used to gather data about the
participants’ online experiences. The scale has five factors which are; motivation, self-monitoring, internet literacy,
internet anxiety and concentration. Differences on these factors were investigated according to independent variables
which are gender and age groups. The results of the study showed that gender and age doesn’t affect participants’ online
learning experience.
Key Words: Online learning, Online learning strategies, Computer programming
INTRODUCTION
Online learning environments are different from traditional learning environments in several ways, such as, (1)
associative, nonlinear, and hierarchical structure; (2) enhanced multimedia capabilities; and (3) various synchronous
and asynchronous communication opportunities (Miller & Miller, 2000). Therefore, learning through online
environments is different from traditional one and it should include reflection skills, planning skills, study skills, search
skills, application skills, and self-evaluation skills, hereby, students gain greater control over their own learning (Tsai,
2009). Therefore, they need several different learning strategies to be successful in online learning environments.
In literature, several researchers have noticed the role of learning strategies in online learning environments and using
appropriate learning strategy is one of the factors impacting student achievement (Tsai & Tsai 2003; Tsai, 2009). In
other words, learning strategies are the techniques that are of great importance for online learners and facilitate self
learning. They are simply defined as composing of behaviors and thoughts that are expected to affect learner’s
selection, organization and integration of new information to be acquired (Weinstein & Mayer, 1986). Learning
strategies consist of several cognitive and metacognitive learning strategies: rehearsal, elaboration, organizational,
critical thinking, and metacognitive self-regulation (Arend, 2007; Pintrich,1995). Rehearsal strategies assist the
attention and encoding process and include such tasks as memorizing, reciting items from a list, copying material, or
underlining passages. Elaboration strategies help students store information into long-term memory by building internal
connections and include using imagery, identifying key words, paraphrasing, and creating analogies. Organizational
strategies help the learner select appropriate information and construct connections within the information to be learned.
Critical thinking strategies help students develop new ways of thinking about course content such as applying prior
knowledge to new situations, transferring knowledge, reaching decisions, and making evaluations. Finally,
metacognitive self-regulation strategies identify how students control and modify their cognitive processes (Arend,
2007; Pintrich, 1995). All these strategies are important both in traditional and online learning environments.
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To summarize, learning strategies affecting student success in traditional and especially online education continues to
be a focus of research. In this study, the aim is to investigate students’ online learning strategies with different
independent variables.
METHOD
The aim of this course is to teach students who have no knowledge about computer programming by using JAVA
programming language. The basic programming concepts and applications are given to students with the help of
examples. At the end of the course, students will be able to write variant basic JAVA programs. Some topics of the
course are as follows: variables, operations, conditionals, loops, arrays.
This online course provides online lecture notes, learning activities, and visual aids to course participants. One
instructor and one assistant deal with the course. Also, the course has an email address, discussion list, and chat sessions
to provide interaction between both instructors and students, and students and students. At the end of the course
semester, there are face-to-face sessions for the course.
The study was conducted with 55 male and 19 female, totally 74 adult learners who attended to online “Introduction to
Computer Programming with Java” course. Tsai’s (2009) Online Learning Strategies Scale (OLSS) was used to gather
data about the participants’ online experiences. The scale comprises 20 items with five factors which are; motivation in
online learning (5 items), self-monitoring in online learning (4 items), internet literacy in online learning (4 items),
internet anxiety in online learning (3 items) and concentration in online learning (4 items). The scale used the 5 point
Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).
Gender and age range are independent variables of the study. Therefore, independent samples t-test and Analysis of
variances (one-way ANOVA) were used. Participants’ demographics are given Table 1.
Table 1: Basic demographics of participants
Age Groups
Male
15-25
13
26-35
34
36-45
5
46 and over
3

Female
7
8
4
0

Total
20
42
9
3

FINDINGS
Independent samples t-tests were conducted to compare male and female participants’ online strategies. The result of
these test were summarized at Table 2. There were any significant mean differences between males and females at
any factors of online learning strategies.
Table 2: Gender and online learning strategies
Female

Male

M

SD

M

SD

t

p

Motivation

19.57

4.18

21.34

3.78

-1.71

.09

Self-Monitoring

15.47

3.41

16.12

3.34

-.73

.47

Internet Literacy

19.21

1,75

18.81

2.43

.65

.52

Internet Anxiety

12.15

2.41

12.51

2.41

.55

.57

Concentration

13.74

3.31

15.02

3.34

.76

.15

Participants were grouped accordingly their age. Created age groups and their size were shown at Table 1. For each sub
dimension of the scale ANOVA test was conducted between age groups. Result of the each ANOVA test were shown
Table 3.

434

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Table 3: Age groups and online learning strategies
Motivation

Self-monitoring

Internet literacy

Internet anxiety

Concentration

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

df
3
70
73
3
70
73
3
70
73
3
70
73

SS
64.81
1068.32
1133.14
3.26
815.62
818.88
5.89
371.62
377.51
33.69
386.33
420.01

MS
21.60
15.26

F
1.42

p
0.25

1.09
11.65

0.09

0.96

1.96
5.31

0.37

0.77

11.23
5.52

2.03

0.12

Between Groups
Within Groups

3
70

64.37
759.48

21.46
10.85

1.98

0.13

Total

73

823.85

As shown at Table 3 a one-way between subjects ANOVA resulted that there are not any significant mean differences at
any dimensions of online learning strategies scale which are motivation, self-monitoring, internet literacy, internet
anxiety and concentration.
CONCLUSION
The results of the study shot that neither gender nor age did not make any significant differences on participants’ online
learning strategies. That is, males and females use similar online learning strategies. Similar result was found by
Marimuthu et. al. (2013). As the stated, the online learning experience of students are independent from their gender.
Similar result has been found at age independent variable. Young and old participants had used similar online learning
strategies according the Online Learning Strategies Scale (OLSS) by Tsai (2009). Therefore, designer of an online
course, shouldn’t have to consider age and gender differences. They could concentrate on different design and learning
issues.
Needless to say, there are many other factors that affect students’ learning at an online course. Further studies could
focus on these factors and, it would be worthwhile to conduct further research to consolidate these findings under
different conditions.
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ÖZET: Giyilebilir teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılması konusundaki potansiyeli açıktır.
Alanyazın incelendiğinde, gelişen teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçleri ile bütünleştirilmesinin önemi üzerine
odaklanan birçok teknoloji eğilim çalışmasının bulunduğu görülmektedir. Ancak; spesifik olarak, giyilebilir
teknolojilerin öğretme-öğrenme süreçlerine bütünleştirilmesine yönelik alanyazın incelendiğinde, sınırlı sayıda bilimsel
çalışma ile karşı karşıya kalınmaktadır. Varolan sınırlı sayıdaki çalışmalar ise konu üzerine yapılan uygulamalı
araştırmaların az sayıda olduğunu ifade etmekte; ve toplumdaki bireyler tarafından sıklıkla kullanılan bu teknolojiler
konusunda eğitsel açıdan ortak bir uygulama çerçevesi geliştirebilmek için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini
vurgulamaktadırlar. Genel bir tarama yapıldığında, bilimsel çalışmaların yanında eğitimcilerin bireysel çabaları ile
ortaya koydukları, giyilebilirlerin sınıf-içi etkinliklerde kullanıldıkları bazı uygulamalara rastlanmaktadır. Ancak bu
uygulamalara ilişkin bilgiler, genellikle eğitimcilerin etkinlik sürecine ilişkin tuttukları günlüklerden, yansıtmalarından
veya notlarından elde edilmektedir. Deneme-yanılma yoluyla yapılan bu uygulamalara ilişkin detaylı bilimsel veriler
elde etmek imkansız olduğu gibi bu uygulamaların sonuçlarına da tam olarak güvenebilmek mümkün görülmemektedir.
Ancak, eğitimcilerin söz konusu girişimleri, gelecekteki uygulayıcılara bir yol haritası çıkarmak açısından yeterince
faydalı olacaktır. Bu çalışmada, giyilebilir teknolojilerin eğitimde kullanılmasının potansiyel yararları ve doğurabileceği
etik sorunlar, farklı eğitim alanlarında giyilebilir teknolojilerin kullanılması ile yürütülen bilimsel araştırmalara ve
eğitimci girişimlerine dayalı örnek sınıf içi uygulamalar ışığında tartışılmaktadır. Yapılan alanyazın taraması
sonucunda, giyilebilir teknolojilerin potansiyel yararları yerinde bağlamsal bilgi, her zaman her yerdelik ve iletişim,
kaydetme ve paylaşma, değerlendirme ve dönüt, özel eğitim, oyunlaştırma, eller serbest erişim ve işletimsel görevler
başlıkları altında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Giyilebilir teknolojiler, teknoloji entegrasyonu, etik sorunlar

ABSTRACT: The potential of wearable technologies on the use of learning-teaching processes is explicit. It seems that
there are many technology trend studies which focuses on the importance of integrating the developing technologies
with the learning-teaching processes when the literature is examined. However; specifically, a limited number of
scientific studies are confronted when the literature on integrating the developing technologies with the learningteaching processes is examined. Existing limited studies indicate that there are few practical studies on the subject and
that further research must be done to develop a framework of common practice for these technologies that are often
used by individuals in society. When a general review is carried out, there are some applications that the educators use
with their individual efforts, as well as scientific practices, which wearables are used in-class activities. However,
information about these practices is often derived from the diaries, reflections or grades the trainers keep on the activity
process. It is impossible to obtain detailed scientific data on these applications through trial-and-error, and it is not
possible to fully rely on the results of these applications. However, the initiatives of the trainers will be useful enough to
create a road map to future practitioners.
In this study, the potential benefits of using wearable technologies in education and the ethical problems that may arise
are discussed in the light of exemplary in-class practices based on scientific research and educator initiatives conducted
with the use of wearable technologies in different areas of education. As a result of literature review, the potential
benefits of wearable technologies are examined under the titles of contextual information, ubiquitous and
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communication, recording and sharing, evaluation and feedback, special education, gamification, hands-free access and
operational tasks.
Keywords: Wearable technologies, technology integration, ethical issues
GİRİŞ
Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimin sonucunda mobil teknolojilerin ardından giyilebilir teknolojiler de
hayatımızda yer bulmaya başlamıştır. İlk zamanlarda mobil teknolojilerin uzantısı olarak iş gören giyilebilir teknolojiler
gün geçtikçe bağımsız olarak mobil cihazların özelliklerini de barındırır hale gelmektedir. Giyilebilir teknolojiler;
taşıması hafif, giyinerek taşınabilen, esnek fiziksel özelliklere sahip ve kullanıcıların fiziksel verilerini kayıt altına
alabilecek çeşitli sensörlere sahip akıllı cihazlardır (Conheady, 2014; Johnson vd., 2013; Kuzu ve Demir, 2015).
Giyilebilir teknolojilerin kullanıcılar tarafından tercih edilme sebepleri arasında hızlı etkileşim, kolay kullanım, zaman
ve enerjiden tasarruf gelmektedir (Liu, 2014). Kullanıcılara verilerini hızlı bir şekilde diğer uygulama ve kişilerle
paylaşma olanağı sunan giyilebilir teknolojiler, kullanıcı ve bilgisayar etkileşimini değiştirerek bağlamsal veri
üretebilmektedir (Amore, 2002; Conheady, 2014). Gelişen diğer teknolojiler gibi giyilebilir teknolojilerin de eğitim
ortamlarında bazı araştırmacılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte; giyilebilir teknolojilerin
öğretme-öğrenme süreçlerine bütünleştirilmesine yönelik alanyazın incelendiğinde, sınırlı sayıda bilimsel çalışma ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Bu çalışmada giyilebilir teknolojilerin eğitimde kullanılmasının potansiyel yararları ve
doğurabileceği etik sorunlar, farklı eğitim alanlarında giyilebilir teknolojilerin kullanılması ile yürütülen bilimsel
araştırmalara ve eğitimci girişimlerine dayalı örnek sınıf içi uygulamalar ışığında tartışılmaktadır.
Potansiyel Yararlar Ve Uygulamalar
Giyilebilir teknolojilerin öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılması konusunda potansiyele sahip olduğu
araştırmacıların bu teknolojilere olan ilgisi ile ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte farklı trend belirleme çalışmalarında
da giyilebilir teknolojilerin önem kazandığı belirtilmektedir (Gartner, 2015; Johnson, Adams Becker, Estrada, ve
Freeman, 2015). Giyilebilir teknolojilerin potansiyel yararları olarak gereksinim duyulan anda bağlamsal bilgi sağlama,
kayıt altına alma, simülasyon, iletişim, bağlılık oluşturma, birinci şahıs bakış açısı sunma, gereksinim duyulan anda
rehberlik etme, eller serbest kullanma olanağı, geri bildirim sağlama, etkililiği arttırma, bulunuşluk sağlama, kaynak
dağıtımı, oyunlaştırma amaçlı kullanım belirtilmektedir (Bower ve Sturman, 2015).
Alanyazın incelendiğinde, gelişen teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçleri ile bütünleştirilmesinin önemi üzerine
odaklanan birçok teknoloji eğilim çalışmasının bulunduğu görülmektedir. Ancak; spesifik olarak, giyilebilir
teknolojilerin öğretme-öğrenme süreçlerine bütünleştirilmesine yönelik alanyazın incelendiğinde, sınırlı sayıda bilimsel
çalışma ile karşı karşıya kalınmaktadır. Varolan sınırlı sayıdaki çalışmalar ise konu üzerine yapılan uygulamalı
araştırmaların az sayıda olduğunu ifade etmekte; ve toplumdaki bireyler tarafından sıklıkla kullanılan bu teknolojiler
konusunda eğitsel açıdan ortak bir uygulama çerçevesi geliştirebilmek için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini
vurgulamaktadırlar. Genel bir tarama yapıldığında, bilimsel çalışmaların yanında eğitimcilerin bireysel çabaları ile
ortaya koydukları, giyilebilirlerin sınıf-içi etkinliklerde kullanıldıkları bazı uygulamalara rastlanmaktadır. Ancak bu
uygulamalara ilişkin bilgiler, genellikle eğitimcilerin etkinlik sürecine ilişkin tuttukları günlüklerden, yansıtmalarından
veya notlarından elde edilmektedir. Deneme-yanılma yoluyla yapılan bu uygulamalara ilişkin detaylı bilimsel veriler
elde etmek imkansız olduğu gibi bu uygulamaların sonuçlarına da tam olarak güvenebilmek mümkün görülmemektedir.
Ancak, eğitimcilerin söz konusu girişimleri, gelecekteki uygulayıcılara bir yol haritası çıkarmak açısından yeterince
faydalı olacaktır.
Chen, Li, Chang, Tang ve Li (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, giyilebilir bilekliklerle yetişkinlerin
bilgisayar öğrenmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “WristEyesystem” adı
verilen bu sistem, bilgisayar okuryazarlığı derslerine katılan öğrencilerin tutumlarını, tepkilerini ve davranışlarını ayırt
etmekte ve analiz etmekte kullanılmıştır. Elde edilen bu veriler, yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ders ve
etkinlikleri tasarlamakta kullanılmıştır.
Knight, Gajendragadkar ve Bokhari (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışma tıp eğitimi alanında uygulanmıştır. Akıllı
gözlük kategorisi altında değerlendirilen Google Glass gözlüklerin bir öğretim materyali olarak kullanıldığı çalışmada,
bir tıbbi operasyonun ameliyathane dışındaki bireyler tarafından izlenecek şekilde kullanılması hedeflenmiştir.
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Araştırmacılar, öğrencilerin operatörün bakış açısına sahip olabilmelerini yararlı bulmuştur. Bununla birlikte tıp
eğitiminde giyilebilir teknolojilerin uzaktan mentörlük amaçlı olarak da kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, akıllı
gözlüklerin yüksek çözünürlükte hassas görüntüleme gerektiren durumlarda sınırlılık oluşturduğu belirtilmiştir.
Peterson ve Glass (2014) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada, yine giyilebilir teknoloji olarak bir akıllı
gözlük olan Google Glass kullanılmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar, lisans öğrencilerinin etnografik çalışmalarda
kullanacakları araştırma becerilerini geliştirmede akıllı gözlüklerin etkisini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışma
sonucunda araştırmacılar, akıllı gözlük gibi giyilebilir teknolojilerin eğitim ortamlarına entegrasyonu ile, öğrencilerin
21. Yy. Öğrenen becerileri ile donatılmalarını sağlayacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, Google Glass’ın öğrencilerin
bireysel deneyimlerini daha iyi bir şekilde gözler önüne serebileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte;
teknik altyapı, teknik destek, cihazlara aşina olma ve etik unsurların dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir.
Kuhn ve diğ. (2016) tarafından lise öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada, fizik eğitiminde akıllı gözlüklerin
araştırmaya dayalı öğrenmede nasıl kullanılacağına yönelik bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçla,
akustik konusunda fiziksel deneyler gerçekleştirebilecekleri ve Google Glass platformu ile uyumlu bir uygulama
geliştirmişlerdir. Öğrenme sonucu, merak, bilişsel yük ve deney süresinin değişkenler olarak ele alındığı çalışmada,
Google Glass’ın merak ve deney süresi üzerinde olumlu etkisi bulunmuştur. Ancak, bu teknolojinin başarıyı
etkilediğine dair herhangi bir sonuç bulunamamıştır. Ayrıca, öğrencilerin diğer cihazlara göre Google Glass kullanırken
daha fazla bilişsel yüke sahip oldukları belirlenmiştir.
Giyilebilir teknolojilerin farklı eğitim ortamlarında taşıdığı potansiyel araştırmacılar tarafından göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu teknolojiler aracılığı ile öğrencilere çoklu ortam materyaller sunulabilir. Giyilebilir teknolojiler,
ters yüz öğrenme yaklaşımında, öğrencileri derse ilişkin bilgileri sunma konusunda önemli potansiyele sahiptir.
Performans ve akran değerlendirmesinde işe koşulabilir. Ayrıca, giyilebilir teknolojiler öğrencilere bağlamsal fırsatlar
sunarak gerektiği anda destek almaları sağlanabilir.
Etik Sorunlar
Giyilebilir teknolojilerin örnek uygulamaları ve potansiyel yararlarının yanı sıra dikkate alınması gereken bir başka
unsur, bu teknolojilerin doğurabileceği etik sorunlar olmalıdır. Bileklik, saat, gözlük vb. bir çok geleneksel eşyanın
alternatifi olarak giyilebilir teknolojiler üretilmiştir. Bu cihazlar aracılığıyla kullanıcıların ve etkileşime girdikleri
kişilerin verileri sürekli olarak başka bir ortama işlenmek üzere aktarılmaktadır. Bu noktada, bilginin sahibi kişilerin
güvenliğini, gizliliğini ve fikri mülkiyetlerini tehdit edebilecek açıklar doğması olası görünmektedir. Günümüzde
geçerliliğini halen koruyan Mason (1986), bilgi çağının getirdiği etik sorunların gizlilik, doğruluk, fikri mülkiyet ve
erişim ana başlıkları altında ele alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda giyilebilir cihazların neden olabileceği
olası etik sorunlar bu çerçevede ele alınmıştır.
Giyilebilir teknolojiler, kullanıcılara ve etkileşimde bulundukları kişilere ait verileri kaydedebilecek özelliklere sahiptir.
Bu durum özellikle kullanıcı açısından incelendiğinde, hem kendi bilgilerini koruma hem de başkalarının gizliliğini
ihlal etmemeyi sağlamaları gerekmektedir. Giyilebilir teknolojiler, yazılım şirketleri tarafından geliştirilen birçok
uygulamayı çalıştırabilmektedir. Bununla birlikte bu şirketler, uygulamalarının ücretsiz sunmanın karşılığında
bireylerden kullanım hakkı sözleşmesini onaylamalarını beklemektedirler. Uygulama sayısının çoğalmasıyla birlikte
kullanıcılar, uygulamalara ait sözleşmeleri detaylı olarak incelemeden kabul etmektedir. Bu durum, kullanıcı tarafından
üretilen bilgilerin paylaşılması sürecinde doğruluğu tehdit etmektedir. Birçok giyilebilir teknolojinin bir başkasının
üzerinde bulunduğu farkedebilmek oldukça zordur. Giyilebilir teknolojiler, geleneksel takı ve kıyafetler ile aynı
biçimde üretilmeleri bu teknolojilere maruz kalan diğer bireyler açısından bazı etik sorunların yaşanmasına neden
olabilmektedir. Kullanıcılar, diğer bireylerin fikri mülkiyetlerine ilişkin bilgileri anında kaydedebilmekte,
depolayabilmekte ve üçüncü şahıslarla paylaşabilmektedir. Giyilebilir teknolojiler aracılığı ile fikirlerin daha kolay
kopyalanabilir ve dağıtılabilir hale gelmesi, fikri mülkiyete karşı en büyük tehdit olarak görünmektedir. Giyilebilir
teknolojilere erişebilen kullanıcılar ile bu teknolojilere erişemeyen kullanıcılar arasındaki dijital uçurum
artabilmektedir.
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ÖZET: Bulut bilişim teknolojilerinin zaman ve mekandan bağımsız kullanılabilmesi ve mobil teknolojiler ile birlikte
bilgiye erişmekte kolaylık sağlaması, eğitim dünyasının dikkatini çekmiş ve bu teknoloji çeşitli öğretim faaliyetlerinde
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada programlama öğretimine yönelik olarak bulut bilişim ve geleneksel işbirlikli
öğrenme ortamlarındaki ders dışı grup görevlerinin öğrenenler üzerindeki etkileri akademik başarı ve memnuniyet
boyutları açısından değerlendirilmiştir. Bilgisayar programlama dersi kapsamında 8 hafta süren çalışmaya 82 erkek ve
116 kadın olmak üzere toplam 198 öğrenci katılmıştır. Geleneksel ve bulut bilişim temelli ortamlarda yürütülen bu
çalışmada araştırma deseni olarak gruplar arası faktöryel desen kullanılmıştır. Akademik başarı testleri ve grup
çalışması görüşleri anketi ile toplanan veriler nicel analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; bulut
bilişim temelli grup çalışma ortamları geleneksel grup ortamlarına nazaran daha fazla akademik başarı sağlamaktadır.
Akademik başarıyı dolaylı olarak destekleyen memnuniyet bileşeni açısından da geleneksel grup ortamları ile
kıyaslanınca bulut bilişim temelli grup ortamları herhangi bir olumsuzluğa sahip değildir. Bu özelliği ile bulut bilişim
temelli grup çalışma ortamları benzer memnuniyet düzeyleri ile daha fazla akademik başarı imkanı sunmaktadır. Ayrıca
bu ortamlar, teknoloji desteği ile etkin bir öğrenme ortamı alternatifi oluşturmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Programlama Öğretimi, İşbirlik Öğrenme, Grup Çalışma
ABSTRACT: As Cloud computing technology can be used independently of time and space and it is convenience in
accessing information on mobile technologies, it has attracted the attention of the world of education and this
technology has been used in various educational activities. In this study, as for programming education, the effects of
cloud computing and the task of extracurricular groups on traditional collaborative learning in the learning environment
on learners are evaluated in terms of academic achievement and satisfaction dimensions. In the context of computer
programming classes, a total of 198 students, including 82 men and 116 women participated in the study that lasted 8
weeks. Intergroup factorial design was used as a research design in this study in traditional and cloud-based
environments. The data collected by academic achievement tests and the questionnaire of group work views were
analysed by quantitative analysis methods. According to the study results; cloud-based groups working environments
provide more academic success than the traditional group setting. In terms of satisfaction supporting academic
achievement indirectly, Cloud computing based group environment, when compared to traditional group environment,
does not have any negativity. Cloud-based group work environment with this feature offers more opportunities for
academic success with similar satisfaction levels. This environment, also, with the support of technology, create an
alternative for an effective learning environment.
Keywords: Cloud Computing, Programming Education, Collaborative Learning, Group Study

GİRİŞ
Bireylerin öğrenme süreçlerinde akranları ile olan etkileşimleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Birden fazla kişiden
oluşan, formal veya informal öğrenme süreçlerini gerçekleştirmek için bir araya gelen akranlar çalışma grupları
oluşturmaktadır. Bu gruplar, grubu oluşturan her bir bireye işbirliği içerisinde öğrenme imkanı tanımaktadır. Bu
birliktelik içerisinde gerçekleştirilen öğrenme faaliyetleri “işbirlikli öğrenme” olarak adlandırılmaktadır. İşbirlikli
öğrenme; öğrencilerin küçük karma gruplara ayrılarak ortak bir amaç doğrultusunda birbirlerine yardım etmeleri ve
bunu yaparken öğrenmeyi gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir tekniktir (Bruner, 1991; Açıkgöz, 2003). Farklı
özelliklere sahip bireylerin ortak bir öğrenme amacına yönelmesi ve bu durumun süreç içerisinde olumlu etkiler
oluşturması işbirlikli öğrenme faaliyetlerini yaygınlaştırmıştır. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren işbirliğine dayalı
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öğrenme tekniğine ilgi yoğun bir şekilde artmış ve işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin öğrenci başarısı ve öğrenme
düzeyi üzerine etkisini araştıran birçok çalışma yapılmış ve işbirlikli öğrenmenin öğrenci başarısı üzerinde olumlu
etkilerinin olduğu, hatta geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha başarılı olduğuna yönelik sonuçlar ortaya
koyulmuştur (Johnson, Johnson ve Smith, 1991; Slavin, 1980; Slavin, 1991; Wright, 1996).
İşbirlikli öğrenme sürecinde bireylerin öğrenme faaliyetlerinde grup içi iletişim, etken durumlardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sınıf içerisinde veya sağlıklı iletişim sağlanacak farklı fiziki mekânlarda işbirlikli öğrenme
faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler, işbirlikli öğrenme faaliyetlerini kapalı
mekanlardan çıkarmış, bilgisayar ve internet teknolojisi ile bireylere farklı ortamlardan öğrenme sürecine dahil olma
imkanı sağlamıştır. Hatta günümüzde bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamları sadece bilgisayarlardan değil,
mobil ve internet temelli birçok teknolojiden destek alınmaktadır. Bu teknolojilerden biri de bireysel ve örgütsel
kapsamda kullanımı giderek yaygınlaşan, iş ve akademi dünyasından birçok insanın ilgisini çeken bulut bilişim’dir (Lin
ve Chen, 2012; Ercan, 2010).
Temel felsefesi; bilgilere ve uygulamalara, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde ulaşılmasını sağlamak olan bulut
bilişim teknolojisi ile kullanıcılar, yüksek maddi ve nitelikli işgücü yatırımı gerektiren altyapı (sunucu, network ve
depolama), platform (işletim sistemi ve middleware) ve yazılım (uygulama programları) hizmetlerinden çok daha az
mali ve iş gücü kaynağı ayırarak yararlanabilmektedirler (Vaquero, 2011; Dinh, Lee, Niyato ve Wang; 2013). Bulut
teknolojileri genel olarak kaynakların ve uygulamaların mekan bağımsız kullanılabilmesine yönelik internet temelli
uygulamaları içerisinde barındırmaktadır. Bu sayede fiziki kaynaklara ve yazılımlara; web tarayıcısı, özel uygulama
yazılımları (Holschuh ve Caverley; 2010) veya kullanılan yazılımın kendi arayüzü üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
Kullanım alanı olarak incelendiğinde, bulut bilişim teknolojisinden sadece bilgi işlem altyapısında yararlanılmakla
kalmayıp, yenilikçi eğitim uygulamalarına ve yöntemlerine ulaşmak için de önemli bir araç olarak görülmeye başlandığı
gözlemlenmektedir (Wang, Huang ve Huang, 2012; Huang, Wang, Guo, Shih ve Chen, 2013). Bulut bilişim temelli
araçların zaman ve mekandan bağımsız kullanılabilmesi ve mobil teknolojiler ile bilgiye erişmekte kolaylık sağlaması,
eğitim camiasının dikkatini çekmiş ve bu teknoloji çeşitli öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Öğretim
faaliyetleri açısından bakıldığı zaman son yıllarda “Software as a Service (SaaS)” (Hizmet olarak kullanılan yazılım)
isimli kategoride yeralan bulut bilişim hizmetlerinin popülerliği artmaktadır (Lawton, 2008). Hatta Google, Microsoft
gibi büyük teknoloji şirketleri bu popülerliğin farkına varıp Google Apps, Office 360 gibi popüler ürünlerini öğrencilere
ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirip, bunları SaaS hizmeti olarak sunmaktadırlar. SaaS kategorisindeki
yazılımlar bir veya birden fazla kişinin aynı kaynaklara erişmesini ve yetkileri çerçevesinde bu kaynakları
yönetmelerine olanak tanımaktadır. Örneğin bu teknoloji sayesinde birden fazla yazarın aynı belgeyi oluşturması, aynı
hesap tablosunu kullanmaları mümkün hale gelmektedir. Bu özellikleri ile SaaS temelli uygulamalar, işbirlikli öğrenme
faaliyetleri için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Bu imkanı görenler, SaaS kategorisine giren araçların (Google Docs,
Dropbox, Skydrive vb.) bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ve çalışma faaliyetlerinde kullanımına odaklanmaktadırlar
(Thomas, 2011; Siegle, 2010).
Alanyazın incelendiğinde bulut bilişim teknolojisi desteği ile işbirlikli grup çalışmalarının; grup içi iletişimi artırdığı,
grup içi bilgi, fikir ve anlayış paylaşımlarının gerçekleştirilebildiği, çalışma sonuçlarının ortaklaşa değerlendirilebildiği
ortaya konulmaktadır. Sunduğu bu olanaklar sayesinde bulut bilişim teknolojisinin işbirlikli, aktif ve bireysel öğrenme
süreçlerini destekleyebileceği belirtilmektedir (Calvo, O'Rourke, Jones, Yacef ve Reimann, 2011; Murah, 2012; Sultan,
2010). Öğrenenler bulut bilişim temelli teknolojik araçları kullanım kolaylığın algısından ötürü geleneksel öğretim
araçlarına tercih etmektedirler (Behrend, Wiebe, London ve Johnson, 2011). Günlük hayatta kullanılan bulut bilişim
temelli ortamlardan öğretim amaçlı materyal paylaşımı kolaylaşmakta ve öğrenenlerin oluşturduğu dokumanlar
vasıtasıyla öğrenen-öğreten etkileşimi artmaktadır (Murah, 2012). Paylaşım ve etkileşim özellikleri ile bulut bilişim
temelli e-öğrenme ortamaları oluşmaya başlamakta ve bu ortamlar öğrenenler tarafından olumlu karşılanmaktadır (Liao,
Wang, Ran ve Yang, 2014). Ayrıca bulut bilişim temelli çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarının esnek yapısının,
işbirlikli öğrenme süreçlerini destekleyen önemli bir unsur olduğunu belirtilmektedir (Stevenson ve Hedberg, 2013).
Bütün bu çalışmaların sonuçlarından anlaşılacağı üzere bulut tabanlı öğretim araçlarının, farklı öğretim faaliyetlerinde
kullanımı artmaktadır. Bu yüzden geleneksel araçların ve yöntemlerin kullanıldığı programlama eğitiminde de bulut
bilişim teknolojilerinden yararlanılması söz konusudur. Özellikle son yıllarda bulut temelli çalışan yazılım ortamlarının
ortaya çıkması, bu fikrin iş ve akademi dünyasında daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olmuştur. Örneğin
Nordio, Estler, Furia ve Meyer (2011); bulut bilişim tabanlı ortamlarda yazılım geliştirme deneyimini aktaran
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çalışmasında, klasik ve bulut tabanlı yazılım geliştirme ortamı karşılaştırılmış ve işbirlikli yazılım geliştirme
projelerinde bulut tabanlı yazılım geliştirme ortamlarının takım üyelerine çeşitli esneklik ve kolaylıklar sunduğunu
belirtmiştir. Bu görüşe benzer bir şekilde Rajaei ve Aldakheel (2012), bulut bilişim araçlarının mühendislik eğitimde
kullanılabileceği ancak bu araçların klasik öğrenme ortamlarına göre nasıl bir avantaj sağlayacağı ile ilgili bir şey
söylemek için konu üzerine araştırma yapmanın gerekli olduğunu belirtmiştir. Levin (2013) ise senkron yazılım
geliştirme deneyiminde bulut bilişim ortamlarının büyük kolaylıklar getirdiğini belirtmiştir.
Bulut bilişim temelli yazılım ortamlarının yükselişini farkeden Microsoft’ta bu duruma kayıtsız kalmamış ve dünyanın
en popüler yazılım geliştirme ortamlarından biri olan Microsoft Visual Studio’nu yeni sürümüne bulut temelli bazı
özellikler eklemiştir. 2013 yılında kullanıma sunulan ve “Microsoft Visual Studio Online” olarak isimlendirilen bu
platformda, kullanılan bulut temelli araçlar sayesinde yazılım geliştiriciler ortak bir projeyi eş zamanlı olarak
hazırlayabilmekte ve proje ekibi üyelerinin yazdıkları kodları görüp inceleyebilmektedirler. Bununla birlikte aynı anda
birden fazla geliştiricinin zamandan ve mekandan bağımsız olarak sadece bir web tarayıcisı ile proje yönetimi ve kodlar
üzerinde belirli işlemleri gerçekleştirmeleri mümkündür. Bu sayede geliştiricilerin devamlı Team Foundation Server ya
da benzeri bir proje yönetimi yazılımı yüklü olan bir bilgisayar taşımalarına gerek kalmamaktadır. Ayrıca geliştirilen
kodlar güvenliği ve bakımı Microsoft tarafından yapılan sunucularda tutulmakta olup bu sayede geleneksel proje
yönetimi araçlarında yaşanabilmesi muhtemelen veri kayıplarından ya da proje yöntemi yazılımı kaynaklı sorunlardan
korunulması sağlanmaktadır. Bu özellik yazılımcıların işbirlikli çalışmalarına, yazılım eğitimi alanların öğrenenlerin
işbirlikli öğrenme gerçekleştirebilmelerine imkan tanımaktadır.
Microsoft Visual Studio Online platformunun bulut bilişim özellikleri programlama öğretimi için alternatif bir işbirlikli
öğrenme ortamı olarak kullanılabilir. Bu anlayış göz önünde bulundurularak programlama öğretimine yönelik olarak
bulut bilişim ve geleneksel işbirlikli öğrenme ortamlarındaki ders dışı grup görevlerinin öğrenenler üzerindeki etkileri
akademik başarı ve memnuniyet açısından değerlendirilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaç
doğrultusunda çalışma kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır.
1)
Bulut bilişim temelli ve geleneksel ortamdaki grup görevini yerine getiren öğrenenlerin akademik başarıları
arasında fark var mıdır?
2)
Bulut bilişim temelli ve geleneksel ortamdaki grup görevini yerine getiren öğrenenlerin memnuniyet düzeyleri
arasında fark var mıdır?
YÖNTEM
Bu çalışma, ders dışı grup öğrenme faaliyetleri kapsamında yürütülen geleneksel işbirlikli grup çalışmaları ile bulut
bilişim platformu üzerinde yürütülen işbirlikli grup çalışmalarının; akademik başarı ve memnuniyet boyutlarından
karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Desen
Bu çalışmada gruplar arası faktöryel desen tercih edilmiştir. Yarı deneysel desenlerden biri olan gruplar arası faktöryel
desen birden fazla bağımsız değişken olan çalışmalarda tercih edilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2009). Çalışma kapsamındaki bağımsız değişkenler; cinsiyet ve grup (Geleneksel, bulut bilişim)
olarak belirlenmiştir. Bu yapı ile 2x2’lik faktöryel bir yapı elde edilmiştir.
Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın örneklemi küme örnekleme stratejisi kullanılarak belirlenmiştir. Küme örnekleme, sınıf, okul vb.
kümelerin rastgele seçildiği bir örnekleme biçimidir (Johnson ve Christensen, 2014). Araştırma grubu 2013-2014
öğrenim yılında Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği programındaki Bilgisayarlı
Programlama II dersine kayıtlı öğrencilerden oluşturmaktadır. 2 gece ve 2 gündüz bölümünden oluşan örneklem deney
ve kontrol grubuna sınıf temelinde rastgele seçim yöntemi ile atanmıştır. Bu sayede 1 gece ve 1 gündüz sınıfı deney, 1
gece ve 1 gündüz sınıfı kontrol grubunu oluşturmuştur.
Çalışmaya 82 erkek ve 116 kadın olmak üzere toplam 198 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda 34 erkek ve 66 kadın
(sınıf bazlı) olmak üzere toplam 100 öğrenci yer almaktadır. Deney grubundaki katılımcıların yaşları 17-29 arasında

443

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
değişmektedir. Kontrol grubunda 48 erkek ve 50 kadın (sınıf bazlı) olmak üzere toplam 98 öğrenci yer almaktadır.
Kontrol grubundaki katılımcıların yaşları 19-28 arasında değişmektedir. Çalışmaya katılan kontrol ve deney grubundaki
öğrencilerin tamamı Bilgisayar Programlama dersini daha önce almış olup, Visual Studio Online geliştirme ortamını
başlangıç seviyesinde tanımışlardır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmaya temel teşkileden veriler, farklı veri toplama araçları kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamında
kullanılan veri toplama araçlar ve bu araçların özellikleri şöyledir;
Akademik Başarı
Çalışma kapsamında akademik başarı 4 farklı değerlendirme yapısı üzerinden belirlenmiştir. Bu değerlendirme yapıları;
başarı testi, uygulama sınavı, kısa süreli grup görevleri (konu bazlı) ve uzun süreli grup görevleridir (dönem ödevi).
Programlama becerisinin hem bilişsel hem de uygulama temelli becerileri barındırdığı için farklı akademik başarı ölçme
ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilerilmiştir.
Başarı Testi
Çalışma kapsamında katılımcıların akademik başarı durumlarını belirlemek için gözetim altında gerçekleştirilen iki test
uygulaması yapılmıştır. Bu test puanlamalarının ortalaması alınarak başarı puanı hesaplanmıştır. Her iki başarı testi de 5
seçenekli 20 adet sorudan oluşmaktadır. Sorular dersin hedeflerine uygun düzeyde araştırmacılar tarafından hazırlanmış
ve bir alan uzmanından onay alınmıştır. Katılımcılara uygulanan Başarı Testi I (BT-I) için .net geliştirme ortamı, Visual
Studio 2013 programı ve temel yapısı, temel veri tipleri ve değişkenler, metod ve fonksiyonlar, akış kontrol
mekanizmaları (döngüler, karar yapıları, koşullar), program okuma ve hata ayıklama becerisi, derleme ve operatörler
konularını kapsayan sorular hazırlanmıştır. Başarı Testi II (BT-II) için formlar ve kontroller, veri tabanı işlemleri, veri
merkezli uygulamalar, ADO.NET, Class yapısı ve Windows programlama konularını kapsayan sorular hazırlanmıştır
Uygulama Sınavı
Çalışma kapsamında katılımcıların programlama düzeylerini belirlemek amacıyla uygulama sınavı gerçekleştirilmiştir.
Uygulama sınavı çalışmanın son haftasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen uygulama sınavına tüm katılımcılar dahil olmuştur. Sınav ortalama olarak 45 sürmüştür. Katılımcıları
temel öğretim hedeflerini ortaya koyabilecekleri 3 uygulama sorusu yöneltilmiştir. Uygulama sınavı puanları
araştırmacıların vermiş oldukları sınav puanlarının ortalaması alınarak belirlenmiştir.
Kısa Süreli Grup Görevleri (Konu Bazlı)
Çalışma kapsamında 5 adet grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Her bir grup çalışmasının süresi 1 haftadır. Gruplara
çalışmanın değerlendirme kriterleri ve teslim süreleri bildirilmiştir. Ödevler belirtilen kriterlere göre değerlendirilmiş ve
gerekçeli puanlama tablosu ile öğrencilere geri bildirimler sağlanmıştır. Grup görevleri ve içerdiği konular Tablo 1’de
gösterilmiştir
Tablo 1: Kısa Süreli Grup Görevleri ve İçerdiği Konular
Ödev Adı
Konu
Ödev 1
Temel veri tabanı uygulamaları
Ödev 2
Temel SQL komutları
Ödev 3
Web programlama ve veritabanı uygulamaları
Ödev 4
Masaüstü programlama ve veritabanı uygulamaları (Temel düzey): Sözlük
Ödev 5
Masaüstü programlama ve veritabanı uygulamaları (Orta düzey): Adres defteri
Uzun Süreli Grup Görevleri (Dönem Ödevi)
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Çalışma kapsamında dersin tüm hedeflerini kapsayan dönem sonu ödevi ile serbest zamanlı grup çalışması
gerçekleştirilmiştir. Gruplar kendilerine sunulan 3 alternatif ödevden istediklerini seçmişlerdir. Ödevler hem web hem
de masaüstü uygulamaları içerisinde barındıran temel bir çatıya sahiptirler. Uygulamanın ilk haftasında verilen dönem
ödevi için değerlendirme kriterleri ve teslim süresi belirtilmiştir. 8 haftalık süre içerisnde hazırlanan ödevler, belirtilen
kriterlere göre değerlendirilmiş ve gerekçeli puanlama tablosu ile öğrencilere geri bildirimler sağlanmıştır.
Memnuniyet (Grup Çalışması Görüşleri Anketi)
Bu çalışmada katılımcıların grup çalışmalarına yönelik düşüncelerini belirlemek için araştırmacıların geliştirdiği anket
kullanılmıştır. Grup çalışması görüş anketi 16 sorudan oluşmaktadır. Anket memnuniyet, kullanılabilirlik, ortam tercihi
olarak isimlendirilen üç faktörü içermektedir. Anketin güvenirlik katsayısı .907’dir. Her bir faktörün güvenirlik
katsayısı sırasıyla .864, .887 ve .848’dir. Bu çalışmada anketin birinci faktörü olan memnuniyet bölümü kullanılmıştır.
Veri Toplama Süreci
Çalışma kapsamında veri toplama süreci şu şekilde gerçekleşmiştir. Akademik başarı düzeyini belirlemek için
kullanılan BT-I çalışmanın 4. haftası ve BT-II ise 8. haftası uygulanmıştır. Çalışmanın 8. Haftasında uygulama sınavı
gerçekleştirilmiştir. Grup ödevleri pilot uygulamaları takip eden 3. haftadan itibaren verilmiş ve haftalık olarak
toplanmıştır. Bu şekilde 5 grup ödevi 3. ve 7. haftalar arasında yürütülmüştür. Dönem ödevi çalışmanın son haftasında
alınmıştır. Grup çalışması görüşleri anketi çalışmanın son haftasında basılı formlar yardımı ile uygulanmıştır.
Uygulama
Çalışma 2 hafta pilot ve 6 hafta uygulama olmak üzere toplamda 8 hafta sürmüştür. Çalışma süresince hem deney hem
de kontrol grubu aynı öğretim süreçlerinden geçmiştir. Deney grubu ödevlerini Visual Studio Online (VSO) ortamı
üzerinden yaparken kontrol grubu geleneksel grup çalışması yöntemiyle ödevlerini hazırlamıştır. Grupların ortak
çalışma kültürlerini geliştirmek için çalışma öncesi 2 haftalık pilot uygulama yapılmış ve 2 adet grup ödevi
hazırlamaları istenmiştir. Pilot çalışma sonrasında grup değiştirmek isteyen öğrencilerin talepleri karşılanarak nihai
gruplar oluşturulmuştur.
Pilot çalışma süresince deney grubuna, ödevlerini hazırlayacakları VSO ortamı hakkında öğretim uygulaması
yapılmıştır. Öğretim uygulamasında grup çalışmasının gerçekleştirileceği VSO ortamı ile ilgili yaklaşık 60 dakika süren
uygulamalı bir sunum yapılmıştır. Ayrıca ortamı tanımaları için çeşitli görevler verilmiş ve bu görevlerdeki başarı
durumları incelenmiştir. Eksiklikler giderilerek öğrenenlerin ortamı kullanabilecek düzeye gelmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca pilot çalışma süresince katılımcıların VSO ortamına yönelik soruları yanıtlanmış ve karşılaştıkları problemler
araştırmacılar tarafından giderilmiştir.
BULGULAR
Ders dışı öğrenme faaliyetleri kapsamında yürütülen klasik grup çalışmaları ile bulut bilişim platformu üzerinde
yürütülen grup çalışmalarını; akademik başarı ve öğrenen memnuniyeti boyutlarından karşılaştırmayı amaçlayan bu
çalışmaya 198 kişi katılmıştır. Katılımcıların grup yapısı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Deney ve Kontrol Grubu Katımcıları
Grup
Cinsiyet
Deney
Kontrol

Erkek

34
48

Kadın

Toplam
66
50

100
98

Çalışma kapsamında katılımcılar çeşitli başarı değerlendirme süreçlerine katılmışlardır. Denetim altında yazılı ve
uygulamalı sınavlar ile kısa ve uzun süreli grup ödevleri hazırlama şeklinde değerlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların akademik başarı durumları Tablo 3’de yer almaktadır.
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Tablo 3: Akademik Başarı Durumu (Deney-Kontrol)
Grup
Başarı Testi
Uygulama
Sınavı
Deney
61.76
37.84
N
111
111
Std.
11.42
20.84
Kontrol
58.70
33.92
N
105
105
Std.
11.09
15.75

Kısa Süreli
Grup Görevleri
67.30
111
20.41
56.38
105
14.32

Uzun Süreli
Grup Görevleri
71.89
111
21.25
55.24
105
22.89

Çalışma kapsamında katılımcıların başarı değerlendirmeleri cinsiyet değişkeni açısından incelenmiştir. Erkek ve kadın
katılımcıların değerlendirme faaliyetlerindeki akademik başarı puanları Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4: Akademik Başarı Durumu (Erkek-Kadın)
Grup
Başarı Testi
Uygulama
Sınavı
Erkek
62.15
37.34
N
99
99
Std.
11.39
18.77
Kadın
58.58
34.74
N
117
117
Std.
11.09
18.46

Kısa Süreli
Grup Görevleri
66.11
99
15.28
58.50
117
20.26

Uzun Süreli
Grup Görevleri
70.40
99
18.77
58.21
117
25.69

Çalışma kapsamında deney ve kontrol grubundaki akademik başarı durumları cinsiyet değişkeni üzerinden
incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki erkek ve kadın katılımcıların değerlendirme faaliyetlerindeki akademik
başarı puanları Tablo 5’de yer almaktadır.
Tablo 5: Akademik Başarı Durumu (Cinsiyet-Grup)
Grup
Başarı Testi
Uygulama
Sınavı
Deney Erkek (A)
61.55
36.37
N
62
62
Std. 12.22
20.00
Deney Kadın (B)
62.02
39.69
N
49
49
Std. 10.45
21.93
Kontrol Erkek (C)
63.16
38.97
N
37
37
Std. 9.94
16.64
Kontrol Kadın (D)
56.26
31.18
N
68
68
Std. 10.99
14.64

Kısa Süreli
Grup Görevleri
68.47
62
17.33
65.82
49
23.86
62.16
37
10.04
53.24
68
15.35

Uzun Süreli
Grup Görevleri
74.44
62
18.11
68.67
49
24.47
63.65
37
18.13
50.66
68
24.00

Çalışma kapsamında katılımcıların akademik başarılarını karşılaştırmadan önce verilerin dağılım durumları
incelenmiştir. Kolmogrow-Smirnow normallik testinin sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.
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Tablo 6: Normallik Testi Sonuçları (Akademik Başarı Ölçümleri)
Akademik Başarı
Deney
Kontrol
ist.
sd
p
ist.
sd
p
Başarı Testi
.058 119
.200 .071 121 .200
Uygulama Sınavı
.147 115
.000 .166 107 .000
Kısa Süreli Grup Görevleri
.128 114
.000 .208 107 .000
Uzun Süreli Grup Görevleri
.176 111
.000 .165 111 .000
Tablo 6’da görüldüğü gibi sadece başarı testi notları normal dağılım gösterir iken uygulama içeren diğer akademik
başarı notları normal dağılım göstermemektedir. Katılımcıların başarı testi puanları arasındaki ilişki bağımsız
örneklemler için t-Testi incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 7‘de yer almaktadır.
Tablo 7: Bağımsız Örneklemler için t-Testi (Başarı Testi)
Akademik Başarı
Grup
N
S
Başarı Testi
Deney
119
61,62
11.14
Kontrol
121
58.12
11.40

Sd
238

t
2.404

p
.017

Tablo 7’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunun başarı testi notları arasında kontrol grubu lehine 3 puanlık bir
farklılık bulunmaktadır. İstatistiki açıdan t-testi ile incelenen başarı testi notları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır
(t(238)=2.404, p<.05). Çalışma kapsamında normal dağılım göstermeyen akademik başarı puanları parametrik test
varsayımları gerektirmeyen Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 8 yer almaktadır.
Tablo 8: Mann Whitney U Testi (Akademik Başarı Ölçümleri)
Başarı Testi
Grup
N
Sıra Ort
Sıra Top
Uygulama
Deney
115
119.51
13743.50
Sınavı
Kontrol
107
102.89
11009.50
Kısa Süreli
Deney
114
131.85
15030.50
Grup Görevi
Kontrol
107
88.79
9500.50
Uzun Süreli
Deney
111
133.95
14869.00
Grup Görevi
Kontrol
106
82.87
8784.00

U
5231.50

p
.052

3722.50

.000

3113.00

.000

Tablo 8’de yer alan sonuçlara göre deney ve kontrol grubunun uygulama sınavları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır (U=5231.50, p>.05). Dönem içerisinde gerçekleştirilen kısa süreli grup görevi
uygulamalarının ortalamaları arasında deney grubu lehine 9 puanlık bir fark bulunmaktadır. Kısa süreli grup görevi
puanlarının Mann Whitney U testi ile istatistiki incelemesinde de anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=3722.50, p<.05).
Uzun süreli grup görevi puanlarında da deney grubu lehine yaklaşık 16 puanlık fark bulunmaktadır. Puanların Mann
Whitney U testi ile istatistiki incelemesinde de anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=3113.00, p<.05).
Çalışma kapsamında cinsiyet değişkeni dikkate alınarak akademik başarı puanları arasındaki ilişki incelenmiştir.
Gruplar ve cinsiyet değişkeni dikkate alınarak akademik başarı puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Her gruptaki
ölçüm sayısı 30 ve üzerinde olduğu için Komogorov-Smirnov normallik testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 9’da yer
almaktadır.
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Tablo 9: Normallik Testi (Grup ve Cinsiyet-Kolmogorov Smirnov)
Akademik Başarı
Deney Erkek
Deney Kadın
Kontrol Erkek

Başarı Testi
Uygulama Sınavı
Kısa Süreli Grup
Görevi
Uzun Süreli Grup
Görevi

Kontrol Kadın

ist.
.071
.169
.207

Sd
64
62
62

p
.200
.000
.000

ist.
.093
.128
.103

sd
55
53
52

p
.200
.029
.200

ist.
.111
.152
.238

sd
49
39
39

p
.176
.023
.000

ist.
.102
.203
.240

sd
72
68
68

p
.063
.000
.000

.194

62

.000

.175

49

.001

.202

38

.000

.136

68

.003

Tablo 9’da görüldüğü gibi tum grupların başarı testi puanları normal dağılım gösterir iken uygulama sınavı, kısa ve
uzun süreli grup grevleri puanları normal dağılım göstermemektedir.
Cinsiyet ve grup yapısına göre başarı testi puanları arasındaki ilişki İlişkisiz Örneklemler için Varyans Analizi (One
Way ANOVA) ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır.
Tablo 10: İlişkisiz Örneklemler İçin Varyans Analizi Sonuçları (Başarı Testi)
Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı
Sd
Kareler Ortalaması
F

p

Gruplar arası

1360.518

3

453.506

.014

Gruplar içi
Toplam

29621.562
30980,080

236
239

125.515

3.613

Anlamlı
Fark
A-D
B-D

Tablo 10’da görüldüğü gibi grup ve cinsiyet değişkenleri ortak olarak ele alındığı zaman oluşan grupların başarı testi
puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (F(3,236)=3.613, p<.05). Gruplar arasında deney grubundaki erkek (
=61.35, S=12.09) ve kadın ( =61.94, S=10.03) katılımcılar ile kontrol grubundaki kadın katılımcılar ( =56.26,
S=11.05) arasında Tukey testinin sonuçlarına göre fark bulunmaktadır.
Cinsiyet ve grup yapısına göre uygulama sınavı notları arasındaki ilişki, ilişkisiz ölçümler için Kruskal Wallis H testi ile
test edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. Gruplar arasındaki anlamlı farklılık Mann Whitney U Testi
ile analiz edilmiştir.
Tablo 11:Kruskal Wallis H Testi (Uygulama Sınavı)
Gruplar
N
Sıra Ortalaması
Sd
Deney Erkek (A)
62 116.44
3
Deney Kadın (B)
53 123.10
Kontrol Erkek (C)
39 123.65
Kontrol Kadın (D)
68 90.99

X2
10.591

p
.014

Anlamlı Fark
A-D, B-D, C-D

Tablo 11’de görüldüğü gibi Kruskal Wallis H testine göre grupların uygulama sınavı performansları arasında anlamlı
farklılık bulunmaktadır (X2(3)=10.591, p<.05). Mann Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalara göre bu farkın
A ile D (U=1610.50, p<.05), B ile D (U=1319.00, p<.05) ve C ile D (U=911.50, p<.05) grupları arasında olduğu
belirlenmiştir. Cinsiyet ve grup yapısına göre kısa süreli grup görevleri puanları arasındaki ilişki, ilişkisiz ölçümler için
Kruskal Wallis H testi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo12’de yer almaktadır. Gruplar arasındaki anlamlı
farklılık Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir.
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Tablo 12:Kruskal Wallis H Testi (Kısa Süreli Grup Görevi)
Gruplar
Deney Erkek (A)
Deney Kadın (B)
Kontrol Erkek (C)
Kontrol Kadın (D)

N
62
52
39
68

Sıra Ortalaması
136.52
126.27
109.58
76.87

X2
32.792

Sd
3

p
.000

Anlamlı Fark
A-C, A-D, BD, C-D

Tablo 12’de görüldüğü
gibi Kruskal Wallis H
testine göre grupların kısa süreli grup görevleri performansları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (X 2(3)=10.591,
p<.05). Mann Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalara göre bu farkın A ile C (U=793.50, p<.05), A ile D
(U=995.00, p<.05), B ile D (U=1108.00, p<.05) ve C ile D (U=778.00, p<.05) grupları arasında olduğu belirlenmiştir.
Cinsiyet ve grup yapısına göre uzun süreli grup görevleri puanları arasındaki ilişki, ilişkisiz ölçümler için Kruskal
Wallis H testi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 13’de yer almaktadır. Gruplar arasındaki anlamlı farklılık Mann
Whitney U Testi ile analiz edilmiştir.
Tablo 13:Kruskal Wallis H Testi (Uzun Süreli Grup Görevi)
Gruplar
N
Sıra Ortalaması
Sd X2
Deney Erkek (A)
62 140.03
3
43.180
Deney Kadın (B)
49 126.27
Kontrol Erkek (C)
38 101.92
Kontrol Kadın (D)
68 72.22

p
.000

Anlamlı Fark
A-C, A-D,
B-D, C-D

Tablo 13’de görüldüğü gibi Kruskal Wallis H testine göre grupların uzun süreli grup görevi performansları arasında
anlamlı farklılık bulunmaktadır (X2(3)=10.591, p<.05). Mann Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalara göre
bu farkın A ile C (U=710.00, p<.05), A ile D (U=802.00, p<.05), B ile D (U=884.00, p<.05) ve C ile D (U=879.00,
p<.05) grupları arasında olduğu belirlenmiştir. Çalışma kapsamında grup çalışmasına yönelik katılımcıların
memnuniyet düzeylerine yönelik görüşleri madde bazında incelenmiştir. Bağımsız örneklemler için t-Testi ile
gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 14’te yer almaktadır.
Tablo 14:Bağımsız Örneklemler için t-Testi (Memnuniyete Yönelik Görüşler)
İfade
Grup
N
S
Sd
1-Grup çalışmaları Deney
93
3.75
.963
196
ders başarımı artırdı. Kontrol
105
3.75
.896

T
.002

p
.998

2-Grup çalışmaları
derse olan ilgimi
artırdı.
3-Grup çalışmaları
arkadaşlarımın başarı
düzeyini
görmemi
sağladı.

Deney
Kontrol

93
105

3.61
3.79

1.123
.840

196

1.268

.206

Deney
Kontrol

93
103

3.65
3.81

1.018
.919

194

1.162

.247

4-Grup
çalışması
yapmak
hoşuma
gitti.
5-Grup çalışmaları
projelerimi daha kısa
sürede tamamlama
imkânı verdi.

Deney
Kontrol

93
104

3.65
3.69

1.129
1.141

195

.208

.759

Deney
Kontrol

91
103

3.60
3.83

1.173
1.004

192

1.413

.159

6-Grup çalışmaları
sayesinde
eksik
öğrenmelerimi
tamamladım.

Deney

93

3.73

1.044

195

.198

.843

Kontrol

104

3.76

.970
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Tablo 14’te katılımcıların memnuniyet düzeyleri benzer görülmektedir. İstatistiki açıdan hiçbir anket maddesinde deney
ve kontrol grubunda yer alan katılımcılar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma, ders dışı öğrenme faaliyetleri kapsamında yürütülen klasik grup çalışmaları ile bulut bilişim platformu
üzerinde yürütülen grup çalışmalarını; akademik başarı ve öğrenen memnuniyeti boyutlarından karşılaştırmayı
amaçlamaktadır. Huang, Wang ve Liu (2015) çalışmasında ortaya çıkan sonuçların aksine bu çalışmada elde edilen
bulgulara göre (kalem kağıt testler ve grup ödevi aktiviteleri) akademik başarı açısından bulut bilişim temelli ortamdaki
grup katılımcıları geleneksel grup katılımcılardan daha başarılılardır. Bu durum bulut bilişim ortamlarındaki
çalışmaların akademik başarıya geleneksel grup çalışmalarına göre daha fazla katkı sağladığını göstermektedir. Bunun
sebebi olarak bulut bilişim ortamlarının esnek zamanlı ve eş zamansız grup çalışmalarına katılım sağlama imkanı bu
etkiyi oluşturmuş olabilir (Fardoun, Lopez, Alghazzawi ve Castillo, 2012). Ayrıca bulut bilişim ortamlarında her bir
katılımcının projeye katkısının görülebilmesi ve değerlendirme sürecine dahil olabilmek için her katılımcının projeye
gerçek katılım göstermesi de bu etkiyi oluşturmuş olabilir. Çalışmada ortaya çıkan bu sonuç Nordio vd. (2011) ve
Murah (2012)’nin yapmış olduğu çalışmanların sonuçlarına paralellik göstermektedir. Layman (2006), işbirlikli
çalışmanın ve ikili programlamanın (pair programming) programla eğitiminde kullanılmasının öğrenenin derse
tutumunu etkilendiği belirtmiştir
Başarı testleri açısından her iki gruptaki erkek katılımcılar benzer performanslar gösterir iken geleneksel gruplardaki
kadın katılımcılar bulut bilişim grubundaki hem erkek hem de kadın katılımcılardan anlamlı derece başarısızdırlar.
Benzer durum uygulama sınavı içinde geçerlidir. Uygulama sınavı notları açısından geleneksel gruptaki kadın
katılımcılar diğer tüm gruplardan anlamlı derecede farklılaşmaktadırlar. Uygulama sınavı açısından kontrol grubundaki
kadın katılımcılar en başarısız gruptur. Kısa ve uzun süreli grup ödevleri açısından bulut bilişim grubundaki katılımcılar
hemcinslerinden daha başarılıdırlar. Bu uygulamalarda da geleneksel gruplardaki kadın katılımcılar en başarısız
durumdadır. Sonuçlar bulut bilişim platformundaki grup faaliyetlerin cinsiyet farkı olmaksızın akademik başarıyı
artırdığını ortaya koymaktadır. Bu durum bulut bilişim ile esnek zamanlı ve bireysel hızda grup faaliyetlerine katılım
gerçekleştirmekten kaynaklanıyor olabilir. Bulut bilişim ortamındaki kadın katılımcıların başarıları da Aldağ ve
Tekindal (2015) belirttiği kadın programlama öğrenenlerinin programlama öğrenimine yönelik belirttiği olumsuz
etmenlerin bazılarının bulut bilişim ile ortadan kakmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca bulut bilişim temelli
platformlarda her bir grup üyesinin çalışmaya ne kadar katkı sağladığının takip edilebilmesi, verilecek notların buna
göre belirlenmesi de çalışmayı zorlayıcı bir faktör olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle öğrenen takibi tüm grup
üyelerinin görevlerini yerine getirmesini sağlamış ve bu durum da akademik başarıyı artırmış olabilir. Benzer şekilde
Favela ve Mora (2001) bir proje üzerinde işbirlikli şekilde çalışan yazılım takımları için bir ödül sistemi konulmasını ve
projelerin takip edilip gereken yerlerde geri dönütler yapılmasının olumlu etkiler yapacağını belirtmiştir.
Bulut bilişim ve geleneksel gruplarda yer alan katılımcıların memnuniyet düzeyleri genel olarak birbirine yakındır. Bu
durum akranla öğrenme faaliyetlerinin memnuniyeti etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca grup çalışmasının
gerçekleştirildiği ortamın memnuniyet açısından etken olmadığı şeklinde görülebilir. Bu etkenler dikkate alındığı zaman
grup çalışmaları için bulut bilişim temelli platformlar, alternatif öğrenme ortamların olarak algılanabilir. Benzer şekilde
Siegle (2010), bulut bilişim temelli ortamların geleneksel öğrenme ortamlarına alternatif olarak kullanılabileceğini ifade
belirtmektedir.
Bulut bilişim ve geleneksel gruplarda yer alan katılımcılar grup çalışmalarının akademik başarılarını artırdığını
düşünmektedirler. Bununla birlikte her iki grup arasında istatistiki bir fark bulunmamaktadır. Fark olmaması grup
çalışmalarının akademik başarı algısına olumlu etki yaptığı şekilde yorumlanabilir. Bu durum ortak çalışma ve akran
desteği ile öğrenme eksikliklerini giderme hissinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca eksik öğrenmelerinin grup
çalışmaları ile tamamlandığını düşünmeleri de bu görüşü destekler niteliktedir. Benzer şekilde Williams ve Kessler
(2000), programlama eğitiminde ikili programlama takımlarında yer alan öğrencilerin, eğiticilerden daha az destek talep
ettiği ve takıldıkları noktada takım arkadaşlarından yararlandıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte her iki ortamda da
aynı düzeyde akademik başarıya olumlu etki yapma düşüncesi ortamdan ziyade öğrenme yaşantısının etkisinin ön plana
çıkarıldığını ortaya koymaktadır. Bu duruma benzer şekilde Clark (1983), yöntemin öğrenme yaşantısı için daha önemli
olduğunu belirtmektedir.
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Bulut bilişim ve geleneksel gruplarda yer alan katılımcılar, grup çalışmaları gerçekleştirmenin derse olan ilgiyi artırdığı
düşünülmektedir. Bu durum akranların birbirini teşvikinden, rekabet duygusundan veya başarı isteğinden kaynaklanıyor
olabilir. Benzer şekilde Williams ve Kessler (2000), ikili programlamanın (pair programming) ve işbirlikli öğrenmenin,
programcılık eğitiminde grup çalışanları tarafından olumlu karşılandığını, daha hızlı öğrenmeyi sağladığı ve takıldıkları
noktalarda birbirlerine destek oldukları sonucuna varmıştır. Bunun aksine Layman (2006), rogramlama eğitimi
sürecinde yüksek programlama becerisi sahip öğrencilerin işbirliklik geliştirme ortamlarını sevmediğini, başarılarına bir
etki de bulunmadığını düşündüklerini belirtmiştir. Bulut bilişim ve geleneksel gruplarda yer alan katılımcılar, grup
çalışmalarının akranlarının başarılarını fark etmelerini sağladığını düşünmektedirler. Bu durum başarı artışını ve rekabet
duygusunun oluşmasını açıklar niteliktedir. Ayrıca akran performansının farkında grup içi iletişimin etkin olduğunu
ortaya koymaktadır. Nitekim Bielaczyc (2001) bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında başarının sadece
kullanılan teknolojiye ya da araçlara yeterli olmadığı, bunun yanında katılımcılara sağlanan sosyal altyapının (sosyal
ağlar ve etkileşim) önemli olduğunı belirtmiştir. Özelikle bulut platformundaki katılımcıların akranlarından haberdar
olmaları bu ortamın öğrenen-öğrenen etkileşimini desteklediğini ortaya koymaktadır (Stevenson ve Herdberg, 2013;
Ma, Zheng, Ye ve Thong, 2010). Hem bulut bilişim hem de geleneksel grup katılımcılarının grup çalışmaları
yapmaktan hoşlanmaları da bu durumu destekler niteliktedir.
Deney ve kontrol grubunda yer alan katılımcılar grup çalışmaları sayesinde projelerinin daha kısa sürede
tamamlandığını düşünmektedirler. Ortaya çıkan bu sonuç Nordio vd. (2011) çalışmasındaki sonuçlarla paralellik
göstermektedir. İş ve bilgi paylaşımı ile etkin bir öğrenme yaşantısının doğal sonucu görülen bu durum bulut bilişim
temelli öğrenme ortamlarının zaman kaybına neden olacak etmenleri barındırmadığını da ortaya koymaktadır (Siegle,
2010).
Sonuç olarak işbirlikli öğrenme faaliyetleri arasında yer alan grup çalışmaları için bulut bilişim temelli teknolojik
ortamlar yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Esneklik, tekrar edilebilirlik zaman ve mekandan bağımsız
çalışma imkanı gibi avantajları ile bulut bilişim temelli grup çalışma ortamları geleneksel grup ortamlarına nazaran daha
fazla akademik başarı sağlamaktadır. Akademik başarıyı dolaylı olarak destekleyen memnuniyet bileşeni açısından da
geleneksel grup ortamları ile kıyaslanınca bulut bilişim temelli grup ortamları herhangi bir olumsuzluğa sahip değildir.
Bu özelliği ile bulut bilişim temelli grup çalışma ortamları benzer memnuniyet düzeyleri ile daha fazla akademik başarı
imkanı sunmaktadır. Ayrıca bu ortamlar, teknoloji desteği ile etkin bir öğrenme ortamı alternatifi oluşturmaktadırlar.
ÖNERİLER
Bu çalışma endüstri mühendisliği öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Farklı gruplar ve farklı öğrenim kademesindeki
öğreneler ile benzer çalışmaların yapılması çalışmanın sonuçlarını güçlendirecektir. Ayrıca teorik ve uygulama düzeyi
farklı olan dersler ile benzer çalışmaların yapılması da alana katkı sağlayabilir.
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ABSTRACT: This paper presents the results of a review of the literature, about the use of Scratch software in
programming learning. Our research included studies published between the years 2010 and 2016 in the main databases.
We gathered approximately 200 papers from the databases. The results show that, there have been lots of studies on the
effectiveness of the scratch language to introduce students in learning how to program, especially for novice
programmers. The main variables that relate to scratch programming in education are computational thinking, problem
solving, mathematical thinking, creative thinking.
Keywords: Scratch, Education, Literature Review
INTRODUCTION
Many countries implemented computer science courses in their K-12 curriculum as a must, which shows the importance
assigned to teaching and learning ICT skills in our age. The skills that are gained by this course are used by learners in
all subject areas that require investigating, communicating and creating with ICT. One of the most debated and
researched skills is programming. Learners might be bored or alienated of programming in the past decades, because of
various reasons such as; the hardship with syntax, isolation to other subjects and real life experiences, inefficient
teaching strategies etc. However, with the development of new visually supportive and user friendly learning materials
such as Alice, Kodu, and Scratch; programming has gained the attention it deserves. Especially Scratch has reached a
very high number of users since its release in 2007 by the MIT Media Lab. Scratch allows users between -but not
limited to- the ages 8 and 16, to program their stories, animations and games, and share these projects with the online
community. There are nearly 17 million of these projects today, on the website (https://scratch.mit.edu/) which learners
can explore and interact with. Also the ScratchEd website (http://scratched.gse.harvard.edu/) offers thousands of
resources prepared by teachers from different disciplines.

METHOD
This study aims to explore the place of Scratch in educational research studies, and to find out its advantages and
disadvantages. In this manner, a review of the literature was conducted, by searching the Web of Science core database
in July 2016 using the keyword “Scratch” and refining the results to educational studies, and years between 2010-2016.
Search returned approximately 200 results, and their titles and abstracts were analyzed to determine their relevance to
this study. Papers that are accessible to full text, written in English, and directly in the domain of educational research;
selected. After this process of excluding the unrelated and inaccessible papers, 27 are included to this review. Selected
papers are reviewed for their sample, research approach used, intervention, variables and results.
FINDINGS
The reviewed papers consist of peer reviewed journal articles (n=13), conference proceedings (n=13) and a book
chapter that are published between the years 2010 and 2016. The distribution of the types of papers according to their
years shows that there is an increase in the journal articles about Scratch (Figure 1).
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Figure 1. Number of the types of papers according to years.
As for the increase of journal articles in the past years, the variety of the journals (n=11) that publish Scratch related
studies is high (Table 1). Due to the date of search performed for this review, papers published after June 2016 could
not be included, thus the 2016 bar should possibly be higher.
Table 1. The list of journals and the number of articles published.
Journal Title
Computers & Education
Journal of Educational Computing Research
British Journal of Educational Technology
Educational Technology & Society
Educational Technology Research and Development
IEEE Transactions on Learning Technologies
Informatics in Education
Journal of Information Technology Education: Research
Journal of Science Education and Technology
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia
Thinking Skills and Creativity
Total

# of articles
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

The target population of Scratch is announced as 8 to 16 of age. Correspondingly, the sample of the studies are mostly
formed of K-12 (n= 17) students. Whereas, there are papers focusing on university level (n=5), preschool (n=2), and
adult (n=1) samples as well. Papers mostly use case study (n=7), experimental (n=5), and conceptual (n=4), design
based (n=3), observational (n=3), quasi experimental (n=2), explanatory (n=2), and qualitative (n=1) type of research
approach.
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Table 2. Properties of the papers.
Study

Sample

Intervention

Variables

Findings

K-12

Research
Approach
Case Study

Taylor,
Harlow, &
Forret, 2010

Students explore
scratch in a math
course

mathematical thinking
and strategies (Qual)
engagement (Qual)

Weng,
Tseng, &
Lee, 2010

K-12

Experimental

achievement (Quan)

Baytak &
Land, 2011

K-12

Case Study

Students learned
boolean logic via
creating game with
scratch
Ten fifth graders
designed computer
games using Scratch
software

Olabe,
Olabe,
Basogain,
Maiz, &
Castaño,
2011
Oliveira &
Lopes, 2011

K-12

conceptual

NA

NA

Sudents are engaged. They
use problem-solving
processes such as goal setting,
and generating and testing of
ideas
the students with game-ruletuning activity showed higher
achievements for the Boolean
logic realization.
students were able to design
functional games, following a
learning-by-design process of
planning, designing, testing,
and sharing.
NA

Preschool

observational

lucid social interaction
(Qual)

NA

Patr &
Concei,
2011
Tanrikulu &
Schaefer,
2011

Preschool

observational

University

Qualitative

ludic social
interaction and the
creation of stories in
Scratch
The interventiontraining-experiencing
with Scratch
experienced software
developers use
Scratch for usability
testing

ludicity (Qual)
creativity (Qual)
communication (Qual)
Usability (Qual)

Ferrer-Mico,
PratsFernàndez,
& RedoSanchez,
2012
Kordaki,
2012
Wilson,
Hainey, &
Connolly,
2013
Quan, 2013

K-12

explanatory
mixed
method

introducing a
computer
programming with
scratch activity to
math

Level of consensus
(Quan)
Computing with Scratch
(Qual)

Scratch, as a computer
application, is a primary toy
to early childhood education.
The users' feedback revealed
subjective shortcomings
mainly in the areas of logical
errors and general efficiency
of use.
Students level of math
understanding and confidence
increases, also engagement
and commitment to scratch
increases.

NA

conceptual

NA

NA

NA

K-12

conceptual

developing a
framework

NA

NA

University

conceptual

participants comments
(Qual)

Scratch is a great and fun tool
for teachers and students to
prepare course materials.

Vieira &
Magana,
2013

K-12

case study

students create
educational materials
on liguistics using
Scratch
implementation of a
computational
thinking learning
module within three
groups of fifth grade
students

students’ perceptions of
the learning activity
(Quan)
lesson design (Qual)
teachers' perceptions
(Qual)

Scratch can be used as an
appropriate pedagogical tool
to integrate principles of
computational thinking at the
elementary grade level.
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Students level of
Planning, designing,
testing, and sharing.
(Qual)
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Table 2. Properties of the papers. (Cont.)
Study

Sample

Research
Approach
observational

Intervention

Variables

Findings

Wilson,
Hainey, &
Connolly,
2012

K-12

students use Scratch
as a tool to develop
computer games using
rudimentary
programming
concepts
Teachers implement
Scratch in their
computer courses

the level of programming
proficiency demonstrated
(Qual)

Most groups were successful
in their attempts at creating
their game whether it was a
maze game or original
creation

Zeeman,
2013

NA

mixed
method

interviews with teachers
(Qual)
perceptions of teachers
(Quan)

Case Study

two goups of students
use Alice and Scratch
in a programming
course

learning engagement
(Quan)
learning anxiety (Quan)
learning playfulness (Quan)

K-12

case study

Students were
introduced to Scratch,
boards and robots,
and their first
impressions are noted.

interest in CS/Computing
(Quan)
interest in programming
(Quan)

Kalelioǧlu
&
Gülbahar,
2014

K-12

explanatory
sequential
mixed
methods

Students were
introduced to Scratch
in a computer course

Su, Yang,
Hwang,
Huang, &
Tern, 2014

K-12

quasiexperimental

Students used ASP to
do homework

Problem Solving (Quan)
Difficulties about Problem
Solving Process (Qual)
Opinions about Solving
Problems in Different Ways
(Qual)
Ease of Use of Platform and
Problems with the Platform
(Qual)
Thoughts about
Programming (Qual)
programming achievement
(Quan)
Instructional Tool

teaching strategies, the attitude
of teachers and the successful
implementation of Scratch
could be influenced by the
level of prior knowledge and
experience in using it
Alice VPL can be more
helpful to enhancing learning
motivation, promoting active
learning, and fostering
creativity for programming
learners than that offered by
the Scratch VPL.
overall interest in
CS/Computing increased
particular interest in
programming increased
only half of the students
would make it a hobby
programming in Scratch
platform did not cause any
significant differences in the
problem solving skills of the
primary school students
students liked programming
and wanted to improve their
programming
most of the students found the
Scratch platform easy to use

Chang,
2014

University

Grout &
Houlden,
2014

Akpinar &
Aslan,
2015

K-12

Experimental

Koorsse,
Cilliers, &
Calitz,
2015

K-12

Experimental

video game-based
intervention on
middle school
students’ learning of
probability concepts
Teaching the
computer courses
with or without the
support of
Programming
Assistance Tools
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Students’ Probability
Achievement (Quan)
Scratch Project Score
(Quan)
knowledge of programming
concepts (Quan)
perceived difficulty of
programming (Quan)
perceived usefulness (Quan)
Programming Assistance
Tool evaluation (Quan)

students who received ASP
tool support in conjunction
with a problem-solving-based
teaching approach performed
significantly better than the
other groups
learning by video game design
is effective and
computer programming help
students to learn mathematical
contents
PATs are useful in the
explanation of certain of the
programming concepts
No effect on better
understanding of
programming concepts and
motivation towards
programming
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Table 2. Properties of the papers. (Cont.)
Study

Sample

Research
Approach
Experimental

Intervention

Variables

Findings

Ouahbi,
Kaddari,
Darhmaoui,
Elachqar, &
Lahmine,
2015

K-12

Comparing Scratch
and Pascal in
different computer
courses

motivation to learn the
algorithmic and programming
(Quan)

K-12

Design Based,
quasiexperimental

students learned
scratch via an
anotation based
system.

Bustillo &
Garaizar,
2016

Adult

Case Study

changes in the
creative thinking of
people in prison when
using Scratch

Kuan, Tseng,
Chen, &
Wong, 2016

University

experimental

Meet students with
Scratch, LabWIEW
and, Arduino and C
in order to test the
efficacy of the
curriculum via a
questionnaire,
interviews

Sáez López,
González, &
Cano, 2016

K-12

Design Based,
mixed
methods

assess the use of a
Visual Programming
Language using
Scratch in classroom
practice

Sáez-López,
Miyata, &
DomínguezGarrido, 2016

University

Design Based,
mixed
methods

MorenoLeón, Robles,
& RománGonzález,
2016

K-12

quasiexperimental

students engaged in
activities and case
studies, and attended
sessions and
seminars.
Students Created their
own material
comparing 2nd and
6th grade students in
terms of
programming with
Scratch

the quantity of annotations
(Quan)
the quantity of homework
solutions (Quan)
learning achievement (Quan)
creativity (Quan)
self efficacy (Quan)
Dealing with errors (Qual)
Attendance and motivation
(Qual)
basic understand-ing of
programming concepts
(Quan)
learning motivation and
confidence (Quan)
Major Choice at University
(Quan)
Competition Performance
(Quan)
Computational concepts and
practices (Quan)
Active learning (Quan)
Contents in art history (Quan)
Computational concepts
(Quan)
Perceived usefulness (Quan)
Enjoyment (Quan)
Coding and creation of
multimedia contents (Quan)
Use of multimedia and
communication tools (Quan)
Attitudes (Quan)

65% of students who have
experienced with Scratch
environment consider
continuing their studies in
programming whereas only
10.3% of students who used a
standard programming
environment showed some
interest
making annotations in solving
homework activities can
significantly predict learning
achievements.

Su, Huang,
Yang, Ding,
& Hsieh,
2015
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Academic year (Quan)
School Subject (Quan)
academic achievement
(Quan)
computational thinking
(Quan)
complexity of the projects
(Quan)
Satisfaction (Quan)

Creativity can be trained,
improved and developed even
in difficult scenarios such as
prisons
the knowledge gain in
programming and selfconfidence increase

improves several elements:
learning programming
concepts, logic, and
computational practices
provides fun, motivation,
enthusiasm, and commitment
from the student
improved efficacy regarding
the ability to understand and
use multimedia content
Scratch is easy to use, funny
and perfect for presentations
and animations.
6th grade experimental groups
working with coding activities
showed improvement in terms
of academic performance,
however the 2nd grade
classroom did not
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CONCLUSIONS
This study has summarized a review of the literature on the use of Scratch as an educational tool. It showed that the
number of scientific research papers on the subject is increasing as well as the use of Scratch worldwide. Most of the
papers concluded that Scratch is an effective educational tool for teaching and learning various skills and subjects.
Some of the skills that are promoted are problem solving, reasoning, logic, creativity.
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Etkili Bir Yaşam İçin Psikolojik İyi Oluş: Yaşam Sitilleri Ve Sosyal Destek Açısından Bir
İnceleme
Fahri Sezer
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, bireyin amaçlarını sürdürmesine, kişisel gelişimine ve diğerleri ile nitelikli ilişkiler
kurmasına yardımcı olma gibi durumları yönetmesini sağlayan psikolojik iyi oluş durumunu, benimsediği yaşam sitili
ve algıladığı sosyal destek unsurlarının ne düzeyde yordadığını belirlemek ve bu değişkenler ile psikolojik iyi oluş
durumu arasındaki ilişkiyi saptamaktır.Çalışmanın örneklem grubu yaşları 17 ve 48 arasında değişen; 275’i kadın 135’
erkek toplam 410 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bireylerin sosyal destek algıları,
benimsedikleri yaşam stilleri, medeni durum ve cinsiyet değişkenlerinin psikolojik iyi oluş durumlarını yordadığını
göstermiştir.Bireyin yaşamındaki özel birinden ve arkadaşlarından algıladığı sosyal destek ile mükemmeliyet odaklı
yaşam stilini benimsemiş olması onun psikolojik olarak özerk olmasını pozitif yönde etkilemekte, bireyin daha çok
özerk davranmasına katkı sağlamaktadır. Bireyin medeni durumu, arkadaş ve aileden algıladığı sosyal destek ve
mükemmeliyet ve beklenti odaklı yaşam stilini benimsemesi kendini kabul boyutu üzerinde pozitif etkiye sahiptir.
Sonuç olarak bireyin çevresindekilerden algıladığı sosyal desteğin ve benimsediği yaşam sitilinin psikolojik iyi oluş
üzerinde önemli etkisinin olduğu görülmüştür.
Keywords: Yaşam stili, sosyal destek, psikolojik iyioluş.

Psychological Well-Being for an Effective Life: An Investigation in terms of Life Styles and Social
Support
ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate how to predict pursuance of individual goal, psychological
well-being which manages self-improvement and communication with others, adopted lifestyle and perceived social
support. This study also determines the relationship between these variables and psychological well-being. The sample
of this study composes of 275 female and 135 male between 17-48 ages. The results show that perceived social
support, adopted lifestyle, marital status and gender are effective on psychological well-being. Friends' social support
and adopted perfectionist life style psychologically affect to become individual's autonomy. Marital status, friends' and
families' social support, and perfectionist and expectation focused life styles are positively effective on self-acceptance.
Therefore, social support and adopted life style are significantly effective on psychological well-being.
Keywords: life style, social support, psychological well-being.
GİRİŞ
Psikolojik danışma hizmetlerini nihai amacı bireyin tam verimli hale gelmesine yardımcı olmaktır. Buda onun kendini
gerçekleştirme sürecinde karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelme kapasitesi ile yakından ilişkilidir. Birey dünya ya
geldiği andan itibaren psikolojik olarak değerlendirildiğinde mutlu olmaya ve sıkıntılarını azaltmaya çalışmakla birlikte,
kendisi için sıkıntılı durumlar oluşturduğuna bakmaksızın belirlediği amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Birey bu
amaçlara ulaşmaya çalışırken sahip olduğu psikolojik durum onun bu amaçlara ulaşırken sorunlar yaşayıp
yaşamayacağını belirlemektedir. Çünkü psikolojik olarak sağlıklı birey, kişisel gelişimi sağlama adına yaşama karşı
mücadele edebilen (Waterman, 1993), içinde bulunduğu yaşam aşamasının gerektirdiği görevleri gerçekleştirebilen
(Cenkseven, 2004) ve yaşamının üç temel uğraştırıcı unsuru olan toplum, meslek, aşk ve evliliği başarılı bir şekilde
yürütebilen bireydir (Ewen, 1988). Bundan dolayı psikolojik iyi oluş halinin kişinin ruhsal sağlığı ile yakından ilgili
olduğu söylenebilir.
Psikolojik iyi oluş bireyin pozitif ruhsal sağlığı ile ilgili bir durumdur. Bununla birlikte psikolojik iyi oluş, bireyin
yaşamını devam ettirirken potansiyelinin ve yaşamındaki amaçların farkında olup olmadığı, çevresindekilerle ile
ilişkilerinde kaliteli bir yaşam sürdürüp sürdüremediği ile ilgilidir (Ryff ve Keyes,1995).
Çalışmanın amacı
Bu çalışmanın amacı, bireyin amaçlarını sürdürmesine, kişisel gelişimine ve diğerleri ile nitelikli ilişkiler kurmasına
yardımcı olma gibi durumları yönetmesini sağlayan psikolojik iyi oluş durumunu, benimsediği yaşam sitili ve algıladığı
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sosyal destek unsurlarının ne düzeyde yordadığını belirlemek ve bu değişkenler ile psikolojik iyi oluş durumu
arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Bu amaçla psikolojik iyi oluş alt boyutlarının her biri yaşam sitilleri ve sosyal destek alt
boyutları ile ilişkilendirilmiş ve şu hipotezler analiz edilmiştir;
H1: Benimsenen yaşam stili ve algılanan sosyal destek bireylerin diğerleri ile olumlu ilişkiler içerisine girmesini
yordamaktadır.
H2: Benimsenen yaşam stili ve algılanan sosyal destek bireylerin otonom davranmasını yordamaktadır.
H3: Benimsenen yaşam stili ve algılanan sosyal destek bireylerin çevresel hakimiyet durumunu yordamaktadır.
H4: Benimsenen yaşam stili ve algılanan sosyal destek bireylerin bireysel gelişimini yordamaktadır.
H5: Benimsenen yaşam stili ve algılanan sosyal destek bireylerin yaşam amacının farkına varmasını yordamaktadır.
H6: Benimsenen yaşam stili ve algılanan sosyal destek bireylerin kendini kabul düzeyini yordamaktadır.

YÖNTEM
Örneklem ve işlem
Bu çalışmanın örneklem grubu yaşları 17 ve 48 arasında değişen; 275’i (67.1%) kadın 135’ (32.9%) erkek (M=23.07,
SD=6.79) toplam 410 kişiden oluşmaktadır. Örneklem grubundaki bireylerin 331’i (80.7%) bekar, 75’i evli (18.3%) ve
4’ü boşanmış (1%) kişilerden oluşmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Veri toplama araçları
Araştırmada Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley, (1988), tarafından geliştirilmiş ve Eker, Arkar ve Yaldız (2001)
tarafından Türkçeye uyarlanmış Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Kern (1996) tarafından geliştirilmiş ve
Türkçe uyarlaması Özpolat (2011) tarafından yapılmış Yaşam Stilleri envanteri, Carol D. Ryff (1989) tarafından
geliştirilmiş ve Cenkseven (2004) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılmış Psikolojik İyi Olma Ölçeği veri
toplama araçları olarak kullanılmıştır.
Verilerin analizi
Verilerin analizinde ortalama, standart sapma gibi betimleyici istatistiklerin yanı sıra, sosyal destek (aile, arkadaş, özel
biri), yaşam stili (control, perfectionism, pleasing, self-esteem, expectations) ile psikolojik iyi oluş (diğerleriyle olumlu
ilişkiler, otonomi, çevresel hakimiyet, bireysel gelişim, yaşam amacı ve kendini kabul) düzeyleri arasında ilişkinin
belirlenmesinde korelasyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca sosyal destek ve yaşam stili değişkenlerinin hangilerinin
psikolojik iyi oluşu yordadığını belirlemek için stepwise mothod kullanılarak çoklu doğrusal regresyon analizi
yapılmıştır.
BULGULAR
Bireylerin psikolojik iyi oluş (PİO) alt boyutlarını hangi değişkenlerin yordadığını belirlemek için hiyerarşik
çoklu regregresyon (forced order hierarchical regression analysis) (stepwise method) analizi uygulanmıştır. Analiz
sonucunda medeni durum, Sosyal destek (SD) arkadaş ve kontrol odaklı yaşam stilinin (YS) PİO diğerleri ile olumlu
ilişkiler boyutunda toplamda %20’lik varyansı açıkladığı görülmüştür. PİO diğerleri ile olumlu ilişkiler boyutunu en iyi
yordayıcı değişkenin SD arkadaş (ß=.30, p<.01) olduğu, bunu medeni durumun (ß=.27, p<.01) izlediği belirlenmiştir.
Kontrol odaklı YS ise (ß=-.11, p<.05) varyansa negatif yönde katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 1’de
verilmiştir.
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Table 1. Regression Analysis Results
Step 1

Değişkenler

B

Std. Error

Constant

58.084

.597

Medeni durum

8.970

1.397

2

β
.303

t

p

97.243

.000*

6.423

.000*

2

R=.303
R =.092
ΔR =.090
F (1. 408) =41.252*
45.968
1.827
25.164
Step 2 Constant
8.397
1.324
.284
6.342
Medeni durum
.563
.081
.312
6.975
SD Arkadaş
R=.434
R2 =.189
ΔR2=.185
F (2. 407) =47.359*
52.079
3.177
16.391
Step 3 Constant
7.991
1.328
.270
6.017
Medeni durum
.537
.081
.298
6.634
SD Arkadaş
-.339
.145
-.106
-2.344
YS Kontrol
R=.447
R2 =.200
ΔR2=.194
F (3. 406) =33.753*
*p<.01; **p<.05; ***p>.05; Bağımlı Değişken: PİO diğerleri ile olumlu ilişkiler

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.020**

İkinci olarak analiz sonuçları medeni durum, SD özel biri, SD arkadaş, Memnuniyet odaklı YS ve mükemmeliyet odaklı
YS değişkenlerinin PİO otonomi boyutunda toplamda %13’lük varyansı açıkladığı saptanmıştır. Memnuniyet odaklı YS
(ß=-.18, p<.01) değişkeninin PİO otonomiyi negatif yönde en iyi yordayan değişken olduğu, bunu sırası ile
mükemmeliyet odaklı YS (ß=.18, p<.01), medeni durumun (ß=.17, p<.01), SD arkadaş (ß=.14, p<.05), izlediği
belirlenmiştir. SD özel birinin ise (ß=-.10, p>.05) varyansa anlamlı yönde katkıda bulunmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar
Tablo 2’de verilmiştir.
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Table 2. Regresyon Analizi Sonuçları
Step 1

Değişkenler

B

Std. Error

Constant

54.925

.469

Medeni durum

3.848

1.097

2

R=.171
R =.029
49.576
Constant
3.564
Medeni durum
.268
SD Özel biri
2
R=.282
R =.080
47.638
Step 3
Constant
3.484
Medeni durum
.170
SD Özel biri
.181
SD Arkadaş
2
R=.300
R =.090
53.504
Step 4
Constant
3.610
Medeni durum
.178
SD Özel biri
.204
SD Arkadaş
-.338
YS Memnuniyet
R=.324
R2 =.105
47.838
Step 5
Constant
3.857
Medeni durum
.118
SD Özel biri
.193
SD Arkadaş
-.494
YS Memnuniyet
.522
YS Mükemmeliyet
R=.360
R2 =.129
*p<.01; **p<.05; ***p>.05; Bağımlı Değişken: PİO Otonomi
Step 2

2

ΔR =.027
1.224
1.071
.057
ΔR2=.075
1.509
1.067
.072
.083
ΔR2=.083
2.707
1.060
.072
.083
.130
ΔR2=.096
3.162
1.050
.073
.082
.136
.155
ΔR2=.119

β
.171

t

p

117.092

.000*

3.509

.001*

F (1. 408) =12.310*
40.507
.159
3.328
.224
4.712
F (2. 407) =17.578*
31.579
.155
3.266
.143
2.357
.132
2.179
F (3. 406) =13.409*
19.762
.161
3.404
.149
2.477
.149
2.463
-.124
-2.601
F (4. 405) =11.891
15.127
.172
3.674
.099
1.612
.141
2.362
-.182
-3.623
.178
3.355
F (5. 404) =12.005*

.000*
.001*
.000*
.000*
.001*
.019**
.030**
.000*
.001*
.014**
.014**
.010**
.000*
.000*
.108***
.019**
.000*
.001*

Üçüncü aşamada medeni durum, SD özel biri, mükemmeliyetçi YS, kontrol odaklı YS ve beklenti odaklı YS
değişkenlerinin PİO çevresel hakimiyet boyutunu toplamda %16’lık varyans ile açıkladığı görülmüştür. PİO çevresel
hakimiyet boyutunu yordayan en iyi değişkenin medeni durum değişkeni (ß=.24, p<.01) olduğu görülmüştür. Daha
sonra kontrol odaklı YS (ß=-.19, p<.01) değişkeninin PİO çevresel hakimiyeti negatif yönde yordayan değişken olduğu
görülmüştür. Bunları sırası ile mükemmeliyet YS (ß=.17, p<.01), SD özel biri değişkeninin (ß=.14, p<.01) ve beklenti
odaklı YS değişkeninin (ß=-.12, p<.05) izlediği belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
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Table 3. Regresyon Analizi Sonuçları
Step 1

Değişkenler

B

Std. Error

Constant

56.699

.476

Medeni durum

5.675

1.113

2

2

R=.245
R =.060
ΔR =.058
51.042
1.239
Constant
5.375
1.085
Medeni durum
.283
.058
SD Özel biri
R=.336
R2 =.113
ΔR2=.108
42.979
2.755
Step 3
Constant
5.542
1.073
Medeni durum
.213
.061
SD Özel biri
.488
.149
YS Mükemmeliyet
R=.368
R2 =.135
ΔR2=.129
46.926
3.067
Step 4
Constant
5.161
1.072
Medeni durum
.186
.061
SD Özel biri
.600
.153
YS Mükemmeliyet
-.339
.120
YS Kontrol
R=.390
R2 =.152
ΔR2=.144
45.738
3.113
Step 5
Constant
5.477
1.080
Medeni durum
.177
.061
SD Özel biri
.519
.158
YS Mükemmeliyet
-.479
.138
YS Kontrol
.301
.150
YS Beklenti
R=.401
R2 =.161
ΔR2=.150
*p<.01; **p<.05; ***p>.05; Bağımlı Değişken: PİO çevresel hakimiyet
Step 2

β
.245

t

p

119.088

.000*

5.098

.000*

F (1. 408) =25.988*
41.185
.232
4.956
.230
4.921
F (2. 407) =25.840*
15.602
.239
5.165
.173
3.502
.161
3.268
F (3. 406) =21.195*
15.299
.223
4.812
.151
3.038
.198
3.913
-.136
-2.828
F (4. 405) =18.170
14.694
.236
5.071
.144
2.904
.172
3.288
-.191
-3.462
.115
2.005
F (5. 404) =15.449*

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.001*
.001*
.000*
.000*
.003*
.000*
.005*
.000*
.000*
.004*
.001*
.001*
.046**

Dördüncü aşamada medeni durum, SD arkadaş ve SD aile değişkenlerinin PİO bireysel gelişme boyutunda toplamda
%9’luk varyansı açıkladığı ve PİO bireysel gelişme boyutunda en iyi yordayıcı değişkenin SD arkadaş (ß=.17, p<.01)
olduğu, bunu medeni durum (ß=.15, p<.01) ve SD aile (ß=.17, p<.01) değişkenlerinin izlediği belirlenmiştir. Sonuçlar
Tablo 4’te verilmiştir.
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Table 4. Regresyon Analizi Sonuçları
Step 1

Değişkenler

B

Std. Error

Constant

59.630

.511

Medeni durum

4.010

1.195

2

2

R=.164
R =.027
ΔR =.024
52.069
1.607
Step 2
Constant
3.653
1.165
Medeni durum
.351
.071
SD Arkadaş
R=.287
R2 =.082
ΔR2=.078
49.406
1.965
Step 3
Constant
3.585
1.159
Medeni durum
.249
.083
SD Arkadaş
.211
.091
SD Aile
R=.307
R2 =.094
ΔR2=.088
*p<.01; **p<.05; ***p>.05; Bağımlı Değişken: PİO bireysel gelişme

β
.164

t

p

116.641

.000*

3.355

.001*

F (1. 408) =11.256*
32.409
.149
3.136
.235
4.949
F (2. 407) =18.198*
25.149
.146
3.094
.167
2.990
.130
2.330
F (3. 406) =14.075*

.000*
.002*
.000*
.000*
.002*
.003*
.020**

Beşinci aşamada medeni durum, cinsiyet, mükemmeliyet odaklı YS, SD aile ve benlik saygısı odaklı YS
değişkenlerinin PİO yaşam amacı boyutunda toplamda %19’luk varyansı açıkladığı görülmüştür. Medeni durum
değişkeninin (ß=.25, p<.01) PİO yaşam amacı boyutunu yordayan en iyi değişken olduğunu, bunu sırası ile
mükemmeliyet YS (ß=.19, p<.01), cinsiyet (ß=.14, p<.01) ve SD aile değişkenlerinin (ß=-.13, p<.01) izlediği
belirlenmiştir. Benlik saygısı odaklı YS (ß=-.17, p<.01) değişkeninin ise PİO yaşam amacı boyutunu negatif yönde
yordayan değişken olduğu görülmüştür. Sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir
Table 5. Regresyon Analizi Sonuçları
Step 1

Değişkenler
Constant
Medeni durum

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

R=.307
Constant
Medeni durum
Cinsiyet
R=.332
Constant
Medeni durum
Cinsiyet
SD Aile
R=.380
Constant
Medeni durum
Cinsiyet
SD Aile
YS Mükemmeliyet
R=.409
Constant
Medeni durum
Cinsiyet
SD Aile
YS Mükemmeliyet
YS Benlik saygısı
R=.440

B

Std. Error

56.988

.565

8.599

1.321

R2 =.094
56.165
7.704
2.996
R2 =.110
48.090
7.352
3.229
.347
R2 =.145
38.185
7.386
3.625
.293
.570
2
R =.168
46.438
7.127
3.196
.242
.701
-.579
R2 =.194

ΔR2=.092
.638
1.352
1.112
ΔR2=.106
2.089
1.330
1.093
.086
ΔR2=.138
3.606
1.314
1.086
.086
.170
ΔR2=.159
4.225
1.297
1.077
.086
.172
.160
ΔR2=.184
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β
.307

t

p

100.882

.000*

6.510

.000*

F (1. 408) =42.383*
87.970
.275
5.697
.130
2.693
F (2. 407) =25.142*
23.022
.262
5.527
.140
2.953
.187
4.053
F (3. 406) =22.871*
10.588
.264
5.622
.157
3.337
.157
3.402
.156
3.349
F (4. 405) =20.388
10.992
.254
5.497
.139
2.967
.130
2.815
.192
4.086
-.168
-3.613
F (5. 404) =19.406*

.000*
.000*
.007*
.000*
.000*
.003*
.000*
.000*
.000*
.001*
.001*
.001*
.000*
.000*
.003*
.005*
.000*
.000*
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*p<.01; **p<.05; ***p>.05; Bağımlı Değişken: PİO yaşam amacı
Son olarak medeni durum, SD arkadaş, SD aile, kontrol odaklı YS, mükemmeliyet odaklı YS, memnuniyet odaklı YS
ve beklenti odaklı YS değişkenlerinin PİO kendini kabul boyutunda toplamda %18’lik varyansı açıkladığı saptanmıştır.
Kontrol odaklı YS değişkeninin (ß=-.25, p<.01) PİO kendini kabulü negatif yönde en iyi yordayan değişken olduğunu
göstermiştir. Bunu sırası ile mükemmeliyet Odaklı YS (ß=.22, p<.01), medeni durum (ß=.19, p<.01), negatif yönde
memnuniyet odaklı YS (ß=-.17, p<.01) ve beklenti odaklı YS değişkenlerinin (ß=.12, p<.05) izlediği belirlenmiştir. SD
aile (ß=.10, p>.05) ve SD arkadaş (ß=.10, p>.05) değişkenlerinin ise varyansa anlamlı yönde katkıda bulunmadığı
saptanmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.
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Table 6. Regresyon Analizi Sonuçları
Step 1

Değişkenler

B

Std. Error

Constant

55.421

.513

Medeni durum

4.939

1.199

2

2

R=.200
R =.040
ΔR =.38
48.185
1.615
Constant
4.597
1.171
Medeni durum
.336
.071
SD Arkadaş
R=.299
R2 =.090
ΔR2=.085
45.693
1.977
Step 3
Constant
4.534
1.166
Medeni durum
.240
.084
SD Arkadaş
.198
.091
SD Aile
R=.316
R2 =.100
ΔR2=.093
54.002
3.121
Step 4
Constant
4.027
1.161
Medeni durum
.226
.083
SD Arkadaş
.160
.091
SD Aile
-.434
.127
YS Kontrol
R=.354
R2 =.125
ΔR2=.116
46.504
3.608
Step 5
Constant
4.071
1.140
Medeni durum
.151
.083
SD Arkadaş
.126
.090
SD Aile
-.575
.130
YS Kontrol
.629
.160
YS Mükemmeliyet
R=.397
R2 =.158
ΔR2=.147
50.554
3.820
Step 6
Constant
4.343
1.133
Medeni durum
.163
.083
SD Arkadaş
.148
.089
SD Aile
-.523
.130
YS Kontrol
.777
.166
YS Mükemmeliyet
-.442
.147
YS Memnuniyet
2
R=.419
R =.176
ΔR2=.164
49.696
3.829
Step 7
Constant
4.714
1.143
Medeni durum
.155
.083
SD Arkadaş
.158
.089
SD Aile
-.665
.147
YS Kontrol
.702
.169
YS Mükemmeliyet
-.498
.149
YS Memnuniyet
.326
.161
YS Beklenti
R=.429
R2 =.184
ΔR2=.170
*p<.01; **p<.05; ***p>.05; Bağımlı Değişken: PİO kendini kabul
Step 2
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β
.200

t

p

108.113

.000*

4.121

.000*

F (1. 408) =16.982*
29.830
.186
3.926
.223
4.710
F (2. 407) =20.026*
23.113
.183
3.889
.159
2.869
.120
2.167
F (3. 406) =15.037*
17.303
.163
3.470
.150
2.730
.097
1.759
-.163
-3.411
F (4. 405) =14.482
12.888
.165
3.570
.100
1.809
.077
1.408
-.216
-4.423
.195
3.942
F (5. 404) =15.109*
13.233
.176
3.833
.109
1.974
.090
1.658
-.196
-4.019
.241
4.691
-.148
-2.997
F (6. 403) =14.337*
12.979
.191
4.124
.103
1.881
.096
1.782
-.249
-4.514
.218
4.155
-.167
-3.331
.117
2.030
F (7. 402) =12.973*

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.004*
.031**
.000*
.001*
.007*
.079***
.001*
.000*
.000*
.071***
.160***
.000*
.000*
.000*
.000*
.049**
.098**
.000*
.000*
.003*
.000*
.000*
.061***
.076***
.000*
.000*
.001*
.043**

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bireylerin sosyal destek algıları, benimsedikleri yaşam stilleri, medeni durum
ve cinsiyet değişkenlerinin psikolojik iyi oluş (PİO) durumlarını yordadığını göstermiştir. Bireylerin PİO alt
boyutlarından biri olan diğerleri ile olumlu ilişkiler durumunu en iyi yordayan değişkenin arkadaşlarından algıladığı
sosyal destek olduğu bunu medeni durum değişkeninin izlediği belirlenmiştir. Bununla birlikte bireyin yaşamında
kontrol odaklı olması ise diğerleri ile iyi ilişkiler kurmasında negatif bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bireyin yaşamındaki özel birinden ve arkadaşlarından algıladığı sosyal destek ile mükemmeliyet odaklı yaşam stilini
benimsemiş olması onun psikolojik olarak özerk olmasını pozitif yönde etkilemekte, bireyin daha çok özerk
davranmasına katkı sağlamaktadır. Ancak çevrelerindeki insanlara karşı aşırı duyarlı olup iletişime girdikleri kişileri
kırmaktan ya da incitmekten kaçınan, arkadaş canlısı, sosyal, içten ve sadık olarak tanımlanan memnuniyet odaklı
yaşam stiline sahip bireyler için bu durumun tam tersi bir sonuç ortaya koymaktadır.
Bireyin çevresel kontrole sahip, kendi ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak şekilde çevreyi şekillendirebilecek ve
çevresindeki fırsatları iyi değerlendirebilecek yeterliğe sahip olması onun çevresel hakimiyetini olduğunu
göstermektedir. Bunu medeni durum, mükemmeliyet ve beklenti odaklı YS ile bireyin özel birinden algıladığı desteğin
pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ancak bireyin kontrol odaklı YS sahip olması bunu tersine çevirmektedir.
Kapasitesinin farkında olan ve yeni yaşantılara açık olan bireyin bireysel gelişime önem verdiği söylenebilir. Bireyin
PİO bireysel gelişme durumu üzerinde medeni durumun, arkadaş ve aile den aldığı sosyal desteğin pozitif yönde
etkisini olduğu görülmektedir.
Bireyin yaşam amaçlarının farkında olması üzerinde medeni durumun, cinsiyetin, mükemmeliyet odaklı yaşam stiline
sahip olmasının ve aileden algıladığı desteğin pozitif yönde katkısı olduğu görülmektedir. Ancak yaşamlarında önceden
davranışları kestirilemeyen, daha çok yaşamlarında olumsuz bakış açısına sahip, yaşama karşı cesaretten yoksun, kendi
fikirlerini ifade edemeyen benlik saygısı odaklı yaşam stilini benimseyen bireylerin psikolojik olarak yaşam amaçlarını
belirlemede zorluk çekecekleri tahmin edilmektedir.
Psikolojik olarak kendini kabul eden sınırlılıklarının farkında olan ve geçmişiyle ilgili olumlu duygular hisseden bireyin
PİO kendini kabul düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Bireyin medeni durumu, arkadaş ve aileden algıladığı sosyal
destek ve mükemmeliyet ve beklenti odaklı yaşam stilini benimsemesi kendini kabul boyutu üzerinde pozitif etkiye
sahiptir. Ancak bireyin yaşamında kontrol odaklı ve memnuniyet odaklı yaşam stiline sahip olası onun kendini kabul
etmesini olumsuz yönde etkilemektedir
Sonuç olarak bireyin medeni bireyin çevresindekilerden algıladığı sosyal desteğin ve benimsediği yaşam sitilinin
psikolojik iyi oluş üzerinde önemli etkisinin olduğu görülmüştür. Bunun bilincinde olması gereken eğitimciler, annebabalar ve rehberlik uzmanlarının çocuğun Bebeklikten itibaren şekillenen yaşam stilini sağlıklı oluşturmasına katkı
sağlayacak çalışmalar yapması faydalı olacaktır. Ayrıca bireyin içinde yaşadığı sosyal çevreden aldığı olumlu
desteğinde psikolojik sağlığımız üzerindeki etlileri bilinmelidir. İlk temas iletilerinin yaşandığı aile ortamından tutunda,
okul yaşamını ve sonraki yaşantısına içine alan tüm süreç boyunca bireyin sağlıklı ilişkiler içinde olması ruh sağlığı
açısından çok önem art etmektedir.
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Boşanmanın Anne-Baba Ve Çocukları Üzerindeki Etkisi4
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1

ÖZET: Bu çalışmada, boşanmanın çocuklar ve ebeveynler üzerindeki çok boyutlu etkisinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak çocuklar açısından, anne babanın boşanmasının onların okul başarısı ve ahlaki
olgunluk düzeyleri üzerine etkisi ile çocukların boşanma sürecine uyumları incelenecektir. İkinci olarak, boşanmış
çiftlerin boşanma süreci ile baş etme stratejileri ve boşanma sonrasında çitlerin yaşadığı psikolojik sorunların ve
güçlüklerin neler olduğu ele alınacaktır. Çalışmada veri toplamak amacı ile Ahlaki Olgunluk Ölçeği, Çocuklar İçin
Boşanmaya Uyum Envanteri ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış görüşme formaları kullanılacaktır. Görüşme
formalarında boşanmış çiftlerin boşanma sonrası baş etme davranışları ve yaşadıkları güçlükler yarı yapılandırılmış
görüşme şeklinde ele alınacaktır. Sonuç olarak bu çalışmada anne babası ayrı olan boşanmış ailelerin çocukların
psikolojik ve akademik olarak yaşadıkları güçlüklerin neler olduğu ve buna ilişkin çözüm önerilerine yer verilecektir.
Bununla birlikte anne ve babaların boşanma sonrasında yaşadıkları psikolojik sıkıntıların ayrıntılı bir şekilde ortaya
koyularak toplumsal bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Boşanma, ahlaki olgunluk, okul başarısı, başa çıkma stratejileri, psikolojik sorunlar

Effects Of Divorce On Parents And Children
ABSTRACT: The purpose of this study is to reveal the multidimensional effects of divorce on children and parents.
For this purpose, firstly in terms of children, parents' divorce of their academic achievement and moral maturity level on
compliance with the effects of divorce on children will be examined. Secondly, the strategies of divorced couples about
the process of overcoming divorce and the psychological problems and the challenges of couples after divorce will be
discussed. Moral Maturity Scale, Divorce Adjustment Inventory for Children and interview form that was prepared by
the researchers will be used to collect data. The difficulties and the challenges of couples after divorce will be addressed
in the semi-structured interview. As a result of this study will be discussed what the psychological and academic
difficulties of the children of divorced families and the proposals for solutions of these difficulties. After all, the
psychological problems of parents after divorce will be discussed at length and to established a social awareness in this
study.
Keywords: Divorce, moral maturity, success in school, coping strategies, psychological problems

GİRİŞ
Türkiye’de boşanma oranlarının dikkate değer bir şekilde arttığı belirtilmektedir. TUİK (2014) verileri incelendiğinde
boşanma sayısının çok büyük bir oranının Marmara bölgesinde olduğu görülmüştür. Özellikle Marmara bölgesinde
Balıkesir ilindeki boşanma oranlarının nüfusla kıyaslandığında çok yüksek olduğu görülmektedir. TUİK verilerine göre
2011 yılında Balıkesir ilinde boşanma sayısının 2259 olduğu belirtilmiştir. Durum böyle olunca boşanma ile sonuçlanan
evlilikler, hem aile hem çocuk hem de toplum için önemli bir sorun haline gelmektedir.
Özelikle ahlak gelişimi üzerinde ailenin önemli bir rolü olduğu göz önüne alındığında, boşanmanın bu çocukların ahlaki
gelişimini ne şekilde etkilediği orta koymak önem arz etmektedir. Bununla birlikte boşanmanın çocuklar üzerindeki
psikolojik etkilerinin, onları yaşayacakları akademik sıkıntıların anne-babaları tarafından bilinmesinin boşanmaya olan
tutumları üzerinde de etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte çiftlerin boşanma sonrasında kendilerinin
karışılacakları güçlüklerin farkına varmalarının da bu tutum üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir.
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Çocukların ve ergenlerin ruh sağlığı açısından kritik sayılabilecek yaşantılardan birisi de anne-babanların boşanmasıdır
(Çivitci, Çivitci, & Fiyakalı, 2009). Boşanmanın çocukların ve anne babanın psikolojik dünyası üzerinde çok yıkıcı bir
etkisinin olduğu bilinmektedir. Yapılmış birçok araştırmada boşanmanın özellikle çocukların okul performansı (Babalis,
Tsoli, Nikolopoulos, & Maniatis, 2014), Yalnızlık ve Yaşam Doyumları (Çivitci, Çivitci, & Fiyakalı, 2009), benlik
saygısı ve kaygı düzeyleri (Serin ve Öztürk, 2007) üzerinde etkisi olduğu, düşük akademik başarıya yol açtığı,
çocuklarda kaygıyı tetiklediği, babası olmayan çocukların benlik saygıları oldukça düşük olduğu, annesi ya da
babasından ayrı yaşayan çocuklarda davranış problemleri, anksiyete, üzüntü, fobi, depresyon, saldırganlık, çekingenlik,
alkol tüketimi, depresyon, aile ile çatışma gibi bilişsel, duygusal ve davranışsal birçok sorunlara yol açtığı
görülmüştür (Uşaklı, 2013).
Bununla birlikte anne babalarında boşanma sonrasında ciddi zorluklarla ve psikolojik sorunlarla baş başa kaldıkları
vurgulanmaktadır (Brown, 2014; Cohen,Leichtentritt & Volpin, 2014; Molgora, Ranieri, & Tamanza,2014). Bu
zorluklar arasında ekonomik sıkıtılar yaşama, çocukta ortaya çıkan psikolojik sorunlarla baş etme, toplumsal algının
onlar üzerinde etkisi ile baş etme gibi durumlar bulunmaktadır. Özellikle boşanma sonrasında çocukların bakımını
üstlenen ebeveynin, diğer ebeveyn ile iletişiminde de önemli problemlerin olduğu belirtilmektedir (Cohen, Leichtentritt,
& Volpin, 2014). Durum böyle olunca boşanmanın sadece çocuklar üzerinde değil, aynı zamanda ebeveynler üzerinde
de önemli sorunlar oluşturduğu gözlenmektedir.
Bahsi geçen konularda bilinç oluşturmak adına bu çalışmada, boşanmış aileler ve onların çocuklarının yaşadıkları
sorunların neler olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Böylece okullarda bu çocuklara yönelik daha sağlıklı bir
psikolojik destek sunulma imkânı elde edilecektir. Aynı zamanda hem ana-babaların hem de çocuklarının bu durumun
yaşattığı sorunlarla baş etmede daha olumlu yöntemler bulmalarına imkân vermesi bu çalışmanın sağlayacağı
faydalardan biri olacaktır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulgular toplumsal bir yara haline gelmiş boşanma
olayının çocuklar ve aileler üzerinde yaşattığı bu travmanın gerilimini azaltılmada hangi yöntemlerin işe yarar olduğu
hakkında önemli bir farkındalık oluşturulacaktır.
YÖNTEM
Örneklem
Çalışmaya anne babası ayrılmış yaşları 10 ile 18 arası değişen 5 sınıftan 12 sınıfa kadar öğrenim gören toplam 133
öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 83’ü kız (% 62.4), 50’si erkektir (% 37.6) (SD= .49). Çalışmada anne babası ayrılmış
çocuklar ölçüt olarak alındığı için amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt
örneklem yöntemindeki temel amaç araştırmacının önceden belirlenmiş olduğu bir dizi ölçütü karışlayan durumların
çalışılmasına fırsat vermesidir (Yıldırım & Şimşek, 2005).
Veri Toplama Araçları
Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Çalışmada anne babası ayrılmış çocukların ahlaki olgunluk seviyesini belirlemek için Şengün
ve Kaya (2007) tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 66 maddeden oluşan beş dereceli
likert tipi bir ölçek olup, bireylerin ahlaki olgunluk düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Envanteri: Çocuğun boşanmayla ilgili duygu ve düşüncelerini belirlemek ve boşanma
nedeniyle yaşadığı stresi değerlendirmekte kullanılan ölçek Portes, Lehman ve Brown (1999) tarafından geliştirilmiş,
Arifoğlu, Richard, Razı ve Öz (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
İşlem
Çalışmanın yapılacağı hedef kitleyi belirlemek için ilk olarak Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş
ve Balıkesir il merkezinde boşanmış çiftlere ve bu çiftlerin eğitim çağında olan çocuklarına ulaşılması hedeflenmiştir.
Bu amaçla il milli eğitim müdürlüğünden gerekli resmi izinler alınmış ve tüm eğitim kademelerindeki okul rehber
öğretmenleri ile iletişime geçilerek ayrılmış çiftlere ve çocuklarına yönelik veri toplama araçları uygulanmıştır.
Verilerin toplanması sonrasında SPSS ve Lisrel paket programlarında verilerin analizi yapılmıştır. Verilerin analizde
betimsel istatistikler, t Testi, Anova, Post Hoc test analizleri ve nitel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Örneklemeye
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alınan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri ve boşanma sonrası uyum düzeyleri likert ölçeklerle belirlenmiştir.
Ölçeklerden elde edilen verilerin betimsel, nicel ve nitel analiz sonuçları tablolar halinde sunulmuştur.

BULGULAR
Örneklemeye alınan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri ve boşanma sonrası uyum düzeyleri likert ölçeklerle
belirlenmiştir. Ölçeklerden elde edilen verilerin betimsel analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Table 1. Descriptive Analysis Results
Variables

N

Mean

SD

Skewness

Kurtosis

AOÖ_TOPLAM

133

279,14

27,56

-,718

,207

BUE_TOPLAM
133
78,36
12,62
AOÖ: Ahlaki Olgunluk Ölçeği; BUE: Boşanmaya Uyum Envanteri

-,771

-,245

Analiz sonuçları, öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri puan ortalamasının (M=279.14) ortalamanın oldukça üstünde
olduğu belirlenmiştir. Boşanma sonrası uyum düzeyleri puan ortalamalarının da (M=78.36) ortalama değerin üstünde
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar öğrencilerin ahlaki olgunluk seviyelerinin ve boşanmaya uyum düzeylerinin yüksek
olduğunu göstermektedir.
Kız ve erkek öğrencilerin ahlaki olgunluk seviyeleri ve boşanmaya uyum düzeyleri arasında fark olup olmadığını
anlamak amacıyla t Testi uygulanmış ve bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Table 2. t Test Analysis Results
Cinsiyet
Ahlaki
Kız
Olgunluk
Erkek
Boşanmaya
Kız
Uyum
Erkek
SD=131; *p>0.05; **p<0.05

N
82
51
82
51

Mean
278,74
279,78
78,45
78,21

SD
29,61
24,16
13,32
11,52

t

p

-,211

,833*

,104

,917*

Tablo 2’de görüldüğü gibi, kız ve erkek öğrencilerin ahlaki olgunluk seviyeleri (t= -.211; p>0.05) ve boşanmaya uyum
düzeyleri (t= .104; p>0.05)arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu bulgu ahlaki olgunluk ve
boşanmaya uyum düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığını göstermektedir.
Anne babası ayrılmış öğrencilerin bağımlılık yapıcı herhangi madde kullanıp kullanmamalarına göre ahlaki olgunluk
seviyeleri ve boşanmaya uyum düzeyleri arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla t Testi uygulanmış ve
bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Table 3. t Test Analysis Results
Madde
kullanıyormu?
Ahlaki
Evet
Olgunluk
Hayır
Boşanmaya
Evet
Uyum
Hayır
SD=131; *p>0.05; **p<0.05

N
13
120
13
120

Mean
270,92
280,03
66,53
79,64

SD
29,63
27,31
12,52
11,99

t

p

1.133

.259*

3.725

.000**

Tablo 3’te görüldüğü gibi, ana-babası ayrılmış olan öğrencilerin herhangi bir (bağımlılık yapıcı) madde kullanan ile
kullanmayanların ahlaki olgunluk seviyeleri (t= 1.133; p>0.05) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak
boşanmaya uyum düzeyleri (t= 3.725; p<0.05) arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Her ne kadar madde
kullanan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyi kullanmayanlardan düşük olsa da bu fark anlamlı bulunmamıştır. Bununla
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birlikte madde kullanan öğrencilerin boşanmaya uyum düzeylerinin kullanmayanlara göre daha düşük olduğu
görülmüştür.
Anne babası ayrılmış öğrencilerin boşanma sonrası kendilerine zarar vermeyi düşünme durumları onların ahlak
olgunluk ve boşanmaya uyum düzeyleri ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla farklılığın olup olmadığını test etmek amacıyla
tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) uygulanmış ve bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Boşanma sonrası kendine zarar verme durumu
Zarar verme
düşüncesi
Ahlaki
Olgunluk

Boşanmaya
Uyum

N

SS

X

F

1. Hayır

116

282,55

25,26

2. Evet

15

252,53

32,56

3. Bazen

2

281

8,48

1. Hayır

116

79,88

11,45

2. Evet

15

68,6

15,46

2

63

21,21

3. Bazen

Tukey
HSD

P<0.05

8,815

,000

1>2

7,485

,001

1>2
1>3

SD=132; *p<0,05; **p>0,05
Öğrencilerde boşanma sonrası kendilerine zarar verme düşüncesinin onların ahlaki olgunluk düzeyi ve boşanmaya
uyum puanları arasında bir fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek için uygulanan varyans analizi sonucu ahlaki
olgunluk (F(2-132)= 8.815, p<0.05) ve boşanmaya uyum (F(2-132)= 7.485, p<0.05) düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu
tespit edilmiştir. Kendilerine zarar verme düşüncesi olan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin bu düşünceye sahip
olmayanlara göre düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte kendine zarar verme düşüncesi olmayan öğrencilerin
boşanmaya uyum düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anne babası ayrılmış öğrencilerin boşanma sonrasında yerleşim yerinden ayrılıp ayrılmamalarının boşanma sürecine
uyum düzeylerine şekilde farklılaştırdığını belirlemek amacıyla t Testi uygulanmış ve bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Table 5. Boşanmaya Uyum t Test Analiz sonuçları
Yerleşim yerinden
N
Mean
ayrıldınız mı?
Evet
61
81,51
Hayır
72
75,69
SD=131; *p>0.05; **p<0.05

SD
10,138
13,913

t

p

2.71

.008**

Tablo 5’te görüldüğü gibi, boşanma sonrası bulunduğu yerleşim yerinden ayrılan öğrencilerin boşanmaya uyum
düzeylerinin (t= 2.71; p<0.05) ayrılmayanlara göre yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgu boşanma sonrası çocuğun
yeni bir ortama yerleşmesinin boşanmaya uyumun süzerini olumlu yönde etkilediğin göstermektedir.
SONUÇ
Analiz sonuçları, öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri puan ortalamasının (M=279.14) ortalamanın oldukça üstünde
olduğunu göstermiştir. Boşanma sonrası uyum düzeyleri puan ortalamalarının da (M=78.36) ortalama değerin üstünde
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar öğrencilerin ahlaki olgunluk seviyelerinin ve boşanmaya uyum düzeylerinin yüksek
olduğunu göstermektedir.
Kız ve erkek öğrencilerin ahlaki olgunluk seviyeleri ve boşanmaya uyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı görülmüştür. Bu bulgu ahlaki olgunluk ve boşanmaya uyum düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığını her iki
cinsiyetteki öğrencilerin benzer süreçler geçirdiklerini göstermektedir. Ana-babası ayrılmış olan öğrencilerin herhangi
bir (bağımlılık yapıcı) madde kullanan ile kullanmayanların ahlaki olgunluk seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Ancak boşanmaya uyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Her ne kadar
madde kullanan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyi kullanmayanlardan düşük olsa da bu fark anlamlı bulunmamıştır.
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Bununla birlikte madde kullanan öğrencilerin boşanmaya uyum düzeylerinin kullanmayanlara göre daha düşük olduğu
görülmüştür. Öğrencilerde boşanma sonrası kendilerine zarar verme düşüncesinin onların ahlaki olgunluk düzeyi ve
boşanmaya uyum puanları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Kendilerine zarar verme düşüncesi olan
öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin bu düşünceye sahip olmayanlara göre düşük olduğu görülmüştür. Bununla
birlikte kendine zarar verme düşüncesi olmayan öğrencilerin boşanmaya uyum düzeylerinin diğerlerine göre daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Boşanma sonrası bulunduğu yerleşim yerinden ayrılan öğrencilerin boşanmaya uyum düzeylerinin ayrılmayanlara göre
yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgu boşanma sonrası çocuğun yeni bir ortama yerleşmesinin boşanmaya uyumun
süzerini olumlu yönde etkilediğin göstermektedir.
Sonuç olarak boşanma sürecinin ana-babaya olduğu kadar çocuk üzerinde de ciddi etkisini olduğu unutulmamalıdır.
Boşanma sürecinin çocuğun ruhsal dünyasında ciddi travmalara yol açtığı bu travmaların çocuğun sosyal ve akademik
yaşantısını etkilediği bilinmelidir. Bu araştırmada da ana-babası boşanmış çocukların yaşadıkları bu sorunların neler
olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
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Fatih Eğitmenlerinin Fatih Projesinde Verilen Hizmet İçi Eğitimlerle İlgili Görüşleri
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ÖZET: Ülkemizdeki eğitim ortamlarının gelişen teknolojiye uyumlu hale getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından “Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” projesi geliştirilmiştir. Proje beş aşama olarak
planlanmıştır. Bu aşamalardan biri olan öğretmen eğitimlerinin verilmesi için hizmet içi eğitim yoluyla Fatih Eğitmeni unvanlı
öğretmenler yetiştirilmiştir. Araştırmaya Diyarbakır ilinde görev yapan 15 Fatih Eğitmen katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma
deseni uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 adet açık uçlu sorudan oluşan form
kullanılmıştır. Veri analizi, içerik analizi yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen ve
eğitmenlerin verilen eğitimlerde sorunlar yaşadığı görülmüştür. Öğretmenlerin temel bilgi teknolojileri alanındaki eksiklikleri ve
eğitim verilen ortamlardaki yazılımsal ve fiziksel özelliklerin yetersiz olması en çok dile getirilen sorunlar arasındadır. Bu
sorunların çözümü için temel bilgi teknolojilerinde eksiği bulunan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 25 saatlik
Hazırlayıcı Eğitim Programı’nın uygulanması ve il merkezlerinde kurulan uzaktan eğitim merkezlerinin sayısının artırılması ile bilgi
eksikliğinden kaynaklı problemlerin giderilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet İçi Eğitim, Fatih Projesi, Etkileşimli Tahta
GİRİŞ
Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında kullanılan teknolojiler ve materyaller de gelişmekte ve
değişmektedir. Ülkemizde bu gelişmeler ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen projelerle eğitimöğretim ortamlarının çağın gereklerine göre yeniden tasarlanması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)
tarafından geliştirilen “Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi(FATİH)” projesindeki amaç teknolojiyi sınıf
ortamına taşımak, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerine erişimini ve bu teknolojileri verimli bir şekilde
kullanmalarını böylece öğrenme süreçlerindeki etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda ilköğretim ve ortaöğretim
düzeyindeki tüm okullara etkileşimli tahta ve internet altyapısının sağlanması için çalışmalara başlanmıştır.
Proje, beş alt basamakta planlanmıştır. Bunlar: "Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması, Eğitsel E-İçerik
Sağlanması ve Yönetilmesi, Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı, Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimi; Bilinçli,
Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının Sağlanması”dır. Bu alt basamakların ilki olan donanım ve
yazılım altyapısının sağlanması için bütün sınıflara etkileşimli tahta (ET) takılmakta, ET kurulumu tamamlanan tüm
okullardaki öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmaktadır. İkinci alt basamak için "Eğitimde Bilişim Ağı
(EBA)" geliştirilmiş ve işlevsel hale getirilmiştir.
Üçüncü basamak için Talim Terbiye Kurulu tarafından güncellenen öğretim programlarıyla ders içerikleri projeye
uygun hale getirilmiştir. Son alt basamak olan "Bilinçli Kullanım" için eğitim verilmekte, kurulan ET internet altyapısı
güncellenmektedir.Yaşadığımız yüzyıl teknolojik gelişmelerle beraber sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Bu
değişimler; ekonomi, kültür, toplum, eğitim gibi alanlarda çok kısa sürede etkisini göstermektedir (Kanlı ve Yağbasan,
2001).
Okulun imkânları, eğitim ortamları, öğretim programları değişebilir; fakat bütün değişimlerin aktarıcısı öğretmenler
olduğundan bütün değişikliklerin öncellikle öğretmenler tarafından benimsenmesi gerekmektedir (Yalın, 1996’dan akt.
Kanlı ve Yağbasan, 2001). Bu bağlamda eğitimin kilometre taşları olan öğretmenlerimizin yaşanan bu değişimleri
benimsemesi ve topluma aktarılması konusunda değerli katkılar sunmaları gerekmektedir. Eğitim-öğretim ortamına
yeni kazandırılan ET’lerin verimli kullanımı açısından öğretmenler büyük önem taşımaktadır. Alan yazında “FATİH”
projesi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmen görüşlerine yönelik çalışmaların ağırlıklı olduğu
görülmektedir. Tatlı ve Kılıç (2013) çalışmalarında MEB tarafından verilen hizmet içi eğitime katılan 10 öğretmenden
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yedisi eğitimin yetersiz olduğundan söz etmiştir. Aktaş, Gökoğlu, Turgut ve Karal (2014) 1201 öğretmenin katıldığı
çalışmalarında, öğretmenlerin tamamının hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları, bu eğitimleri uzman kişilerin vermesi ve
eğitimlerin uzaktan eğitimle desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çiftçi,
Taşkaya ve Alemdar (2013) ise hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve projeye inanılması durumunda projenin başarıya
ulaşacağına inanıldığını belirtmişlerdir. Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpınar, Gültekin (2013) çalışmalarında öğretmenlerin
kendilerini teknolojik alanlarda yetersiz görmelerinin nedenini, hizmet içi eğitimlerin yetersiz olmasına bağlamışlardır.
MEB, eğitim-öğretim alanında ortaya çıkan teknolojilere, eğitim ortamlarının uyumunu sağlamak amacıyla
2011 yılında FATİH projesini uygulamaya koymuştur. Projenin uygulanabilmesi için öncelikle altyapı ve içerik
sorunları çözümlenmiştir. Bu sorunlar çözüldükten sonra projenin sağlıklı işleyebilmesi için en önemli alt başlık olan
"öğretmenlerin eğitimine" geçilmiştir. Bakanlık tarafından öğretmenlerin eğitimini sağlayabilmek için öncelikle
öğretmenlere eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmiştir. Her ilden seçilen öğretmenlere Ankara'da, "Eğitimde
Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu”verilmiş bu kursu başarıyla bitiren kişilere "Eğitici Bilişim Teknolojileri
Formatör Öğretmeni (EBİTEFÖ)" unvanı verilmiştir. Bu unvanı alan öğretmenler, gittikleri illerde projenin pilot
uygulamasının yapılacağı okullardaki öğretmenlere eğitim vermeye başlamışlardır. Projenin pilot uygulaması başarıyla
tamamlandıktan sonra farklı illerde "Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi" adı altında kurslar düzenlenerek
“Fatih Eğitmeni” unvanıyla alanda eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu eğitimi alan öğretmenler
daha sonra bulundukları ildeki koordinatör öğretmenlerin hazırladığı eğitim takvimine uygun olarak kurulumu
tamamlanan okullardaki öğretmenlere Eğitimde Fatih Projesi (1 Saat), Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel
Kavramlar (2 Saat), Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımı (2 Saat), BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma (5 Saat),
Materyal Arama, Bulma ve Seçme (5 Saat), Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma (7
Saat), Etkileşimli Tahta Kullanarak Ders Sunumu (7 Saat), Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen
Tarafından Değerlendirilmesi (1 Saat) olmak üzere toplam sekiz modül, 30 ders saatinde anlatılmaktadır. Bu çalışmada
Fatih Eğitmenlerinin verdikleri eğitimlerle ilgili şu sorulara cevap aranmaktadır:
1- Eğitmenlerin eğitim ortamları hakkındaki görüşleri nasıldır?
2- Eğitim verilen öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeyleri hakkındaki fikirleri nasıldır?
3- Eğitmenlerin böyle bir eğitimi vermek için grup büyüklüğü, süre ve eğitim içeriği hakkındaki görüşleri nasıldır?
4- Öğretmenlerin eğitim sırasındaki uygulamalar hakkındaki dönütleri nelerdir?
5- Eğitim sırasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
6- Eğitim vermek için alınan eğitim hakkındaki görüşleri nasıldır?
Yöntem
Araştırmada araştırma deseni olarak "Nitel Araştırma" deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalar genellikle bir konu,
durum hakkında derinlemesine bilgi toplamak amacıyla kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2004).Bu yaklaşım, araştırma
problemlerinin daha detaylı irdelenmesine imkân tanır.
Çalışma Grubu
Araştırmada amaçlı örneklem belirleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır (Akbaba, Avcı,
Yücel ve Ergün, 2015). Araştırma için üç ölçüt belirlenmiştir: Bunların birincisi çalışmaya katılacak olan kişilerin Fatih
Eğitmeni olması, ikincisi, daha önce Fatih Projesi kapsamında hizmet içi eğitim vermiş olması, Üçüncüsü ise eğitimi
Diyarbakır'da vermiş olmasıdır. Katılan tüm katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Bu yolla toplanan
verilerin geçerliği ve güvenirliği arttırılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada belirlenen ölçütlere uygun olarak seçilen 12 erkek 3 kadın Fatih Eğitmeniyle araştırma gerçekleştirmiştir.
Katılımcıların özellikleri Tablo-1'de sunulmuştur.
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Tablo-1: Katılımcı Özellikleri
Öğretmenlikteki Hizmet Yılı

Fatih Eğitmenliği Süresi(Yıl)

Verilen Eğitim Sayısı

0-3

4-8

9-13

13+

0-1

2-3

4-5

0-3

4-7

8+

4

3

6

2

6

5

2

8

5

2

Araştırmaya katılan eğitmenlerin meslekteki hizmet yıllarının en çok 9-13 yılları arasında olduğu, Fatih Eğitmenliği
süresinin çoğunlukla 0-1 arasında olduğu ve verilen eğitim sayısının çoğunlukla 0-3 Aralığında olduğu tespit edilmiştir.
Fatih Eğitmenliği süresinin 5 yılı geçmemesinin nedeni eğitmenlik kavramının Fatih Projesiyle beraber başlamasıdır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından oluşturulan 10 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk bölümünde katılımcıların meslekteki kıdemlerini belirlemeye
yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde araştırma konusundaki alan yazın incelenerek yapılan çalışmaların
bulguları doğrultusunda sorular oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular uzman görüşüne sunulmuş, gerekli düzeltmeler
yapıldıktan sonra farklı illerde çalışan üç Fatih Eğitmenine uygulanmış, uzman görüşleri de alınarak elde edilen
sonuçlar doğrultusunda düzeltmeler yapılmış ve 10 soruluk forma son şekli verilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşme formu aracılığı ile toplanan bilgiler öncelikle her soru için ayrı ayrı kodlanmıştır. Çalışmaya katılan
katılımcılar Katılımcı 1, Katılımcı 2 şeklinde kodlanmıştır. Daha sonra, verilen cevaplar temalara ayrılarak
sınıflandırılmıştır. Analizin güvenliğini sağlamak amacıyla rastgele seçilen cevaplar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı
değerlendirilmiş ve oylayıcılar arası güvenirlik katsayısı Miles ve Huberman (1994) formülüne göre 0,90 olarak
hesaplanmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların hizmetiçi eğitim programı ve fiziki koşullar ile ilgili görüşlerine ait bulgular alt başlıklar halinde aşağıda
sunulmuştur.
Eğitim verilen ortama ilişkin görüşler
Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar; bilgisayar yazılımları, internet bağlantısı, fiziksel olanaklar ve ideal
ortamlar olmak üzere dört temada toplanmıştır. Bu temalar Şekil 1'de verilmiştir.

İnternet
Bağlantısı

Bilgisayar
Yazılımları

Fiziksel
Olanaklar

Eğitim
Ortamları
Hakkında
Görüşler

Şekil 1: Eğitim Ortamları hakkındaki görüşler
Bilgisayar Yazılımları
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Katılımcıların %34'ü (f=5) bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin kullanılan programlara uygun olmadığını ve/veya
gerekli programlar da yüklü olmadığından sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak Katılımcı 6
(K6) şu görüşleri dile getirmiştir: "...Bilgisayarlar eski olduğundan uygulama sırasında sorun yaşanmaktadır." Konuyla
ilgili olarak K3'ün görüşleri: "BT Sınıflarında Windows XP işletim sistemine sahip PC’ler var. Windows XP işletim
sisteminde Antropi uygulaması çalışmıyor..." Konuyla ilgili olarak K15: "Kullandığımız BT sınıflarının yazılım
yönünden bakımları yapılmadığından ciddi problemler yaşanmaktadır." Sorunlarından bahsetmektedir. Bu sorunu
yaşamayan katılımcıların %66'sı (f=10), kullandıkları BT sınıflarının özelliklerinin eğitime uygun olduğunu, bu
konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
İnternet Bağlantısı
Katılımcıların verdikleri cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların %46'sı (f=7) kullanılan eğitim ortamındaki internet
bağlantısındaki kopma, bağlantının bulunmaması ve bağlantının sınırlı olması konularında sorunlar yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak K1; "...Tek sorunum internet ve MEB’in internet hattı." İfadesini kullanırken
K3’ün konuyla ilgili olarak: "...Her bilgisayara internet bağlantısı sağlayamadık. Bundan dolayı öğretmenler araştırma
yaparken sorunlarla karşılaştılar." Görüşünü paylaşmıştır. Bu görüşlerin yanında bağlantı konusunda herhangi bir
sorun yaşamayan katılımcı oranı %54 (f=8) olarak tespit edilmiştir.
Fiziksel Olanaklar
Katılımcıların verdikleri cevapların analizi sonucunda katılımcıların %53'ü (f=8) eğitim verilen ortamın fiziksel
imkânları ve bilgisayar donanımı konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak K11:
"Kullanılan BT sınıfları yetersiz kalmaktadır. Uzaktan eğitim için kurulan sınıfların eğitim için kullanılması daha
faydalı olacaktır." Sorun ve önerilerinden bahsetmiştir. K15 ise: "...Eğitimler genellikle uzun zamandır kullanılmayan
veya ilgilenilmeyen BT sınıflarında yapılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar donanımı yetersiz kalmaktadır..." şeklinde
görüş belirtmiştir. benzer şekilde K13 fiziksel olanaklarla ilgili: "...Eğitim verdiğim ortamların bazılarında BT sınıfı
bulunmadığından sıkıntılar yaşamaktayım..." ifadelerini kullanmıştır. Fiziksel olanaklarla ilgili sorun yaşamayan
katılımcıların oranı %47 (f=7)’dir.
İdeal Ortamlar
Katılımcıların cevapları analiz edildiğinde katılımcıların %34'ü (f=5) eğitim verilen ortamların eğitim için elverişli
olduğunu, konuyla ilgili olarak herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ve kullanılan ortamların ideal bir eğitim ortamı
olduğunu belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak K10 şunları söylemektedir: "Bilgisayar donanımları ve akıllı tahtaların
düzenli bir şekilde çalışması..." Eğitim verilen ortamların ideal olduğunu belirten K8 durumu şu sözlerle
açıklamaktadır: “eğitim verdiğim ortam bilgisayar laboratuvarı olduğundan öğretmenleri uygulama yapması açısından
olumlu buluyorum."
Eğitim Verilen Grupların Büyüklüğü Hakkındaki Görüşler
Katılımcıların "Kaç kişilik gruplara eğitim veriyorsunuz? Sizce bu sayı kaç olmalıdır?” sorularına verdikleri cevaplar
Tablo-2'ye aktarılmıştır:
Tablo-2: Eğitmenlerin ideal katılımcı sayısına ilişkin görüşleri
İstek

Sayı

Yüzde(%)

10'u geçmemeli

2

13,3

15-20 arası olmalı

6

40,0

20 kişi olmalıdır

7

46,6

Katılımcıların verdikleri cevaplar analiz edildiğinde, katılımcıların tamamı 20 kişilik gruplara eğitim vermiş ve yarıya
yakını (f=7) bu sayıyı uygun görmüştür. Ancak katılımcıların %40’ı (f=6) bir eğitime katılan öğrenci sayısının 15-20
arasında olması gerektiğini, %13’ü (f=2) ise verimli bir hizmet içi eğitim için bir sınıftaki öğrenci sayısının 10’u
geçmemesi gerektiğini dile getirmiştir.
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Eğitime Katılan Öğretmenlerin Hazırbulunuşluk Düzeyi İle İlgili Düşünceler
Katılımcıların cevapları analiz edildiğinde katılımcıların %93'ü (f=14) öğretmenlerin kursa başlamadan önce eğitim
alması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %7'si (f=1) öğretmenlere herhangi bir eğitim verilmemesi gerektiğini
düşünmektedir. Öğretmenlere hangi eğitimlerin verilmesi konusunda verilen cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların
%80'i (f=12) öğretmenlere temel bilgisayar eğitimi verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bunun yanında bilgisayar
parçaları kullanımı eğitimi, internet becerileri, arama becerileri eğitimi verilmesi gerektiğini belirten katılımcılar
bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak K2: "Kesinlikle düşünüyorum. Daha önceden bilgisayar bilgim var denmesine
rağmen eğitimlerde temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmayan çok fazla sayıda öğretmenle karşılaştım."
Durumlarından bahsetmektedir. Ön eğitime ihtiyaç bulunmadığını belirten K1 durumu: "Bence herhangi bir ön eğitime
gerek yok; çünkü eğitim içeriği her öğretmenin anlayabileceği düzeyde gayet basit ve uygulamaya yönelik."
Cümleleriyle açıklamıştır.
Eğitim Süresiyle İlgili Düşünceler
Katılımcıların eğitim süresiyle ilgili verdikleri cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların %80'i (f=12) eğitim süresinin
yeterli olduğunu, katılımcıların %13'ü (f=2) eğitim süresinin fazla olduğunu, katılımcıların %6'sı (f=1) ise eğitim
süresinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Katılımcı sayısıyla süreyi ilişkilendiren K9: "Kursiyer sayısının çok (20) olması
ve eğitimin teorik ve uygulama kısımlarının çok fazla olmasından dolayı sürenin yetersiz geldiğini söyleyebilirim."
şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Eğitim süresinin fazla olduğunu düşünen K1 düşüncelerini: "Eğitim süresi fazla. Daha
az saatte, daha dolu bir program yapılabilir." Şeklinde dile getirmiştir.
Verilen Eğitimlerde Öğretmenlerin Ürünleri Hakkındaki Düşünceler
Katılımcıların “verilen eğitimlerde ortaya çıkan ürünler” hakkındaki görüşleri analiz edildiğinde katılımcıların %93'ü
(f=14) eğitime katılan kişilerin isteksizlik ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, bu noktada
ürünlerin istenilen düzeye ulaşamadığını belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların %7'si (f=1) ortaya çıkan
ürünlerin istenilen özelliklere uygun olduğunu belirtmiştir. K3 durumu:" Özenerek yapan öğretmen sayısı 4-5 kişi
oluyor. Diğerleri baştan savma oluyor. Bazıları akıllı tahtayı bile bir daha kullanmayacağını söyledi." Cümleleriyle
açıklamıştır. K2: "Beklenen düzeye yakın materyaller geliştiriliyor" şeklinde görüş bildirmiştir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde eğitimlerle ilgili en çok değinilen konuların eğitim içeriği ve kursiyer
hazırbulunuşluğu olduğu görülmüştür. Eğitim içeriği yapılan çalışmalar incelendiğinde; verilen hizmet içi eğitimlerin
teoriden ziyade uygulamaya dönük olması gerektiği benzer çalışmaların büyük bir bölümünde görülmüştür(Tatlı, Kılıç,
2013; Gökoğlu, Turgut ve Karal, 2014; Akbaba Altun, Avcı Yüksel ve Ergün, 2015; Çiftçi, Taşkaya ve Alemdar, 2013).
Daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen bu bulgu eğitim içeriğinde sadeleşmeye gidilip materyal arama bulma ve
seçme modülünün daha geniş bir zaman diliminde verilmesi bulgusunu desteklemektedir. Alan yazındaki çalışmaların
bir diğer ortak bulgusu, öğretmenlere temel bilgisayar eğitiminin verilmesi gerektiği bulgusudur(Akbaba Altun, Avcı
Yüksel ve Ergün, 2015; Tatlı, Kılıç, 2013 Gökoğlu, Turgut ve Karal, 2014; Bulut, Koçoğlu, 2012). Araştırmaya katılan
eğitmenler, bu bulguya %93 oranında katılmaktadır. Öğretmenlerin temel bilgisayar becerisi alması verilen eğitimlerin
fayda sağlaması noktasında önem taşımaktadır. Kursiyer hazırbulunuşluğuna yönelik olarak Tatlı ve Kılıç, 2013 yılında
yaptıkları çalışmada öğretmenlerin kendilerini teknolojik açıdan yeterli gördüklerini tespit etmişlerdir. Eğitime katılan
kursiyerlerin kendilerini yeterli görmelerinden dolayı öğrenmeye karşı kapalı olarak eğitime katılmaktadırlar bu durum
eğitimden alınan verimi düşürmektedir.
Eğitmenlerin eğitim ortamı hakkındaki görüşleri incelendiğinde eğitim verilen ortamların BT ekipmanları
açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında eğitim verilen ortamlardaki fiziksel yetersizlikler dikkat
çeken bir diğer unsurdur. Eğitmenlerin ideal ortamlarla ilgili verdikleri bilgilerden yola çıkılarak uzaktan eğitim
verilmesi için Bakanlık tarafından illerde oluşturulan uzaktan eğitim merkezlerinin fiziki ve donanım özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda, bu merkezlerin sayısının arttırılarak hizmet içi eğitim için kullanılmasının sorunun
çözümüne önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Eğitimlerdeki katılımcı sayısı ile ilgili görüşleri incelendiğinde eğitmenlerin büyük çoğunluğunun Bakanlığın
belirlediği katılımcı sayısı olan 20 kişilik grupları uygun gördüğü tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan eğitmenlerden
bazıları, eğitim verdikleri ortam özelliklerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı kişi sayısının 10-15 aralığına çekilmesi
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gerektiğini düşünmektedir. Konuyla ilgili olarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün illere
gönderdiği resmi yazıda eğitime katılacak kişi sayısının 20'yi geçmemesi gerektiği belirtilmektedir fakat eğitim verilen
BT sınıflarında genellikle 16 bilgisayar bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda katılımcı sayısının 15 ile
sınırlandırılması fayda sağlayacaktır.
Öğretmenlerin bu kursa alınmadan önce eğitime alınmasıyla ilgili soruya eğitmenlerin verdiği cevaplar analiz
edildiğinde bir kişi hariç tüm eğitmenlerin "Evet, verilmelidir." şeklinde cevap verdiği tespit edilmiştir. Eğitim
verilmesi gerektiğini düşünen eğitmenlerin tamamı öğretmenlere öncellikle temel bilişim teknolojileri eğitimi verilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Eğitmenlerin verdikleri cevaplardan yola çıkılarak eğitime katılan öğretmenlerin temel bilgi
teknolojisi alanında eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Bu eksiklikten dolayı öğretmenlerin ürün ortaya koyma, arama,
bulma becerileri gibi alanlarda ciddi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Eğitmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 25 saatlik hazırlayıcı eğitime katılan
öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre eğitimlerden daha fazla verim aldığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak
öğretmenlerin eğitime alınmadan önce temel bilgi teknolojileri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi ve sonuca göre
eğitime tabi tutulması sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma, FATİH projesinde verilen hizmet içi eğitimlerle ilgili Fatih Eğitmenlerinin görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Alanda birçok görüş belirleme çalışması yapılmasına rağmen projenin sahadaki yürütücüleri konumunda
olan eğitmenlerle yapılmış çalışmanın sınırlı sayıda olması bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
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ÖZET: Eğitim Fakültesi bölümlerinde Öğretmen Adaylarına Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması adı altında 2
ders verilmektedir. Bu dersler Teorik ve Uygulama adımlarından oluşan ve Öğretmen Adaylarının başarıyla
tamamlaması gereken önemli derslerdir. Dersin Teorik kısmı fakülte dersliklerinde, uygulama kısmı ise Eğitim
Fakültesinin bulunduğu il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlenen ilk ve ortaokullar da
verilmektedir. Bu derslerin uygulama kısmının fakülte dersliklerinde olmayışı çoğu zaman Öğretmen Adayının Fakülte
tarafından kontrolünü zorlaştırmaktadır. Ayrıca derslerin sonunda istenilen raporun uzunluğu Öğretmen Adayı için
hazırlanması ve doküman haline getirmesi büyük zaman kayıpları ve kağıt israfına sebep olmaktadır. Aynı zamanda
danışman için de değerlendirme kısmında zaman kayıpları ve etkili değerlendirme yapılamamasına neden olmaktadır.
Bununla birlikte her iki dersin yoklama değerlendirmesi uygulama adımında Fakülte dışında kontrol edildiği için
aksaklıklar oluşabilmektedir. Bu aksaklıkları gidermek amacıyla bilgi teknolojilerini kullanarak Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması derslerini dijital otomasyon sistemi ile takibinin yapılması için E-Deneyim adında uygulama
geliştirilmiştir. Uygulamanın temel konusu Okul Deneyimi veya Öğretmenlik Uygulaması alan Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin ders ile ilgili dokümanlarını elektronik ortam ile Danışmanına ulaştırabilmesi, çoklu ortam ile
hazırlanmış materyallerin kolaylıkla danışmanına aktarabilmesi, danışmanların dersi alan öğrencileri kolayca takip
edebilmesi ve ders ile ilgili raporlara kolaylıkla ulaşarak zaman kaybı ve iş yükünden kurtulması, bununla birlikte
öğrenci takibinin sisteme çevrimiçi olarak girilmesi sağlanarak ders takibinde yaşanabilecek olası sorunların önüne
geçilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, E-Deneyim
GİRİŞ
Günümüz bilgi sistemleri teknolojisinin gerekliliklerinden birisi çevrimiçi sistemler haline gelmiştir. İnternet eskiden
olduğu gibi sadece bilgi alış verişinin yapıldığı platform olmaktan çıkmış otomasyon sistemlerinin aktif olarak çalıştığı
bir hal almıştır. Bu gereksinimleri karşılamak için birçok uygulama geliştirme dilleri çevrimiçi yazılımlar üretmeye
uygun hale getirilerek masaüstü uygulamalar İnternet tabanlı hale getirilmesi kolaylaştırılmış ve bilginin istenilen yerde
istenilen zamanda erişilebilmesine ciddi katkı sağlamıştır. Çevrimiçi sistemlerin sağladığı en büyük avantaj farklı
yerlerdeki farklı kullanıcıların aynı sisteme eş zamanlı ya da eş zamansız erişebilmesi ve bağlı bulundukları sisteme
aşırı yük oluşturmadan kullanabilmesidir. Bununla birlikte çevrimiçi sistemlerin geliştirilmesi ile istemcilere binen
donanımsal yükün hafiflemesi buna bağlı olarak farklı tip kullanıcıların sistemi kullanma maliyetlerinin düşmesi ve
sisteme erişim yollarının çeşitlenebilmesi de çevrimiçi uygulamaların kullanılmasını nerdeyse zorunlu hale getirmiştir
(Sarıkaya,2014; Dursun ve Kuzu, 2008).
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Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2016/087 nolu proje tarafından
desteklenmektedir.
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Çevrimiçi sistemlerin kullanılmaya başlandığı alanlardan biride öğretmen eğitimidir. Özellikle öğretmen eğitimi
esnasında bazı derslerde çevrimiçi sistemlerin desteği ile daha etkili ve verimli ortamlar sağlanmaktadır. Ayrıca var
olan olası bir çok problemin azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Örneğin Eğitim Fakültelerinde Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması dersleri bunlara birer örnektir. Bu dersler, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği
hakkında doğrudan bilgi, beceri ve tutumlarının geliştiği uygulama ağırlıklı derslerdir. Eğitim Fakültesi bölümlerinin
genellikle son sınıflarında okuyan öğretmen adayları bu iki ders sayesinde uygulama okullarında ilk deneyimlerini
kazanmaktadırlar. Öğretmen adayları genellikle son sınıflarının ilk döneminde Okul Deneyimi dersini almaktadırlar.
Okul Deneyimi dersi, 1 saat teori 4 saat uygulamadan oluşmaktadır ve 4 saatlik uygulama ile öğretmen adayları
okullarda gözlemler yapmaktadırlar. Öğretmen adayları aynı zamanda okul ortamını tanımakta ve eğitim-öğretimin
işleyişini görme fırsatı yakalamaktadırlar. Öğretmenlik uygulaması dersi ise, yine son sınıf ikinci döneminde, 2 saat
teori ve 6 saat uygulamadan oluşan bir derstir ve 6 saatlik uygulama içerisinde öğretmen adayları, okullarda uygulama
öğretmeninin rehberliğinde öğretim sürecinde aktif rol almaktadırlar. Bu ders kapsamında öğretmen adayları ders planı,
ders notları, doküman, araç gereç hazırlama vb. hazırlıkları yapmaktadırlar. Bu uygulamalı derslerin etkili olabilmesi
için üzerinde durulması gereken en önemli konu öğretmen adayı-fakülte-okul arasındaki işbirliğidir. Fakülteler ile okul
yöneticileri arasında, dersin öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni arasında işbirliğine dayalı bir ortamın kurulması,
öğretmen adaylarının başarısı için oldukça önemlidir. Fakat işbirliği üzerine kurulan bu iki ders sürecinde hem aday
öğretmenin hem öğretim elemanlarının hem de uygulama öğretmenlerinin birleştiği ortak sorunlar bulunmaktadır.
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin program yöneticileri, öğretim üyeleri, aday öğretmenler ve
uygulama öğretmenleri olmak üzere tüm paydaşlarının bu derslerin tüm aşamaları için gerekli işlemleri web destekli
bir sistem üzerinden yapmaları derslerin verimliliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak
çalışmamızda, bu derslerle ilgilinen bütün paydaşların görevlerini takip edebileceği ve iletişim halinde olabileceği web
tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin kısaca E-deneyim olarak adlandırılmıştır ve detayları aşağıda
verilmiştir.
E-Deneyim Uygulaması
E-Deneyim uygulaması Eğitim Fakültelerinde verilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine destek
amaçlı geliştirilmiştir ve geliştirmek için .Net geliştirme platformu tercih edilmiştir. Uygulamanın veri tabanı, MS SQL
server platformunda tasarlanmıştır. Uygulamanın kullanıcı ara yüzünde HTML5 teknolojisinden yararlanılmış olup
otomasyonun tamamı Responsive(tüm istemcilere uyumlu) olarak tasarlanmıştır. Sistemin genel durum mimari şeması
Şekil-1`de verilmiştir.

Şekil-1. Sistemin Genel Durum Mimari Şeması

Geliştirilen E-Deneyim platformu 4 temel kullanıcısı vardır. Bu kullanıcılar özellikleri ile şu şekildedir:
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Bölüm Başkanı: E-Deneyim kullanıldığı en yetkin kullanıcı bölüm başkanının hesabıdır. Sisteme yeni dönem ekleme,
Uygulama okullarını yönetme (ekleme, çıkartma, düzenleme), dersi veren akademisyenleri (danışman kullanıcıları)
yönetme (ekleme, çıkartma, düzenleme), Staj Hocası kullanıcılarını yönetme(ekleme, çıkartma, düzenleme), tüm aday
öğretmen kullanıcılarını yönetme(ekleme, çıkartma, düzenleme), sisteme yüklenen deneyim raporlarını, yoklama
durumlarını inceleme yetkisine sahiptir.
Danışman (Akademisyen): Danışman (bölümdeki bütün akademisyenler), sisteme eklenmiş dönem ve okullara göre
danışmanı olduğu öğrencilerin hesaplarını yönetme(ekleme, çıkartma, düzenleme), öğrencilerin staj yapacağı okullara
kaydedilmesi, öğrencilerin gönderdiği rapor dosyalarını inceleyip değerlendirme, uygulama dersi yoklamasını inceleme
ve yılsonu notunu belirleme yetkisine sahiptir.
Öğretmen Adayı: Öğretmen Adayı (dersi alan lisans öğrencileri), danışmanı tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile
sisteme girerek rapor sunması gereken haftaları görebilme, ilgili haftalara dokümanlarını tarayıcı üzerindeki metin
editörü ile gönderebilme, varsa ek dosyalarını gönderdiği rapora iliştirebilme tüm raporlar tamamlandığında toplu halde
istemcisine indirebilme, yoklama durumunu görebilme yetkilerine sahiptir.
Staj Hocası: Staj hocası (Okullardaki öğretmenler), bölüm başkanı tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme
giriş yapıp uygulama dersini alacak öğrencilerin bilgilerine erişebilme, yoklama girişi ve öğrenci ile ilgili gözlem
bilgilerini aktarabilme yetkisine sahiptir.
Ayrıca sistem içerisinde kullanılacak veri tablolarının HTML5 tabanında hazırlanmış JQUERY teknolojisi ile
sorgulama ve sıralama özellikleri istemci taraflı yapılması planlanmıştır. Bu sayede işlem yapılacak veriler istemci
tarafına ilk seferde yüklenip bu veriler ile ilgili sorgulamalar dinamik olarak hızlı bir şekilde yapılabilmekte böylelikle
sunucu taraflı iş yükünde önemli oranda tasarruf sağlanmaktadır. Veri işleme tekniği olarak küçük çaplı değişiklikler
için AJAX teknolojisi ve JSON veri aktarım tekniği ile yapılmakta gereksiz veri transferinin önüne geçilmiştir. EDeneyim uygulaması her yeni dönemde öğrenci ve okul bilgisinin yenilenmesini isteyerek geçmiş öğrencileri veri
tabanında saklayabilmektedir. Bölüm başkanı hesabı ile geçmiş dönemlerin raporu sistemin çalışma dönemi seçilerek
erişilebilmektedir. Sistemin web adresi http://e-deneyim.com adresinden yayına verilmiştir.

Şekil-2: Sistemin Web Arayüzü

SONUÇ ve ÖNERİLER
Geliştirilen web tabanlı sistemle, Okul Deneyimi veya Öğretmenlik Uygulaması alan Eğitim Fakültesi öğretmen
adaylarının ders ile ilgili dokümanlarını elektronik ortam ile danışman olan öğretim üyesine ulaştırabilmesi, yazımsal
içeriğin yanında çoklu ortam ile hazırlanmış materyallerinde kolaylıkla danışmanına aktarabilmesi, danışmanların dersi
alan öğretmen adaylarını kolayca takip edebilmesi ve ders ile ilgili raporlara kolaylıkla ulaşarak zaman kaybı ve
karmaşadan kurtulması, bununla birlikte staj yoklamasının sisteme uygulama öğretmeni tarafından çevrimiçi girilmesi
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sağlanarak karışıklıkların önüne geçilmesi sağlanacağı düşünülmektedir. Daha sonraki çalışmalarda sistemin
kullanılabilirliğinin incelenmesi, öğrenci ve akademisyenlerin görüşlerinin alınması planlanmaktadır. Yapılacak bu
çalışmalarla sistem kullanıma açılacaktır. Nihai amaç ise, sistemin Eğitim Fakültesindeki bütün bölümlerin
kullanabileceği dinamik bir yapıya çevrilmesidir.
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Sarıkaya,Y. (2014). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri İçin Geliştirilen Web Tabanlı Bir Sistemin Kullanışlılığının
İncelenmesi, Master Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
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Çevrimiçi Öğretmen Ve Akran Dönütüne Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Seda ÖZER ŞANAL
Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ, TÜRKİYE
sedaozer@firat.edu.tr
ÖZET: Öğrenme öğretme sürecinde geribildirim öğrenmeyi destekleyici bir unsur olarak ele alınmış ve birçok
çalışmanın sonucuyla da desteklenmiştir. Dolayısıyla geribildirimin sayısının ya da kanalının çeşitlenmesinin de süreci
olumlu etkilemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışmada çevrimiçi ortamda öğrencilerin öğrenme çıktılarına öğretmen ve
akranlarından gelen geribildirimlere yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışma üniversite
dördüncü sınıfta okuyan toplam 42 öğrenci ile 4 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler Adobe Captivate
programı ile ilgili öğrenme görevlerini tamamlarken, yaptıkları işlemleri dersin sosyal ağ hesabından paylaşmışlardır.
Her hafta 9-13 öğrenci görev adımlarını paylaşmış ve akranları ve öğretmen görevlerini paylaşan öğrencilere
geribildirim vermiştir. Ders sonunda ise tamamlanan görevler sınıfa ilgili öğrenci tarafından sunulmuştur. Araştırma
sürecinin sonunda öğrenciler bu geribildirimlere ilişkin görüşlerini belirtmek üzere araştırmacı tarafından hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme formunu doldurmuşlardır. Elde edilen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından, öğrenciler
akranlarından gelen geribildirimlerle daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Akran geribildirimleri ile daha anlaşılır ve
benzer adımların verilmesi sonucu görevleri daha rahat tamamladıklarını ifade etmişlerdir. Genellikle elde edilen
sonuçlar hem öğretmen hem de akran geribildirimine yönelik olumlu olmuştur.
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi dönüt, akran dönütü, çevrimiçi öğrenme
GİRİŞ
Dönüte yönelik alanyazın bize birçok tanım sunsa da, genel bir ifade ile öğrenenden beklenen performans ile öğrenin o
anki durumu arasındaki farkın bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Dönütün amacı ise gerçek seviye ve beklenen seviye
arasındaki bu farkın giderilmesidir (Ramaprasad, 1983; Stobart, 2008). Brookhart (2008) ise, dönütü öğrenenin belirli
bir çalışmasına dair özel açıklama ve öneriler olarak tanımlamıştır. Öğrenme sürecinde dönüt aslında bu süreci
destekleyen bir unsur olarak ele alınabilir. Bu kapsamda öğrenme sürecinde öğrencilerin dönüt vermeye teşvik edilmesi,
dönüt vermenin öğretilmesi ve süreçten ayrı tutulmaması önem taşımaktadır. Sınıf ortamı ya da çevrimiçi öğrenme
ortamlarına dönütün katılmasının öğretmen, öğrenci ve öğrenme süreci açısından doğrudan ya da dolaylı etkilerinin
olması da kaçınılmazdır. Ancak çevrimiçi ortamlar sınıf ortamına göre daha farklı imkânlar sunmakta ve bu imkânlar
doğrultusunda da dönüt kullanımı ve bunu kaydına ilişkin avantajları da birlikte getirmektedir. Sınıf ortamı kalabalık
olması sebebiyle yeterli dönüt verilememektedir (Karatay, 2011).
Öğrenme öğretme sürecinde geribildirim öğrenmeyi destekleyici bir unsur olarak ele alınmış ve birçok çalışmanın
sonucuyla da desteklenmiştir. Mory (2004), dönütün öğrenmeyi desteklediğini, öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri
analiz etmelerinde ve içsel şemalarını yapılandırmalarında yardımcı olduğunu da belirtmiştir. Dönüt öğrenme çıktılarını
olumlu yönde destekleyen (William & Black, 1996) ve öğrenme sürecinde öğrenciye motivasyon sağlayan bir unsurdur
(Narciss & Huth, 2004). Azevedo ve Bernard (1995) yaptıkları meta analizde dönütün öğrenme sürecini geliştirdikleri
sonucuna varmışlardır. Öksüz ve Eraz ( öğrencilerin der dışı matematik etkinliklerini verdikleri geribildirimlerin
öğrencilerin matematik başarı ve tutumlarına etkisini incelemişlerdir. Deney grubundaki öğrencilerin, yani matematik
etkinliklerine dönüt verilen grubun daha başarılı ve tutum puanlarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Hamzadayı
ve Çetinkaya (2011) akran dönütünün yazılı anlatımı düzenlemedeki etkisini incelemiştir. Çalışmalarını sonucunda,
öğrencilerin dönüte ilişkin yeterli bilgileri olmadığını ve dönüte ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmeleri sonucunda akran
dönütünün yazılı anlatımı düzenleme olumlu sonuca varılabileceğini belirtmişlerdir.
Çalışma kapsamında ele alınan akran dönütünü Topping (1998) ise bireyin benzer statüdeki akranlarının, öğrenme
ürünü, başarısı, niteliği, değeri ve düzeyi açısından sorgulamayı sağlayan bir planlama işi olarak tanımlamıştır. Akran
değerlendirmesine ek olarak çalışmada eğitmen de öğrencilerin görevlerini değerlendirmiştir. Bu kapsamda öğrenciler
kendilerine verilen görevleri verilen tarihlerde gerçekleştirmiş ve istedikleri sürelerde, derse ait oluşturan sosyal medya
hesabı üzerinden akranları ve öğretmen ile paylaşmışlardır. Süreçte herkes görevle ilgili kişiye sosyal medya hesabı
üzerinden, yorum aracılığıyla dönüt vermiştir. Kişi bu dönütleri de dikkate alarak görevini tamamlamış ve görevini
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tamamlamasının ardından sınıfta görevini sunmuştur. Bu çalışmada çevrimiçi ortamda öğrencilerin öğrenme çıktılarına
öğretmen ve akranlarından gelen geribildirimlere yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Nitel araştırma olarak desenlenen bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı
öncelikle bir görüşme formu hazırlamıştır ve bu görüşme formunun geçerliği için iki uzmandan görüş alınmıştır.
Gerekli yerlerde düzenlemeler yapılarak görüşme formuna son hali verilerek uygulama için hazır hale getirilmiştir.
Araştırmanın katılımcılarını Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi son sınıfta
okuyan toplam 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan ders içeriğine yönelik izlence dönem
başında öğrencilerle paylaşılmıştır. Daha sonra içerikle ilişkili olarak gerçekleştirilecek görevler listelenmiştir ve “tarihgörev-öğrenci” listesi oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra dört hafta boyunca aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
1.
2.
3.
4.

Her hafta 9-13 öğrencinin görev adımlarını derse ait sosyal ağda görev adı ile paylaşması
Görev adımını paylaşan öğrencinin adımlarına yönelik öğretmen ve akranlarının geribildirim vermesi
İlgili öğrencinin geribildirimlerle birlikte görevini tamamlaması
Tamamlanan görevi sınıfa sunması

Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmenin
gerçekleştirilmesi için süreç sonunda belirlenen bir hafta süresinde (5 iş günü) öğrencilerle görüşme zamanı
belirlenmiştir. Görüşmeler süresince ses kaydı alınmış, katılımcı adı ile birlikte kaydedilmiştir. Görüşmelerin hepsi
tamamlandıktan sonra ses kayıtları transkript edilmiştir ve betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen görüşler
öncelikli olarak sorular kapsamında ayrılmıştır. Daha sonra içeriklerine göre temalar oluşturulmuş ve bu kapsamda
gruplandırılmıştır. Belirlenen bu temaların güvenirliği için üç uzmana başvurulmuş. Tema-görüş uygunluğunda bir
değişiklik gözlenmemiştir.
BULGULAR
Elde edilen verilerin analiz edilmesinin ardından üç ana tema ve sekiz alt tema elde edilmiştir Elde edilen veriler
öncelikle dönütün içeriği, dönütün kanalı ve dönütün zamanı olmak üzere üç ana temaya ayrılmıştır. Daha sonra
dönütün içeriği teması olumlu, olumsuz ve nötr içerik olarak üçe ayrılmıştır. Dönütün kanalı ise öğretmen ve akran
dönütü olarak ikiye ayrılmıştır. Dönütün zamanı ise süreç başı, süreç ortası ve süreç sonu olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Tema ve alt temalara ilişkin görüşler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Tema ve alt temalar
Ana temalar

Alt temalar

Dönütün İçeriği

Dönütün Kanalı

Dönütün Zamanı

Olumlu

Öğretmen

Süreç başı

Olumsuz

Akran

Süreç ortası/boyu

Nötr

-

Süreç sonu

Dönütün içeriğine yönelik bulgu ve yorumlar
Elde edilen ana temalar dönütün içeriği, dönütün kanalı ve dönütün zamanıdır. Birinci tema olan dönüt içeriği
kapsamında görüşler olumlu, olumsuz ve nötr dönüt olmak üzere üç alt temaya ayrılmış ve görüşler bu temalar altında
belirtilmiştir. Elde edilen görüşler şu şekildedir:
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Tablo 3: Dönütün içeriğine yönelik alt temalar ve görüşler
Ana tema
Alt Tema
Görüşler
Eksiklerin tamamlanması
Yol gösterici
Olumlu
Zaman kazandırması
Farklı adımların öğrenilmesi
Dönütün içeriği
Kontrollü ilerleme sağlaması
Görevde aksama
Olumsuz
Zaman kaybı
Nötr
Etkisiz

Sayı
5
7
3
2
2
4
7
6

Tablo 3 incelendiğinde dönütün içeriği temasına yönelik alt temalar ve bu alt temalara ilişkin görüşler görülmektedir.
Olumlu dönüt içeriğine yönelik görüşler eksiklerin tamamlanması, yol gösterici olması, zaman kazandırması, farklı
adımların öğrenilmesi, kontrollü ilerleme sağlanması olmak üzere beş görüş altında toplanmıştır. Olumsuz dönüt
içeriğine yönelik görüşler görevde aksama ve zaman kaybına sebep olması olmak üzere iki görüş altında toplanmıştır.
Nötr görüş alt temasında ise bu içeriklerin etkisiz olması yönünde ortak görüş elde edilmiştir. Aşağıda olumlu, olumsuz
ve nötr alt temalarına ilişkin alıntılara yer verilmiştir.
K23: “Yani yaptığım işte aslında iyi devam ediyorum ama doğru yaptığımı arkadaşlarım falan söyleyince daha güvende
hissedip, yaptıklarımı hiç kontrol etmeden hızlıca devam edip görevimi tamamladım. Ben sevdim, ne düşündüklerini
bilmek iyi geldi bana.”
K12: “Bazı dönütleri okurken zaman kaybettim yani dersin süresi zaten kısıtlı. Bir de arkadaşım ne yazmış diye okuyup
anlamak için vakit harcadım. İşin kötüsü olmuyor demiş, o hem kötü etkiledi, hem de işlerimi aksattı.”
K3: “Yani nasıl gittiğimi söyleyen, doğru ya da yanlış olmasına dair bir şey içermeyen bişeyler yazmış bazıları. Yani ne
gerek vardı ki.”

Dönütün kanalına yönelik bulgu ve yorumlar
İkinci tema olan dönütün kanalı öğretmen ve akrandan gelen dönüt olmak üzere iki alt temaya ayrılmış ve görüşler bu
temalar altında belirtilmiştir. Elde edilen görüşler şu şekildedir:
Tablo 4: Dönütün kanalına yönelik alt temalar ve görüşler
Ana tema
Alt Tema
Görüşler
Yol gösterici
Eksikleri tamamlama
Öğretmen
Özgüvenle ilerleme
Kontrol ederek ilerleme
Yanlış yapma korkusu
Dönütün kanalı
Eksikleri tamamlama
Daha samimi bir ortam
Akran
Endişesiz görev paylaşımı
Farklı yol öğrenme

Sayı
6
4
4
3
2
5
4
3
3

Dönütün kanalına yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğretmenden ve akrandan gelen dönüt olmak üzere ikiye
ayrıldığı görülmektedir. Öğretmen dönütü alan öğrenci, bu dönütlerin yol gösterici olduğunu, eksikleri tamamladığını,
görevinde özgüvenle ilerlediğini, kontrollü ilerleme imkânı bulduğunu belirtmiştir. Ancak iki öğrenci öğretmenden
gelen dönütün yanlış yapma korkusu yarattığına yönelik olumsuz görüş belirtmişlerdir. Akran dönütünün ise eksikleri
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tamamladığı, daha samimi bir ortam sunduğu, endişesiz görev paylaşımı imkânı sunduğu ve farklı bir yol gösterdiği
belirtilmiştir. Aşağıda öğretmen ve akran dönütü alt temalarına ilişkin alıntılara yer verilmiştir.
K14:”Öğretmenim bana ne yazsa, beni geriletmek için bir şey yazmaz. O yüzden yazdığı her şeyde mutlaka olumlu bir
şey vardır diye düşündüm. Yazdıkları nasıl ilerlemem gerektiğine dair fikir verdi bana.”
K27: ”Öğretmenimden gelen dönüt gibi değildi bu ikisi de iyi ama arkadaş ortamı her zaman daha samimidir. Ve
birbirimizin dilinden de anlıyoruz ya, açıkçası bu nedenle arkadaşlarım değerlendirdiğinde ben daha iyi anlıyorum,
çünkü hepimiz aynı anda o programı öğreniyoruz.”
Dönütün zamanına yönelik bulgu ve yorumlar
Üçüncü tema olan dönütün zamanı süreç başı, süreç ortası ve süreç sonu olmak üzere üç alt temaya ayrılmış ve görüşler
bu temalar altında belirtilmiştir. Elde edilen görüşler şu şekildedir:
Tablo 5: Dönütün zamanına yönelik alt temalar ve görüşler
Ana tema
Alt Tema
Görüşler
Yol gösterici olması
Zaman kazandırması
Süreç başı
Düşünmeye izin vermemesi
Değerlendirmeye izin vermesi
Adımların kontrolü
Dönütün zamanı
Gerekli düzenlemelerin yapılması
Süreç ortası
Eksikliklerin giderilmesi
Grup çalışmasının gerçekleşmesi
Düzenlemenin olmaması
Süreç sonu
Bir sonraki görev için görüş alınması
Yeni yolların öğrenilmesi

Sayı
5
5
4
2
5
3
4
3
2
4
6

Dönütün zamanına yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde ise dönütün süreç başı, süreç ortası ve süreç sonu olmak
üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Süreç başında verilen dönütlerin yol gösterici olduğu, öğrenciye zaman kazandırdığı,
değerlendirme sağladığını ancak düşünmeye izin vermeden yönlendirici olduğu belirtilmiştir. Süreç ortasında verilen
dönütün ise görevdeki adımların kontrolünün sağlandığı, gerekli düzenlemelere izin verdiği, eksiklerin giderilmesine
yardımcı olduğu ve grup çalışmasına izin verdiği belirtilmiştir. Süreç sonunda verilen dönütün ise herhangi bir
düzenlemeye izin vermediği bakımından olumsuz olduğu, ancak bir sonraki görev için önbilgi sağlaması ve yeni
yolların öğrenilmesi açısından olumlu olduğu belirtilmiştir. Aşağıda süreç başı, süreç ortası ve süreç sonu alt temalarına
ilişkin alıntılara yer verilmiştir.
K4: “Daha görevin ne olduğu sosyal medyada paylaştığım anda nasıl ilerlemem gerektiğini söylemişler. O yüzden bana
zaman kazandırdı.”
K18: “Ben görevle ilgili ekran kayıtlarını paylaştım dosyanın yüklenmesi uzun sürer diye. Arada yaptığım şeylerle ilgili
şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi olur falan yazmış arkadaşlarım, ben de onların bazılarını bir kağıda
not aldım sonrasında kullanmak için.”
K32: “Yani zaten bitirmişim görevi herkesle paylaşmışım da, yani o saatten sonra bana şöyle gitsen demesi ne etki
edebilirdi ki.
Önemli olan ben çalışırken ne olduğunu söylemek.”
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada çevrimiçi ortamda öğrencilerin öğrenme çıktılarına öğretmen ve akranlarından gelen geribildirimlere
yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 42 öğrenci ile bir süreç planlanmıştır. Süreçte
öğrenciler verilen görevleri gerçekleştirmiş. Ve süreç esnasında öğretmenden ve akranlarından, sosyal medya
aracılığıyla dönüt almışlardır. Bütün öğrencilerin görevlerini tamamlaması ve sınıfta sunmalarını ardından öğrencilerle
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görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen görüşlerin çözümlenmesinin ardından dönütün kanalı, dönütün içeriği ve
dönütün zamanı olmak üzere üç ana tema elde edilmiştir. Dönütü kanalı teması kapsamında öğretmen ve akran dönütü
olmak üzere iki alt tema belirlenmiştir. Öğretmenden ve akrandan gelen dönüt genellikle olumlu görüşleri beraberinde
getirirken, öğretmen dönütünün yanlış yapma korkusuna sebep olması, akran dönütünün ise daha samimi bir ortam
sunması görüşü dikkat çekmiştir. Dönütün içeriğine yönelik görüşler incelendiğinde ise, olumlu, olumsuz ve nötr dönüt
alt teması elde edilmiştir. Olumlu dönütlerin görevdeki eksiklikleri tamamladığı, yol gösterici olduğu, öğrenciye zaman
kazandırdığı, farklı adımları gösterdiği ve kontrollü ilerleme sağladığı belirtilmiştir. Olumsuz dönütlerin ise görevde
aksamaya ve zaman kaybına sebep olduğu belirtilmiştir. Nötr dönütlerin bir etkisi olmadığı belirtilmiştir.
Dönütün zamanına yönelik görüşler incelendiğinde ise süreç başı, süreç ortası ve süreç sonu alt temaları elde edilmiş.
Zamana yönelik görüşlerde de önceden verilen dönütün yönlendirici olduğu, süreç sonundaki dönütün ise geciken bir
dönüt olması sebebiyle düzenlemeye yardımcı olmadığı gibi olumsuz görüşler elde edilmiştir. Kleij, Eggen, Timmers ve
Veldkamp (2011) da zamanında verilen dönütün gecikmiş dönütten daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Ancak yine de
bu kapsamdaki görüşler süreç başı, ortası ve sonunda verilen dönütlerin eksiklerin giderilmesi, yol gösterici olması ve
grup çalışmasına izin vermesi gibi birçok olumlu görüşü beraberinde getirmiştir.
Çalışmanın bulguları ışığında çevrimiçi dönütün öğrenciler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu Nötr dönütler dışında,
olumlu ve olumsuz dönütlerin süreçte öğrenciyi olumlu yönlendirdiği düşünülürse, öğrencilerin kendini iyi ifade
edebilmesi ve değerlendirmeye odaklanması yeterlidir. Çalışmanın bulguları da dikkate alınarak şu öneriler verilebilir:
Dönüt vermeye yönelik öğrencilere yardımcı olunabilir, bu sayede etkisiz dönütler sürece katılmamış olur.
Süreçte öğrenci hem görev yapmalı hem de dönüt vererek, iki rolde de yer almalıdır.
Öğrencilere bilgilendirme yaparak, dönüt alma endişesi giderilebilir.
Dönütün yapısı/doğası ile ilgili farklı değişkenler daha detaylı incelenebilir.
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ABSTRACT: Web 2.0 technologies that socially based technologies are becoming more popular in the everyday lives
of students and teachers and capable of supporting informal conversation, reflexive dialogue and collaborative content
generation, enabling access to a wide raft of ideas and representations. As a result, educators have begun to explore
their use in formal education. However, teachers and pre-service teachers don’t have information about web 2.0
technologies adequately. Therefore, researchers clustered Web 2.0 tools in regard to eight areas: social media,
interactive presentation tools, online storage and file sharing tools, web authoring and collaborative tools, animation and
video tools, learning management systems, online survey and testing tools, concept maps and drawing tools. Because of
these social tools could be used for education for facilitate to teaching activities, authors have organized a scientific
meeting about web 2.0 education for pre-service teachers and shared their experience about this meeting process. This is
a kind of seminar for pre-service teachers about investigation and utilization of web 2.0 tools teaching and learning
environments which is supported by TUBITAK. In this study, the participants’ views of this seminar will be analyzed
based three sub-titles:Educational plan in the seminar, Academicians in the seminar, Benefits at the end of the seminar
Keywords: Web 2.0 tools, Pre-Service Teachers, TÜBİTAK
GİRİŞ
Son yıllarda bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler, iletişim araçlarını dolayısıyla da günlük hayatın yanı
sıra çalışma ve eğitim ortamlarını da değiştirmektedir. Bir başka ifadeyle, bilgi ve iletişim teknolojilerinde gözlenen
değişimler sosyal yaşantıyı değiştirdiği gibi bilgiye ulaşma, bilgiyi oluşturma, bilgiyi kullanma gibi gereksinimleri
bulunan eğitim ve iş ortamlarını da yeniden şekillendirmektedir. Başarıyı arttırmak ve performansı yükseltmek için
gereksinim duyulan iletişim, etkileşim, aktivite vb. unsurların her seviyede ve kolayca yapabilmesini sağlayan yeni
ortamların işe koşulması eğitim ortamındaki rolleri ve yetkinlik gereksinimlerini de hızla değiştirmektedir.
Öğrencilerden içinde bulunduğu yüzyılın getirileri sonucunda eleştirel düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme,
işbirliği içinde çalışabilme, yenilikçi ve üretken olabilme gibi temel becerilerin yanı sıra bilgi, medya ve teknoloji
yazarlığı gibi yeterlikler beklenmektedir. Eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biri olan öğretmenlerden ise 21.
yüzyılın eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi teknolojilerin kullanması, konu alanına hâkim olması,
konunun özelliğine uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmesi, aktif katılımı sağlayabilmesi gibi teknolojik,
pedagojik ve alan bilgisi yeterliklerine sahip olması beklenmektedir (İlhan, 2004). Bu gereksinimlerin bir sonucu olarak
teknoloji konusunda bilgi ve beceri sahibi olan öğretmen ve öğrencilerden bu bilgileri hayatlarında etkili bir şekilde
kullanmaları beklenmektedir (Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2013).
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Web 2.0 araçları olarak adlandırılan yeni nesil internet teknolojileri, iletişim, etkileşim, bilgi paylaşımı ve bilgiye kolay
erişim, işbirlikli içerik oluşturma, içerik depolama ve paylaşma, değerlendirme, görselleştirme gibi imkânları her
seviyede katılımcının kolayca yapabileceği basitlikte sunmaktadır (Ajjan & Hartshorne, 2008; Altun, 2008). Bu yeni
teknolojiler sundukları avantajlar ve kolay kullanımları sayesinde, öğrenci ve öğretmenlere ihtiyaç duydukları kolaylık
ve desteği sağlamaktadır. Öğrenme ortamlarında öğrencilerin aktif katılımcı olmalarının ve içeriğe katkıda
bulunmalarının teşvik edildiği günümüzde Web 2.0 araçlarıyla öğrencilerin içerik oluşturma, içeriği manipüle etme,
içeriği denetleme ve sosyalleşme imkânları sağlanmaktadır. Bu bağlamda, Web 2.0 araçları eğitim sistemindeki
değişimi destekleyen bir teknolojik yenilik olduğu düşünülmekte ve eğitim ortamlarına adapte edilmesi tavsiye
edilmektedir(Elmas & Geban, 2012). Son dönemde eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek Web 2.0 araçlarının sayısı
ve sunduğu imkanların çeşitliliği giderek artmaktadır. Bu nedenle benzer özellikteki araçlar özelliklerine göre belli
başlıklar altında sınıflandırılmakta ve bu sınıflandırma her geçen gün değişmekte ve genişlemektedir. Web 2.0
araçlarının kategorileri Tablo1’deki gibi sıralanmaktadır:
Tablo 1. WEB 2.0 Araçlarının Geliştirilmiş Sınıflandırılması
Animasyon ve Video Araçları

Kodlama Araçları

Sunum Araçları

Anket ve Sınav Araçları

Metin ve Yazarlık Araçları

Video Konferans Araçları

Depolama ve Dosya Paylaşım Araçları

Müzik ve Ses Araçları

Web Geliştirme Araçları

Fotoğraf ve Resim Araçları

Sınıf Yönetim Araçları

Kavram Haritası, Karikatür ve Çizim Araçları

Sosyal Paylaşım Siteleri

Web 2.0 araçlarının tercih edilmesinin en önemli nedeni, sadece verilen bilgilerin ekranda okunmasından ziyade, ortak
bir akılla bir çok kullanıcıyı bir arada sosyal ve aktif bir ortamda aynı hedefe ya da ürüne odaklayabilmesidir (O'Reilly,
2007). Bu araçların potansiyel faydalarından yararlanmak isteyen eğitimcilerin, öncelikle bu alandaki yeniliklerden
haberdar olmaları ve bu teknolojileri etkili ve verimli bir şekilde kullanabiliyor olmaları beklenmektedir. Bu nedenle, bu
teknolojilerin avantajlarının, sınırlılıklarının ve eğitim öğretim ortamlarına adapte edilme sürecindeki kullanılacak
yöntemlerin öğretmen adaylarına mezun olmadan aktarılması ve özelliklerini, etkilerini ve kullanım alanlarını bilen
eğitimcilerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sürecinde pedagojik bilgi ve becerilerin teorik olarak
gerçekleştirilmesinin yanı sıra Web 2.0 araçların eğitim ortamlarında nasıl kullanılabileceğinin uygulamalı olarak
gösterilmesi daha başarılı olunmasını sağlayacaktır.
YÖNTEM
Bu araştırma, üzerinde çalışılan olguya ilişkin özellikleri betimlemek amacıyla yürütülen betimsel bir çalışmadır
(Fraenkel & Wallen, 2009). Araştırmada, öğretmen adaylarının etkinlik programı hakkındaki görüşleri betimsel olarak
incelenmiştir.
Araştırma Grubu
Çalışmanın araştırma grubu, 40 ayrı üniversite, 18 ayrı bölümden toplam 217 başvuru (46 Erkek, 171 Kadın) arasından
üniversite dağılımı, sınıf düzeyi, cinsiyet, not ortalaması ve başvuru formunda yer alan 5 adet açık uçlu soruya verilen
yanıtlara göre belirlenmiş olan 40 öğretmen adayından oluşmaktadır. Bu adaylar, 17 farklı üniversitenin 10 farklı
bölümünde 3.ve 4. sınıf lisans öğrencisi olup katılımcıların 9’u erkek, 31’i kadındır. Ayrıca katılımcıların 13’ü üçüncü
sınıfta, 27’si ise lisans son sınıfta öğrenim görmektedir.
Etkinlik Hakkında
Etkinlik, TÜBİTAK’ın Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı desteğiyle 08-12 Şubat 2016 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Etkinlik boyunca, öğretmen adaylarına Web 2.0 ortamlarının sağladığı sosyal, işbirlikli,
paylaşımlı, etkileşimli sanal ortamlarda öğrencilere rehberlik edebilmeleri için gerekli pedagojik bilgi ve beceriler
aktarılmış ve seçilen Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında nasıl kullanılabileceğine yönelik uygulamalı bir eğitim
verilmiştir. Etkinliğe çocukların eğitiminde önemli yer tutan temel pedagojik kavramların anlatılmasıyla başlanmış ve
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Web 2.0 araçlarının eğitime entegrasyonu pedagojik açıdan incelenmesiyle devam edilmiştir. Daha sonra belirlenen
sekiz başlık altında yer alan tüm araçlar tanıtılarak kurulum ve üyelikler gerçekleştirilmiştir. Bu sekiz başlık ve örnek
araçlar ise araştırmacılar tarafından şu şekilde belirlenmiştir:
Sosyal Ağlar (Facebook, Twitter,Youtube,Delicious,Pinterest)
İnteraktif Sunum Araçları (Prezi, SlideShare, PowToon)
Çevrimiçi Depolama ve Dosya Paylaşım Araçları (Dropbox, Google Drive, Yandex Disk)
Web Günceleri ve İşbirlikli Yazarlık Araçları (Blog, Wikipedia, Wikispaces)
Çevrimiçi Anket ve Sınav Araçları (Google Doc, Survey Monkey, Poll Everywhere)
Animasyon ve Video Araçları (GoAnimate, Creaza, Animoto, Kerpoof)
Kavram Haritası ve Çizim Araçları(Bubbl.us, Cacoo, Scribblar)
İçerik Yönetim Sistemleri (Edmodo, Edublogs, Wordpress)
Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanılmasına yönelik uygulamalı eğitimi vermek üzere dört farklı üniversite, üç farklı
bölümden uzmanlık alanlarına göre toplam yedi akademisyen eğitmen olarak görev almıştır. Etkinlik boyunca öğretmen
adayları Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından misafir edilmiş ve tüm
masrafları (yol, konaklama, yemek vb.) TÜBİTAK tarafından karşılanmıştır.
Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi
Etkinlikteki eğitimlerin tamamlanmasından sonra, öğretmen adaylarının etkinlik programını değerlendirmesi için beş
dereceli likert tipindeki 21 sorudan oluşan Etkinlik Değerlendirme Anketi (EDA) uygulanmış; ayrıca programın olumlu
ve olumsuz yönlerini ve benzer etkinlikler için hangi konularını tercih edeceklerini derinlemesine öğrenebilmek için üç
adet açık uçlu soru sorulmuştur:
Seminer size hangi konularda katkı sağlamıştır, olumlu gördüğünüz yönleri detaylandırarak sıralayınız.
Seminerde gördüğünüz eksik yanları ya da olumsuzlukları detaylandırarak sıralayınız.
Benzer bir eğitime tekrar katılmayı düşünür müsünüz? Alanınızla ilgili başka hangi konularda eğitimlerin yapılmasını
istersiniz? Gerekçelendirerek yazınız.
Anket, alanyazındaki benzer etkinlik ve seminerlerin değerlendirilmesi esnasında kullanılan ölçme ve değerlendirme
araçları (Gökdere ve Çepni, 2005; Uzal, Erdem, Önen ve Gürdal, 2010) incelendikten sonra proje yürütücüsü
koordinatörlüğünde etkinliğe katılan akademisyenler tarafından geliştirilmiştir. Farklı alanlardan dokuz
akademisyenden uzman görüşü alındıktan sonra gerekli görülen düzeltmeler yapılmış ve etkinliğe katılan öğretmen
adaylarına uygulanmıştır. EDA 3 temadan oluşmakta olup, bu temalardan biri 5 madde yer alan etkinliğin planlanması
ve eğitim programı, bir diğeri 10 madde bulunan etkinlik boyunca ders veren akademisyenler, son tema ise 6 maddeden
oluşan etkinlik sonundaki kazanımlar hakkında soruları içermektedir. Toplanan nicel veriler frekans ve yüzde
değerleriyle tablo halinde sunulmuştur. Açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen veriler, nitel veri çözümleme
yolları kullanılarak temalara ayrıştırılmış (Yıldırım ve Şimşek, 2006) ve toplanan verilerin analizinde çeşitleme yapmak
için kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde uygulanan anketten elde edilen veriler ve bu verilere ilişkin istatistiksel bulgular ile açık uçlu sorulardan
gelen nitel veriler sunulacaktır.
Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Eğitimi Etkinliğine İlişkin Görüşleri
Öğretmen adaylarının düzenlenen etkinlikle ilgili görüşlerini almak için uygulanan anketten elde edilen verilerin
kategorilere göre dağılımı ve öğretmen adaylarına yöneltilen üç adet açık uçlu soru ile düzenlenen etkinliğin olumlu ve
olumsuz yönlerine ilişkin öneri ve eleştirileri şu şekildedir:
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Etkinliğin Planlanması ve Eğitim Programı Hakkında Görüşleri
HİD İD
O
İ
Çİ
%
%
%
%
%
Eğitimin süresi
0
7.5
20
15
57.5
Eğitimin düzenlendiği tarih (zamanlaması)
0
0
12.5 27.5
60
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu
0
0
22.5
15
62.5
Eğitim yöntemi ve tekniğinin anlama açısından uygunluğu
0
0
7.5
45
47.5
Programın etkisi ve verimi için araç-gereç ve doküman
0
0
0
37.5 62.5
kullanma
0
1.5 12.5
28
58
Genel Ortalama
*Hiç İyi Değil - HİD, İyi Değil - İD, Orta - O, İyi - İ, Çok İyi - Çİ

Ort
4.23
4.47
4.4
4.4

SS
1.025
.716
.841
.632

4.625

.490

4.43

.766

Tablo 2 incelendiğinde uygulanmış olan anketteki maddelerin ortalama puanı 4.43 olduğu görülmektedir. Bu durum
öğretmen adaylarının genel olarak etkinliğin planlanması ve eğitim programı hakkında görüşlerinin oldukça iyi düzeyde
olduğunu göstermektedir. Yalnızca, ilk madde olan “Eğitim Süresi” maddesinin ortalama puanı 4.23 ile ortalamanın
altında kaldığı ve eğitimin süresine yönelik görüşlerin diğerlerine oranla daha olumsuz olduğu görülmüştür. Bunun
gerekçesi olarak ise ifade edilen bazı öğrenci görüşleri şu şekildedir:
Ö1 : “8 başlıkta nerdeyse 20 aracı kullanmayı öğrendik, daha fazla örnek yaparak pekiştirme imkânı olmadı. Keşke
eğitim 2 hafta yapılsaydı da her başlık yarım gün değil tam gün öğrenilseydi.”
Ö2 : “Eğitime geldik, alıştık derken bir anda bitti. Grup olarak da projelerin yapılması faydalı olurdu. Örneğin ikinci
hafta da eklenip orada da bölümümüze göre gruplar oluşturulsa ve grup projeleri geliştirsek daha etkili olurdu.”
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Ekinlikteki Akademisyenler Hakkında Görüşleri
TYS YS OY
%
%
%
Konuya hâkimiyeti (Alanında yeterli bilgi birikimine sahip)
0
0
0
Konuyu uygun yöntem ve tekniklerle sunumu
0
0
0
Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanması
0
0
0
Konuları açık, anlaşılır ve seviyeye uygun işlemesi
0
0
7.5
Bilgiye ulaşma ve ilgili kaynakları kullanma konusunda
0
0
0
katılımcıları bilgilendirmesi
Motivasyonu sağlaması ve iletişim kurma becerileri
0
0
0
Konuyu daha etkili sunabilmek için gerekli olan araç-gereçleri
0
0
7.5
yerinde ve zamanında kullanması
Faaliyet programına uyması
0
0
0
Eğitimin içeriğini güncel konu ve çalışmalarla ilişkilendirmesi
0
0
15
Eğitimin içeriğini öğrencilerin görev alanı ile ilişkilendirmesi
0
0
15
0
0
4.5
Genel Ortalama

Y
%
30
52.5
52.5
37.5

TY
%
70
47.5
47.5
55

Ort
4.70
4.48
4.48
4.48

SS
.464
.506
.506
.640

45

55

4.55

.504

15

85

4.85

.362

15

77.5

4.70

.608

42.5
7.5
35
33.25

57.5
77.5
50
62.25

4.58
4.63
4.35
4.58

.501
.740
.736
.579

Tamamen Yetersiz – TYS, Yetersiz – YS, Orta Düzeyde Yeterli – OY, Yeterli – Y, Tamamen Yeterli – TY

Tablo 3 incelendiğinde ise anketteki maddelerin ortalama puanının 4.58 olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmen
adayları ekinlikteki akademisyenleri yüzde 95`in üzerinde bir oranla yeterli veya oldukça yeterli görmektedir.
Katılımcıların en olumsuz gördüğü madde ise eğitim içeriğinin öğrencilerin görev alanı ile ilişkilendirilmemesi (4.35)
olarak belirlenmiştir.
Katılımcıların eğitim veren akademisyenleri değerlendirdiği ikinci temaya ilişkin görülen en olumsuz madde eğitimin
içeriğini öğrencilerin görev alanı ile ilişkilendirmesi olarak görülmüştür. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar
incelendiğinde bu konudaki olumsuzluk şu şekilde ifade edilmiştir.
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Ö3 : “Uygulamalar çok farklı bölümlerden öğrenciler olduğu için genel kullanıma yönelik hazırlanmış, öğrenim
gördüğümüz bölüme yönelik uygulamalar gün sonunda yarım kaldı ya da hiç yapılamadı.”
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Etkinlik Sonundaki Kazanımlar Hakkında Görüşleri
KKM KM KS
K
KK
Ort SS
%
%
%
%
%
Eğitim, Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanılması konusunda yeni
0
0
22.5 37.5 40 4.18 .781
bilgi ve beceriler kazandırdı
Eğitim kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı
0
0
7.5
30 62.5 4.55 .639
Eğitim motivasyonumu artırdı
0
0
0
37.5 62.5 4.63 .490
Eğitim öğretmenlik mesleğinde uygulayabileceğim yeni bilgi ve
0
0
15 22.5 62.5 4.48 .751
beceriler kazandırdı
Eğitim öğretmen ya da öğretmen adayı meslektaşlarımla
0
0
0
37.5 62.5 4.63 .490
paylaşabileceğim yeni mesleki bilgi ve beceriler kazandırdı
Eğitim konuya olan ilgimi artırdı
0
0
0
30
70 4.70 .464
0
0
7.5 32.5 60 4.53 .633
Genel Ortalama
Kesinlikle Katılmıyorum - KKM, Katılmıyorum - KM, Kararsızım - KS, Katılıyorum - K, Kesinlikle Katılıyorum - KK
Tablo 4`e bakıldığında, etkinliğin sağladığı kazanımlar temasının genel ortalaması 4.53 olup bu temadaki maddelere
ilişkin görüşleri oldukça olumlu bulunmuştur. Bulgular, eğitimin en çok katılımcıların ilgisini arttırdığını ve mesleğinde
uygulayabileceği bilgi ve becerileri kazandığını göstermektedir.
Katılımcıların eğitim sonunda edindiği kazanımlarına ilişkin ise “Web 2.0 araçları konusunda yeni bilgi ve beceriler
kazandırdı.” maddesi en olumsuz görülen madde olarak ön plana çıkmaktadır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar
incelendiğinde ise kullanılan Web 2.0 araçlarının çoğuyla ilk defa bu seminerde tanıştıklarını ve daha önceden
bildiklerinin ise eğitimde kullanılmasına yönelik güncel bilgiler edindiklerini ifade etmiştir. Bu yanıtların anketle ters
sonuçlar vermesinin nedeni olarak Web 2.0 araçlarının öğrenim gördükleri alanda kullanılmasına ilişkin bilgi ve
becerileri kazandırmasını düşünerek olumsuz düşündükleri gösterilebilir.
Ayrıca, katılımcılar, farklı üniversitelerden öğrenciler arasında oluşan sosyal ortam ve başka üniversitelerden gelen aynı
bölüm öğrencilerinin birbiri hakkında edindikleri bilgileri etkinliğin diğer kazanımları arasında sıralamıştır ve bütün
katılımcılar genel olarak etkinlikten memnun ayrıldıklarını belirtmiş, benzer bir etkinlik olması durumunda tekrar
katılacaklarını ifade etmiştir.
TARTIŞMA
Günümüzde, öğrencilerin analiz etme, değerlendirme, problem çözme, sentezleme, eleştirel bakış açısı geliştirme,
yaratıcı düşünme ve işbirliğine dayalı çalışma becerilerini kazanmalarının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu
becerilerin kazandırılması öğrencilerin aktif olduğu, yaparak yaşayarak öğrendiği, zaman yönünden bağımsız olmasına
rağmen çalışmasının her an kontrol edilip yönlendirmelerin yapıldığı süreçlerle gerçekleşebilir. Bu süreçlerin etkili ve
verimli olması, performansın artması, öğrenmenin kolaylaşması ise öğretmenlerin sınıflarında Web 2.0 gibi yeni
teknolojileri işe koşması yoluyla mümkündür. Çünkü Web 2.0 araçlarının yalnızca sosyal medyadan ibaret olmadığı ve
mevcut birçok aracın öğrenci gereksinimlerini karşılamak için kullanılabileceğinin fark edilmesiyle beraber öğretmenler
de rollerinin değiştiğini hissetmiştir. Öğretmenlerden artık öğretime yönelik güncel yöntemlerin yanı sıra teknoloji
konusunda da bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir. Son dönemde bu bilgi ve becerilerin edinilmesi için
öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yönelik farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu çalışmada da, TÜBİTAK
tarafından desteklenen benzer bir etkinlik incelenmiş ve etkinlik sonunda öğretmen adaylarının katılmış oldukları
seminerlerle ilgili görüş ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili görüşler etkinliğin
planlanması ve eğitim programı, etkinlik boyunca ders veren akademisyenler ve etkinlik sonundaki kazanımlar
hakkında olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. Toplanan veriler incelendiğinde temaları oluşturan maddelerin
tamamında katılımcıların görüşlerinin oldukça olumlu olduğu görülmüştür.
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Öğretmen ya da öğretmen adaylarına eğitimde kullanılabilecek güncel Web 2.0 araçlarının öğretilmesi yeterli değildir,
aynı zamanda bu araçlar öğretilirken kullanabilecekleri uygun öğretme yaklaşımlarının da aktarılması önemlidir.
Verilen eğitimler genellikle verilebilecek eğitimlerin tanıtımı olacak kadar süre ve imkânlara sahip olduğundan
katılımcıların ilgi ve motivasyonlarının arttırılması bu tür etkinliklerin en önemli çıktılarıdır. Bu amaç doğrultusunda bu
araştırmada da incelenen proje gibi benzer etkinliklerin düzenlenmesi ve yeni destek alanlarının açılması daha fazla
öğretmene ya da öğretmen adayına ilgi ve motivasyon aşılanacağı anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak, araştırmada incelenen etkinlik sayesinde, katılımcılara Web 2.0 araçları öğretilirken, kullanabilecekleri
yeni yaklaşım ve araçların etkili ve doğru kullanımına ilişkin uygulama deneyimi yaşamaları sağlanmıştır. Çok yüksek
sayıda başvuru olmasına rağmen, imkânlar dâhilinde gerçekleştirilen bu etkinliği, tüm öğretmen ve öğretmen adayları
tarafından kesinlikle katılınması gereken bir eğitim olarak ifade etmişlerdir. Seminer süresince araştırmacılar tarafından
gözlenen ve yaşanan sorunlar ve yapılan gözlemler ışığında benzer seminerler düzenlemek isteyen araştırmacılara
yönelik öneriler ise şu şekildedir:
Eğitim sürecini her bir başlığa (Örn: İnteraktif Sunum Araçları (Prezi, SlideShare, PowToon)) en az üç gün ayıracağı
etkinlikler planlamalıdır. Bu durum seminer süresinin uzamasına neden olacağından seçilen bir başlığın teorik ve
uygulamalı olarak ele alınması verimi arttıracaktır.
Öğretmen ya da öğretmen adayları gibi farklı disiplinlerden katılımcılarla çalışılıyorsa, katılımcılar birkaç alandan
seçilerek örnek uygulamaların doğrudan bu alanlara yönelik yapılması eğitimi daha etkili yapacaktır.
Daha geniş süre ile yapılabilecek alana özgü bir eğitimde grup çalışması yapılacak ek etkinliklere de yer verilmelidir.
Eğitim kapsamı dışında gerçekleştirilebilecek sosyal ve kültürel etkinlikler ilk kez bir araya gelmiş bir grubun
kaynaşması ve grup bilincine kısa sürede sahip olmasına katkı sağlamaktadır.
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ÖZET: Bu çalışmada çocuklara elektronik sistemlerin temellerinin öğretilmesinde kullanılabilecek araçların neler
olduğu ve bu sistemlerin nasıl programlanabileceği hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca bu sistemlerin temellerini
neden öğretmemiz gerektiğiyle ilgili çalışmalar incelenecektir. Bu konuda en çok kullanılan araçlardan bahsedilerek
Arduino ve Raspberry Pi gibi açık kaynaklı donanım ve yazılım platformun özellikleri karşılaştırılacaktır. Sonuç olarak
elektronik sistemlerin çocuklara ve gençlere öğretilirken kullanılacak yöntemler hakkında önerilerde bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arduino, Raspberry Pi, programlama, elektronik
ABSTRACT: This study aims to inform teachers and researchers about the basic electronic systems and how to
program them. Furthermore, the studies on the importance of teaching these systems will be examined. In this context,
some of the widely used tools will be mentioned such as Arduino and Raspberry Pi, and the properties of these open
source hardware and software platforms will be compared. Some of the methods and techniques for teaching these
electronic systems to children and teenagers will be discussed.
Keywords: Arduino, Raspberry Pi, programming, electronics
GİRİŞ
Eğitim sistemimizde öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip
bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen öğrencilere olan
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Matematik) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil edilmektedir. STEM eğitimi;
teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini hedeflemektedir. STEM eğitiminin diğer bir
amacı ise, disiplinler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak ve
anaokulundan üniversiteye kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar
yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir (MEB, 2016).
STEM eğitimini derslerimize adapte etmek ve yaygınlaştırmak için en etkin yöntemlerden biri de teknoloji tabanlı
eğitim ortamlarının hazırlanmasıyla olacaktır. STEM eğitimiyle beraber bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilecek
ve buluşçu olmasını sağlayacak yöntemlerden biri de çocuklar ve gençlerin programlamayı öğrenmesidir. Alan
yazındaki birçok çalışma göstermiştir ki öğrencilere bilgisayar programlama ve tasarım araçları erken yaşlarda
öğretilirse, öğrencilerin dijital okuryazarlığının yanı sıra problem çözme, analitik düşünme becerileri ve ürüne dönük
büyük projeler yapma, küçük projelerin entegrasyonuyla karmaşık problemlere çözüm üretme alışkanlığı, yaparak
öğrenme alışkanlıkları gelişmekte ve bireyler aktif üreticiler haline gelmektedir (Fesakis ve Safeim, 2009; Akpınar ve
Altun, 2014; Yukselturk & Altiok, 2016).
Son yıllarda alan yazında, hem programlama öğretmek hem de elektronik araçları kullanarak programladığı
teknolojilerin dış dünyayla nasıl veri alışverişi yapabildiğini ve alınan bilgilerin dijital olarak nasıl işlenebildiğini
anlamak için bazı yöntemlerden sıkça bahsedilmektedir. Fiziksel ve robot programlamaya başlangıç olarak görülen bu
yöntem ve araçlardan en çok bilinenleri Arduino ve Raspberry Pi gibi açık kaynaklı donanım ve yazılım platformudur.
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Arduino ve Raspberry Pi Teknolojisi
Elektroniğe yeni başlayanlara yönelik önerilen yöntemlerin başında Arduino ve Raspberry Pi teknolojilerinin
kullanılarak projeler geliştirilmesi gelmektedir. Aşağıda bu iki prototipleme kartının bazı teknik özelliklerinin
karşılaştırması (Tablo 1) ve görünüşleri (Resim 1) sunulmaktadır.
Tablo 1. Bazı Teknik Özellikleri Açısından Arduino Uno ve Raspberry Pi Karşılaştırması

Boyut
İşlemci
Saat Hızı
RAM
Flash
Çalışma Voltajı
Yaklaşık Güç
Genel Dijital I/O
Analog Girdi
PWM
SPI
UART
Geliştirme Ortamı
Ethernet
USB Host
Video Çıkış
Ses Çıkış

Arduino Uno
7.5 x 5.5 cm
ATmega328
16MHz
16KB
32KB
7-12V
0.5W
14 adet
6 adet (10 bit)
6
1
1
Arduino IDE
Yok
Yok
Yok
Yok

Raspberry Pi (Model B)
8.5 x 5.5 cm
ARM11
700MHz
512MB
SD Kart
5V
3.5W
8 adet
Yok
Yok
1
1
Linux
10/100
2 adet USB 2.0
HDMI, kompozit
HDMI, analog

Resim 1. Arduino Uno (Solda) ve Raspberry Pi (Sağda) Kartları

Arduino
Arduino, donanım ve yazılım açısından kullanımı kolay, açık kaynaklı bir elektronik platformdur. Arduino kartları,
üzerindeki giriş/çıkış noktalarına bağlanabilen sensörler ve elektronik devre elemanları ile çok farklı amaçta projeler
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tasarlanmasına olanak sunmaktadır. Bu devreleri çalıştırabilmek için oluşturulacak program kodları Wiring tabanlı
Arduino programlama dili ile, entegre geliştirme ortamında (IDE) yazılır. Kodlar kartın üzerindeki mikrodenetleyiciye
aktarılarak, tek başına çalışabilen ve çevresiyle etkileşime geçen sistemler oluşturulabilmektedir.
Arduino; programlama ve elektronik öğrenmeye yeni başlamış öğrencileri hedef alarak, onlara hızlı prototipler
üretebilmeleri için çok küçük ve ucuz bir bilgisayar sağlamak amacıyla, İtalya’da bulunan Ivrea Interaction Design
Institute tarafından 2005 yılında geliştirilmiştir. Ancak kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak hobi
meraklılarından profesyonel programcılara, sanatçılardan bilim insanlarına kadar pek çok farklı alandakilerin ilgisini
çekmiş olup, farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin, yanlış alarmların önüne geçebilmek için -Arduino ve
Raspberry Pi kullanılarak- duman sensörü ve video kamera ile çalışan yeni bir yangın alarm sistemi geliştirilmiştir (Bin
Bahrudin, Kassim & Buniyamin, 2013).
Eğitim alanında da bilgisayar ve programlamanın yanı sıra fizik, kimya, biyoloji gibi diğer derslerde de proje
geliştirmek için kullanılabilmektedir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, analitik kimya dersinde
öğrenciler Arduino ile laboratuvar otomasyonu tasarlayarak kimyasal ölçümler yaptıkları ve süreçten memnun oldukları
bildirilmiştir (Mabbott, 2014). Kimya eğitimi alanında bir başka çalışma ise derslerde uygulanabilecek bir PH seviyesi
ölçme düzeneği geliştirmiş ve adımları paylaşmıştır (Kubínová & Šlégr, 2015a). Bir diğer çalışmada ise fizik eğitimine
yönelik termometre ve kronometre geliştirmek için bilgiler paylaşmışlardır (Kubínová & Šlégr, 2015b). Fizik alanında
ölçüm yapmaya yönelik bir derste, üniversite birinci sınıf öğrencilerine önce Scratch daha sonra da LabVIEW ile
Arduino eğitimi verilmiş ve bunun sonucunda programlama becerileri ile fizik dersine yönelik öz yeterlikleri ve
motivasyonlarında artış tespit edilmiştir (Kuan, Tseng, Chen, & Wong, 2016). Mekatronik alanında bir çalışma ise,
üniversite son sınıf ve master düzeyindeki makine mühendisliği öğrencilerinin Arduino ile geliştirdikleri projeleri
incelemiş ve sonuçlarının oldukça olumlu olduğunu bildirmiştir. (Chancharoen, Sripakagorn, & Maneeratana, 2015).
Chancharoen vd. (2015) ön bilgisi düşük olan öğrencilerin programlama ve elektronik devreleri öğrenmelerinde
kolaylık sağladığını, derse olan ilginin arttığını ifade etmektedir.
Raspberry Pi
Raspberry Pi, Birleşik Krallık’ta, çocukların ve yetişkinlerin bilgisayar becerilerini ileri taşımak amacıyla kurulmuş
olan Raspberry Pi Vakfı tarafından geliştirilmiş, ucuz ve küçük bir bilgisayardır. İlk modeli 2012 yılında piyasaya
sürüldüğünden bu yana tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmış olup, 2016 yılında son modeli olan Raspberry Pi 3 ile bazı
özellikleri daha da gelişmiş olarak piyasaya çıkmıştır. Modellerin özelliğine göre fiyatı $5-$35 arasında değişmektedir.
Üzerinde gelen bazı özellikler USB 2.0 portları, ses çıkışı, HDMI video çıkışı, MIPI kamera girişi, GPIO (genel amaçlı
giriş/çıkış) arayüzü ve 5V MicroUSB güç girişi olarak sıralanabilir. Öcelikli olarak, Debian tabanlı bir Linux işletim
sistemi olan Raspbian çalıştırsada, başka işletim sistemleri de üzerindeki SD Karta kurulup çalıştırılabilir.
Bir bilgisayara takılıp kullanılabilecek çoğu şey Raspberry Pi ile de çalışacağı için fiyat/performans oranına göre çok
verimli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple eğitimde, öğrencilerin bozmaktan korkmayarak ve istedikleri gibi eklemeçıkarma yaparak projeler geliştirebilmesine olanak sağlamaktadır. Geyer (2014) kimya eğitiminde Avogadro sayısının
öğretiminde kullanılabilecek küçük bir system tasarımını Raspberry Pi kullanarak yapmıştır. Wolfer (2015), öğrencilere
bilgisayarlarda mimari ve iletişimin paralel bilgi işlemedeki etkisini göstermek için birkaç adet Raspberry Pi kullanarak
bir süper bilgisayar geliştirmiş, bunun pedagojik olarak daha uygun bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. Bilgisayar
öğretmenlerine yönelik bir günlük workshop sonucunda onların derslerinde Raspberry Pi kullanmaları yönünde olumlu
sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Byrne, Fisher, & Tangney, 2015). Bir başka çalışmada öğretmenlerin derslerine entegre
edebilecekleri çeşitli prototip kartları incelenmiş olup Arduino ve Raspberry Pi için bunlar arasında başlangıç seviyesi
için en uygun olduğu sonucuna varılmıştır (Jamieson & Herdtner, 2015). Jameson ve Herdtner (2015), ayrıca açık
kaynaklı sistemlerde geliştirilen açık kaynak kodlu projeleri değerlendirmenin öğretmenler açısından bir problem
olduğunu ifade etmiş ve bu konuda bazı çözümler sunmuşlardır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Arduino herhangi bir ön bilgisi olmayan tüm yaştaki öğrenciler için daha kolay öğrenilebilen bir platform sunuyor.
Özellikle Scratch for Arduino ile K-12 seviyesinde blok tabanlı programlamayı kullanarak hızlı sonuçlar alınabilmekte.
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Buna ek olarak 10 yılı aşkın bir süredir kullanımda olması sebebiyle gelişmiş bir destek ağı sunması da yeni başlayanlar
için yardımcı olabilmekte. Buna karşın Raspberry Pi bir bilgisayarın neredeyse tüm işlevlerini yerine getirebilen bir
sistem sunmakta. Ancak elektronik devrelere yeni başlayan biri için giriş/çıkış (GPIO) portlarına ulaşmak ve
programlamak daha zor olduğundan Arduinoya göre daha az kullanışlı olabilir. Birbirine benzerlikleri her ne kadar çok
olsa da, farklılıkları göz önünde bulundurularak birlikte kullanıldıklarında daha büyük işler yapılabilmektedir.
Alan yazında, çok farklı disiplinlerin Arduino ve/veya Raspberry Pi ile çok çeşitli uygulamalar geliştirdikleri
görülmektedir. Ancak özellikle K-12 seviyesinde derslerde kullanılmasına yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu
platformların geliştirilme amaçları göz önüne alındığında çocukların kullanma olanaklarının arttırılması gerekmekte
olup, şüphesiz ki alandaki iyi uygulamalar buna öncülük edebilecektir. Özellikle bilgisayar derslerinde programlama ve
elektronik konularının öğrencilere fiziksel dünyada etkileşime geçebilecekleri ve deneme yanılma yoluyla
öğrenebilecekleri eşsiz araçlar sunması açısından Arduino ve/veya Raspberry Pi gibi prototipleme kartlarının müfredata
entegre edilmesi çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.
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Özet: Eğitim ortamlarından toplanan verilerin, eğitimi geliştirmek için kullanılmasını sağlayan “öğrenme analitikleri”
alanının eğitim paydaşlarına ve öğrenme süreçlerine büyük katkısı olacağı belirtilmektedir. Öğrenme Analitiklerinin
çoğunlukla öğrenenlerin analizi, öğretimi iyileştirme, öğretimde kaliteyi arttırma, öğrenenlerin risk durumunu ve
muhtemel geçme notlarını hesaplama gibi birçok amacı ve yararı vardır. Son dönemde öğrenme analitikleri ile ilgili
uluslararası çalışmaların sayısı artmakta,
alanın yetersiz olan noktalarının giderilmesine yönelik öneriler
geliştirilmektedir. Alana olan ilgi özellikle birçok açık üniversite tarafından MOOC (Massive Open Online Courses)
denilen çok büyük öğrenci kitlelerine imkân sağlayan kursların değerlendirilmesi amacıyla kullanmaya başlanmasıyla
daha da artmıştır. Bununla birlikte öğrenme analitikleri alanında yerli çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada Veri
madenciliği, Eğitsel Veri Madenciliği ile ilgili bilgiler verilerek özellikle Öğrenme Analitiklerinin tanımı, çeşitleri,
süreçleri, araçları paylaşılmış, şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme analitikleri, veri madenciliği, eğitsel veri madenciliği, etik ve gizlilik
GİRİŞ
Gelişen teknoloji insan yaşamının birçok alanında köklü değişmeler yarattığı gibi eğitimde de önemli değişimleri
meydana getirmiştir. Geleneksel öğrenme ortamları yerine etkin, öğrenci merkezli ve yaratıcılığa dayalı çözümler
oluşturmak, teknolojiyi eğitime entegre edebilmek için çeşitli kavramlar sunulmuştur. “Öğrenme etkileşim ürünüdür”
der Elias (2011). Öğrenme; bireyin çevresiyle, eğitimciyle, içerikle ve diğer bireylerle ilişkiye girmesiyle gerçekleşir.
Öğrenme bu şekilde değerlendirildiğinde birçok eğitimci, eğitim ortamlarının nasıl daha etkileşimli hale getirileceğinin
yolunu aramaktadır. Öğrenmenin etkililiğini sağlamak ve artırmak için öğrencilerin aldıkları notların ölçülmesi ve
değerlendirilmesi gerekir. Geleneksel yöntemle değerlendirme işlemi genellikle kursun sonunda olmakta ve öğrenciye
zamanında müdahale etme imkânı vermemektedir. Online eğitim kaynakların artışı beklenmedik oranda öğrenenlerin
etkileşimlerine ait verilere ulaşmayı mümkün hale getirmiştir. Bu veriler genel olarak öğrenenlerin öğrenme ortamları
ve ağları ile etkileşime girmeleri sonucu oluşmaktadır. Bu daha çok uzaktan eğitim ile yapılan ve bir şekilde bilgisayar
ile öğrenenlerin etkileşimleri sonucu kayıt edilen verilerdir. Örneğin içeriklerin ne kadar süre ile okunduğuna ilişkin
verileri Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve İçerik Yönetim Sistemi (İYS) ile kolayca kayıt edilebilmektedir. Yine
öğrenenlerin ne zaman tartışma forumlarına girdikleri, kiminle etkileşime girdikleri ve içerde kaldıkları süre içinde
nelere odaklandıkları kayıt edilebilmektedir. Fare ve klavye hareketleri seviyesine kadar inebilen bu verilerin Eğitsel
Veri Madenciliği (EVM) ve Öğrenme Analitiği (ÖA) gibi yeni yaklaşımlarla analiz edilmesi sayesinde eğitim
araştırmacılarının üzerinde çalıştığı karmaşık problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilerin
davranışlarının, tecrübelerinin, bilgi düzeylerinin modellenmesi, benzer öğrenci örüntülerinin oluşturulması,
uyarlanabilir ve kişiselleştirilebilir ortamlarda kullanılabilecek bilgilerin üretilmesi mümkün olabilecektir (Bienkowski,
Feng ve Means, 2012).Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim ve öğrenme kavramları değişmektedir. Öğrenme
ortamlarının farklılaşması ile birlikte farklı öğrenme araçları ve değerlendirme yöntemleri gelişmektedir. Gelecekte
eğitimin nasıl olacağını düşünmeye başladığımızda genellikle teknolojiyle olan ilişkisini gözönünde bulundurmaya
çalışırız. Her yerde ve her zaman ulaşabileceğimiz aygıtlar, esnek sınıflar gibi eğitimde yenilikçi çalışmalar
yapılmaktadır. Özellikle yükseköğretimde dokunup göremediğimiz halde eğitimi şekillendirecek olan büyük veri ve
analitiklerdir (Siemens, 2011). Yükseköğretimde büyük miktarda öğrencilerden veri toplanmakta ama bunlar etkili bir
şekilde kullanılmamaktadır. Zamanında geri dönütler sağlanamamakta veya müdahale edilememektedir. Eğitim sürecini
tamamlamadan bırakanlar, başarısız olanlar ile ilgili değerlendirmeler genellikle yılsonunda hesaplanmakta ama bunlara
zamanında müdahale edilmediği için sonuç değişmemektedir. Bu yüzden hem ekonomi, hem personel hem de eğitim
kaynakların büyük kısmı boşa harcanmakta ve etkili bir öğrenme çıktısı elde edilememektedir.
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Yapılan bu çalışmada belirtilen sorunların giderilmesi için öğrenci, öğretmen, eğitim kurumları, üniversiteler ve diğer
bileşenlerle bütün olarak eğitim ve öğretime büyük katkısı olacağı belirtilen Öğrenme Analitikleri alanına bir bakış
yapılmıştır. Öğrenme Analitiklerinin tanımı, çeşitleri, süreçleri, araçları paylaşılmış, şimdiye kadar yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
ÖĞRENME ANALİTİKLERİ
Her türlü kaynağın daha verimli kullanılması, öğrenmenin daha etkili hale getirilmesi, yapılan eğitimlerin daha rasyonel
bir şekilde değerlendirilmesi, öğrencilerin birbirinden farklı ortamlardaki faaliyetleri incelenerek, öğrencilerin
performanslarının artırılması için öğrenme analitikleri kullanılabilir. Son yıllarda eğitim verilerinin öğrenme deneyimini
zenginleştirmek için analiz edilmesine büyük bir ilgi olmuştur. Öğrenenlerin çevirim içi öğrenme ortamlarındaki
aktivitelerinin arkada bıraktıkları izleri toplayarak, öğrenme durumlarını iyileştirme ve öğrenmeyi geliştirmeyi
amaçlayan “Öğrenme Analitikleri” alanı doğmuştur. 2011 yılında yapılan Learning Analytics and Knowledge (LAK)
11’de Öğrenme Analitikleri; öğrenmenin gerçekleştiği ortamı ve öğrenmeyi optimize etmek ve anlamak amacıyla,
öğrenci verilerinin toplanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve raporlanması olarak ifade edilmiştir.
Analitik araçların kullanılması ile yasal ve etik bir takım problemleri beraberinde getirmektedir. Gizlilik, güvenlik,
sahiplik gibi durumlarda sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Ferguson (2012), öğrenme analitiklerinin
geleceğinde başa çıkılması gereken sorunlardan birinin de etik olduğunu ve açık etik kurallarının geliştirilmesi
gerektiğinden bahseder. Öğrenme analitiklerinin kullanımı arttıkça ve yaygınlaştıkça etik ve gizliliğe ilişkin sorunlar da
daha net ortaya çıkmaktadır. Slade ve Prinsloo (2013)’ya göre şu anda öğrenme analitiklerinin temel etik ve gizlilik
problemleri: Verinin konumu ve yorumlanması, Rıza bildirimi, gizlilik ve verinin yeniden tanımlanması, Verinin
depolanması, sınıflanması ve yönetimi şeklinde sıralanmaktadır. Hem Slade ve Prinsloo’nun belirttiği hem de alanda
yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde öğrenme analitiklerinin gizlilik ve etik boyutunda cevaplanmayı bekleyen bir
takım sorular şunlardır: Öğrenci verilerinin toplanma şekli, Verilerin toplanacak kaynakların seçimi, Verilerin nereye
konumlandırılacağı, Veri güvenliğinden kimin sorumlu olacağı, Verilerin kime ait olduğudur.
Massive Open Online Course (MOOC) geçen birkaç yıl içinde önemli bir açık öğrenme ortamı haline gelmiştir. MOOC
ortamı öğrenme analitikleri için büyük bir fırsat sağlamakta ve alana heyecan getirmektedir. Öğrenenlere ait büyük veri
setlerinin kayıt edilmesini sağlayabilir. MOOC’ların daha etkili olmasının ilk adımı öğrenenlerin nasıl katıldıkları ve
öğrenenlerin davranışlarının analizi ile mümkündür. MOOC’lar büyük bir fırsat sağlamalarına karşın kitlesel öğrenci
grupları arasında bireysel olarak öğrencilerin desteklenmesi oldukça zor hale gelmektedir. Öğrenme analitikleri
öğrenenlere MOOC’larda kendi öğrenme deneyimleriyle ilgili destek sağlayabilir. Öğrenme analitikleri etkili kişisel
öğrenmeler, farkındalığı artırabilir. Bazı MOOC araştırmalarında ÖA araçlarının öğrenme süreçlerinin izlenmesi,
zorlukların belirlenmesi, geribildirim sağlanması ve öğrenenlerin desteklenmesi için MOOC’lara uygulanması tavsiye
edilmektedir (Yousef ve diğerleri, 2014a). Her ne kadar ÖA araçlarının MOOC uygulanması gerektiğiyle ilgili
çalışmalar varsa bile henüz bunlar yeterli değildir. Clow (2013) MOOC öğrenme ortamların sorunları ve zorluklarını
tartıştığı çalışmasında geleneksel eğitime oranla MOOC’ların en büyük probleminin devam sorunu olduğu belirtilmiştir.
Bir diğer sorun olarak ta geribildirim döngüsü için kaynakların olmayışı, riskli durumdaki öğrencilere desteğin olmayışı
olarak belirtilmiştir.
Öğrenme analitiklerinin geleceğini öngörmek için geçmiş birkaç yıl içinde alanda yaşanan gelişmelerden yola çıkarsak
parlak ve daha etkin olacağını söyleyebiliriz. Bunu yaşamlarımızda teknolojinin etkisinin artmasından hareketle bu
teknolojik etkinin eğitime yansımasının daha da artacağından öngörebiliriz. Toplumsal hayatların gelişmesi, teknolojik
ilerlemenin artmasıyla toplumlar daha bağlantılı hale gelmektedir. Pedagoji bilimi teknoloji ile değişmekte ve yeniden
şekillenmektedir. Öğretmenler öğrencilerin başarılarının artırılması için yeni yollar aramaya devam etmekte, farklı
alternatifler oluşturmak için teknolojiden faydalanmaya devam edeceklerdir. Bu bağlamda düşünüldüğünde eğitim
ortamlarında daha fazla veri üretileceği bu verilerin daha da önem kazanacağı ve bunların anlamlı hale getirilmesi için
de analitiklere başvurulacağı söylenebilir.
Tablo3. Uluslararası Öğrenme Analitikleri ve Bilgi Konferansı (LAK) Verileri
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Year
Submitted Accepted Rate
LAK '11
38
17
45%
LAK '12
36
14
39%
LAK '13
58
16
28%
LAK '14
44
13
30%
LAK '15
74
20
27%
LAK '16
116
36
31%
Overal
366
116
32%
LAK 15’ten LAK 16’a geldiğimizde kayıtlı katılımcı sayısı %30 artığı görülmüş ayrıca Google akademide en fazla atıf
alan ilk 20 çalışma içinde yer alan tek konferans bildirisi LAK konferans bildirisi olmuştur. Kuzey Amerika’dan
Avustralya’ya Avrupa’dan Latin Amerika’ya hatta Afrika’ya kadar farklı kıtalarda öğrenme analitikleri çalışmaları
yapılmaktadır (Gasevic, Dawson ve Jovanovic, 2016).
Aslında öğrenme analitikleri yeni bir alan gibi görünse de akademik analitikler ve eğitimsel veri madenciliği gibi
alanlarda uzun zamandır yapılan bir çalışmadır. Bütün çalışma ve araştırma alanlarının özellikle yeni olanların
tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi problemlidir (Clow, 2013). Öğrenme analitikleri alanının da sınırları çizilirken
farklı alanlar ile benzerlik ve farklıkları dikkate alınmıştır. Eğitsel veri madenciliği, akademik analitikler, sosyal ağ
analizleri gibi farklı alanların dönüştürülmesiyle ortaya çıkan öğrenme analitikleri; yararlı bilgi elde etmek, kişinin
önceki öğrenmelerini yansıtmak ve eğitim-öğretimi geliştirmek için kullanılır (Dyckhoff, Zielke, Bültmann, Chatti, ve
Schroeder, 2012). Öğrenme analitikleri içerik ve yöntem itibariyle birçok alanın birleşiminden oluşur. Bu alanlar;
akademik analitikler, aktif araştırma, eğitsel veri madenciliği, tavsiye sistemleri, kişiye uyarlanabilir öğrenme olarak
sıralanabilir (Dyckhoff ve diğerleri, 2012). Bunlardan ilki Veri Madenciliğidir. Günümüzde teknolojik gelişmelerle
birlikte eğitim geleneksel sınıf dışında uzaktan öğrenme, mobil öğrenme, kitlesel açık öğrenme gibi farklı şekillerde
yaygınlaşmaktadır. Geleneksel sınıf ortamları ile karşılaştırıldığında çevrimiçi öğrenme ortamları öğrencilerin öğrenme
aktiviteleri ile ilgili önemli miktarda veriyi veri tabanlarında kayıt edebilmektedir (Greller ve Drachsler, 2012). Bu
büyük veriyi çözümlemek ve anlamlı bilgileri ortaya çıkarmada istatistiki yöntemler her zaman kullanışlı
olmayabilmektedir (Şengür ve Tekin, 2013). Bu amaçlar doğrultusunda farklı alanlarda uzun yıllardır kullanılmakta
olan veri madenciliği uygulamaları son dönemde araştırmacılar tarafından eğitimde de kullanılmaktadır. VM
tekniklerini kullanan ve öğrenme analitiklerinin “kardeş” alanı olarak tanımlayabileceğimiz, Eğitsel veri madenciliği
(EVM) ilk olarak 2005 yılında eğitim serileri şeklinde başladı. Eğitsel veri madenciliği (EVM), veri madenciliği
alanındaki farklı araç ve tekniklerin eğitim alanında kullanılmasını sağlayan yeni bir disiplindir. Siemens ve Baker
(2012) tarafından yapılan çalışmada Eğitsel veri madenciliği; öğrenme ortamlarından elde edilen verilerin ortaya
çıkartılması için yöntemler geliştirilmesi ve bu yöntemlerin öğrencilerin ve öğrenme ortamlarının daha iyi
anlaşılmasında kullanılması ile ilgilenen bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Eğitsel veri madenciliği ve Öğrenme
Analitiği eğitim ortamlarından toplanan verilerin, eğitimi geliştirmek için kullanılmasını sağlayan alanlardır (Siemens
ve diğerleri, 2012). Genel yaklaşım açısından EVM daha çok teknik ve yöntemlere odaklanırken, ÖA ise daha çok
uygulamalara odaklanmaktadır. Bununla birlikte bu farklar alanlar zaman içinde değiştikçe azalmaktadır (Liñán ve
Pérez,2015). Diğer bazı ilişkili alan ise Akademik Analitiklerdir (Goldstein ve Katz, (2005), Tavsiye Sistemleridir
(Verbert ve diğerleri (2012) Kişisel Uyarlanabilir Öğrenme (Chatti ve diğerleri, 2014) Sosyal Öğrenme Analitikleri
(Shum ve Ferguson, 2012). Öğrenme analitiklerinin bu alanlardan temel farkı ve başka bir alan olarak tanımlanmasını
sağlayan ise öğrenme analitiklerin ilgilendiği konunun tamamen öğrenme olmasıdır.
Öğrenme Analitikleri Modelleri Ve Süreçleri
Öğrenme analitikleri için farklı kişiler tarafından farklı bazı modeller geliştirilmiştir. Model geliştirmekle ilgili bir
çalışma Greller ve Drachsler (2012) tarafından öğrenme analitikleri için altı kritik boyutlu bir çerçevenin çizildiği
çalışmadır. Hedefler, veriler, araçlar, iç sınırlar, dış engeller ve paydaşlar olarak öğrenme analitiklerinin bileşenleri bir
bütün olarak sunulmuştur. Burada son zamanlarda yapılan ve öğrenme analitiklerinin bütün bileşenleriyle kapsayan bir
model sunulmuştur. Bunlardan son olarak Chatti ve diğerleri, (2014) tarafından “Learning Analytics: Challenges and
Future Research Directions” adlı çalışmada yapılan referans modeldir. Bu model daha önce Chatti ve diğerleri
tarafından 2012’ de “A Reference Model For Learning Analytics” başlıklı çalışmada yapılan çalışmanın gözden
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geçirilmiş ve geliştirilmiş halidir. Model oluşturulurken öğrenme analitiklerinin dört boyutu düşünülerek yapılmıştır. Bu
boyutlar Şekil 1’ de gösterilmiştir. Bu model ile genel çerçeve çizilmiştir.
Ne? Hangi tür veri toplanacak, yönetilecek ve analiz için kullanılacak?
Kim? Analizlerle hedeflenen kimdir?
Neden? Neden sistem analizleri verileri toplamaktadır?
Nasıl? Toplanan verilerin analizi nasıl gerçekleştirilecektir?

Şekil 1. Öğrenme Analitikleri Referans Modeli (Chatti ve diğerleri, 2014). Sadeleştirilmiştir.
Campbell ve Oblinger (2007) tarafından akademik analitik için beş adımlı kayıt, raporlama, tahmin, haraket ve rafine
etme şeklinde sıralamaktadır. Clow (2012) ise bunu öğrenme analitiklerinin ana teması haline getirmekte ve Öğrenme
Analitikleri Çemberi olarak isimlendirmektedir.

Şekil 2. Öğrenme analitikleri çemberi. (Clow, 2012).
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Öğrenme Analitikleri Çemberi; verileri üreten öğrenen (1) ile başlamakta, öğrenen veri (2) üretir, bu veriler ile
ölçümler, görselleştirmeler yapılır (3). Son adımda elde edilen sonuçlara göre müdahalede (4) bulunulur ve bu
müdahale tekrar öğrenene döner bu şekilde döngü devam eder. Bu süreçlere tek tek değinmek hangi aşamada nelerin
gerçekleştiğini bilmek öğrenme analitiklerini anlamak için önem arz eder.
ÖĞRENME ANALİTİKLERİ ARAÇLARI VE UYGULAMALARI
Öğrenme analitikleri ile ilgili çalışmaların başladığı günden bugüne geldiğimizde birçok yükseköğretim kurumunda
uygulamalara başlanmış, bazı üniversitelerde uygulama hazırlıkları devam etmektedir. Aynı şekilde öğrenme
analitiklerinde kullanılan araçlar da artmakta ve var olanlarda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenme
analitiklerinde farklı araçlar kullanılmaktadır. Purdue Üniversitesi Signal Programı, SNAPP, gibi araçlardan bazılarıdır.
Bunların dışında Moodle, Blackboard gibi ÖYS ve İYS’lere entegre edilebilen yahut beraber kullanılan öğrenme
analitikleri araçları bulunmaktadır. Gerek öğrenme analitikleri alanında gerekse eğitsel veri madenciliği alanında
kullanılan araçlarla ilgili yapılan pek çok çalışma mevcuttur. Bunlardan bazıları Srimani ve Kamath (2012),
Kabakchieva (2013), . Atif, Richards, Bilgin ve Marrone (2013), Suchithra, Vaidhehi ve Iyer (2015) gibi çalışmalardır.
İncelenen bu çalışmalarda alanda araçlar ve kullanımlarıyla ilgili pek çok çalışma yapıldığı görülmüştür. Ancak
araçların genelleştirilmeden yoksun oluşları, kullanımında uzmanlık gerektirmeleri gibi sorunlardan kaynaklı alanda
standartlaşmış bir araç kullanımı gözlenmemiştir. Bir sonraki bölümde farklı araçların kullanıldığı, farklı bölgelerden
üniversitelerde uygulanan öğrenme analitikleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Öğrenme Analitikleri Uygulamaları
Öğrenme analitiklerinin uygulandığı yükseköğretim kurumlarının sayısı her gün artmaktadır. Purdue
Üniversitesinde Signal Trafik Işıkları, Maryland Üniversitesi, California Devlet Üniversitesi, Marist Koleji, New York
Teknoloji Ensitüsü (NYIT, New England Üniversitesi, Açık Üniversitesi (Open University), Griffith Üniversitesi,
Wollongong Üniversitesi, Michigan Üniversitesi vb. üniversiteler öğrenme analitiklerinde ciddi çalışmalar yapan ve
belli ölçüde olumlu sonuçların elde edildiği üniversitelerdir. Bazı uygulamaların nasıl yapıldığı ve uygulama sonunda
elde edilen sonuçların; öğrenme analitiklerinin geleceğini şekillendirebileceği düşünüldüğünden daha ayrıntılı bir
şekilde aşağıda incelenmiştir.
Purdue Üniversitesinde: Signal Trafik Işıkları
Öğrenme analitikleri alanında sıklıkla atıf yapılan ve alanda en fazla ilgiyle takip edilen çalışma Purdue
üniversitesindeki Signal çalışmasıdır. Purdue Üniversitesinde 2007 yılında iş zekâsı ilkelerinin kurumda
uygulanmasıyla birlikte kurslarda öğrenci başarılarının, öğrenci devamının ve mezuniyet oranlarının artırılması

amacıyla sistem oluşturulmuştur. Öğrenci katılım verileri, geçmiş akademik bilgiler, demografik bilgiler ve Blackboard
Vista ÖYS ile etkileşim verileri araç tarafından kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı geribildirim fakülte elemanları
tarafından öğrencilere e-mail ile sağlanmaktadır. Tahmini algoritmalar öğrenci performansı (kurslarda elde edilen
notlar), harcanan çaba (içerik yönetim sistemleri ile etkileşimi), akademik geçmişi (lise ve standart test sonuçları ) ve
öğrenci özelliklerine(yaş vb.) üzerine temellendirilir. Bu bileşenlerden elde edilenlere göre sistem Şekil 3’te gösterildiği
gibi kırmızı ışık ile başarısız olabilecekleri, sarı ışık ile potansiyel problemli olanları ve yeşil ışık ile de başarılı olanları
göstermektedir. (Arnold, 2010).
Şekil 3. Signal fakülte kontrolpaneli.
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Araştırmalar hem öğrenci başarısının artırılmasında hem de öğrencilerin devamını sağlamada başarılı sonuçları
olduğunu göstermektedir. Pilot uygulama yapılan biyoloji kursunda sistemi kullananların kullanmayanlara göre %12
daha fazla B ve C notu alırken %14 daha az D ve F notu almışlardır. Başka bir çalışmada da 45 yüksek risk grubunda
olan öğrenci dâhil 220 öğrencinin bulunduğu kursun sonunda sadece %10,6’ sı hala riskli grupta kalmış ve %69 düşük
risk grubuna yükselmiştir. Ayrıca öğrencilerin risk durumlarını öğrendikten sonra davranışlarının değiştirmeye eğimli
oldukları tespit edilmiştir. Yapılan ankette öğrencilerin % 89 signal’ın olumlu bir deneyim sağladığını %74 ise
motivasyonlarının Signal sistemini kullanarak arttığını bildirmişlerdir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre Signal course
kullananların kullanmayanlara göre devam ve başarı oranlarında artış olmaktadır. Ayrıca hem öğrenciler hem de
eğitimcilerin signal course aracının kurum ve öğrenci başarısını artırmaya yardımcı olduğuna inanmaktadır (Arnold ve
Pistilli, 2012).
New York Teknoloji Enstitüsü (NYIT):Riskli Öğrencileri Belirlemek
Diğer birçok üniversite ile birlikte New York Institute of Technology (NYIT) üniversitesinin de öğrencilerin
devamlılığını sağlama gibi problemi vardır ve risk altında bulunan öğrencilere erken müdahale edebilmek için
çalışmalar yapılmaktadır. Kendi “The StudentAt-Risk Model” (STAR) tahmin modellerini ve kontrol panelleri
geliştiren üniversite risk altındaki öğrencilerin tespitini büyük oranda ve doğru bir şekilde sağlamaktadır. Model
öğrencilerin gerçek davranışları ile tahmini davranışlarını karşılaştırmak için, hassaslık ve hatırlatma testleri
uygulamaktadır. Model %55 hassaslıkla ve %74 hatırlatma sağlamaktadır. Bu da bir sonraki dönem derslere devam
etmeyen öğrencilerin dörtte üçü doğru bir şekilde risk altında olarak bu modelle tahmin edilmektedir. Hassaslık
değerinin yüksek olması modelin yanlış alarm oluşturma oranının düşük olduğunu gösterir ve bu da model ve sistem
için büyük önem taşımaktadır (Agnihotri ve Ott, 2014).
New England Üniversitesi: Erken Uyarı Sistemi
Bu üniversitede uygulanmaya çalışılan sistemle kurslarda sıkıntı yaşayan öğrencilerin belirlenmesi ve zamanla
destek sunulması amaçlanmıştır. Erken uyarı öğrenci destek sisteminin üçüncü aşamasını oluşturmaktadır. İlk aşama emotion project olan, 2008 ‘de denenmiş ve öğrencilerden verileri duygularını ifade (emoticons) ile toplayan sistemdir.
İkinci aşama Automated Wellness Engine (AWE) Şekil 4’te denenen öğrencilerin ifadelerinden yardıma ihtiyaçlarının
olup olmadığını belirleyen bir sistemdir. Erken Uyarı bütün bu özelliklerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Flickr gibi
sosyal medya araçlarını da içermektedir. Amaç öğrenciler arasında birebir ağın kurulmasını, bilginin yayılmasını ve
günlük temelde öğrencilerle personeller arasında iletişim kurmayı sağlamaktır( Leece ve Hale, 2009).

Şekil 4. Automated Wellness Engine (AWE) aracı.
Açık Üniversitesi (Open University): Analitik “hafıza-set” geliştirilmesi
Open University İngiltere’nin uzaktan eğitim sağlayan ve 200 000 üzerinde öğrencinin olduğu en büyük
üniversitedir. Proje makro düzeyde öğrenme deneyimleri hakkında bilgi toplamak, öğrencilerin devamını sağlamak,
ilerleme ile ilgili ve öğrencilerin deneyimlerini geliştirmek için kullanılır. Mikro düzeyde ise analitikler kısa, orta ve
uzun vadede öğrenci, modül ve özellik seviyelerinin yorumlanması ve müdahale edilmesi için kullanılır (Tynan ve
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Mayles, 2014). Üniversite bünyesinde öğrenci bilgi sistemi, gelişmiş öğrenme yönetim sistemi bulunmakta ve hem
öğrenciler hem de personel tarafından kullanılabilmektedir. Veriler bu iki kaynaktan toplanmaktadır. Birçok kontrol
paneli, rapor ve araçlar kolay bir şekilde öğrenci, akademisyen, öğrenci destek ekibi ve yöneticiler tarafından
kullanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Üniversite ayrıca öğrenme analitiklerinin etik bir işlem olması gerektiğinden
hareketle sekiz temel etik ilke açıklamıştır( Open University, 2014).
Wollongong Üniversitesi: Sosyal Ağların analizi, SNAPP
SNAPP (The SocialNetworks Adapting Pedagogical Practice) Wollongong, New South Wales, Australia gibi
üniversitelerde işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin teşvik edilmesinde önemli olduğu belirtilerek kullanılmaya
başlanmıştır. Geliştirici ekip var olan öğrenme analitikleri araçlarının bunu gerçekleştiremediğini çünkü öğrenme
yönetim sistemlerindeki kursa devam, kayıt gibi basit istatistiği kullandıklarını belirtmiş. Aksine SNAPP’ın çevirim içi
forumlardaki öğrenci tartışmalarını analiz ederek gerçek zamanlı ilişkileri ve desenleri ortaya koyduğunu vurgulamıştır.
SNAPP öğrencilerle forumlarda kimin kiminle yazıştığını, ne kadar etkin olduğunu, büyük tartışmaların hangi konu
etrafında yoğunlaştığını şekildeki gibi ağ diyagramları yardımıyla bize verir (Dawson, Bakharia, Lockyer ve Heathcote,
2011).

Şekil 5. SNAPP, Öğrenme topluluğunu görme.
Avustralya Açık Üniversiteleri: Kişiselleştilmiş Yolların Planlanması
Open Universities Australia (OUA) yedi Avustralya Üniversitesinin işbirliğinde kurulmuş olan bir
yükseköğretim şirketler birliği olarak uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Tam zamanlı veya yarı
zamanlı bir işte çalışan ve öğrenci olan kişilere esneklik sağlanmakta onlara uygun planlamalar yapılmaktadır. Bu kadar
karmaşık özellikler gerektiren kursların planlanması ve gerekli modüllerin gerçekleştirilmesi zordur. Bunun içinde
kişiselleştirilmiş uyarlanabilir çalışma başarısı (PASS) girişimi öğrencilere uygun yol belirlemek üzere kullanılmaya
başlanmıştır. PASS sisteminin altında yatan temel her öğrenci için çalışma deneyiminin bireyselleştirilmesidir. Amaç
sıkıntı çeken öğrencilere ihtiyaçlarına uygun farklı modüller sunarak desteklemektir. Ayrıca her öğrencinin aynı alanda
farklı yollar izleyebileceğini düşünerek bireye uygun çözümler sunmayı hedeflemektedir. Böylece belirli bir konuda
zayıf olan öğrenci diğer konuya geçmeden önce farklı modüller ile o eksiğini tamamlayabilir. Veya aynı öğrenme çıktısı
için bir dizi modül ile alternatif yollarla gerçekleştirilebilir. PASS birçok farklı kaynaktan veri toplamaktadır. Bunların
içinde ÖYS’lerden, her ünite ve program için öğrenci profillerinden, ortak üniversitelerden gelen veriler vardır
(Ifenthaler, 2014).
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Şekil 6. PASS aracı.
Nottingham Trent Üniversitesi: Tahmini Analitikler
Nottingham Trent üniversitesi İngiltere’de öğrenme analitikleri girişimcilerinin başında gelmektedir. Temel
hedef olarak, öğrenci devamlılığını, bir topluluğa üye olduğu özellikle öğretmenlerle birlikte olduğu hissini ve başarıyı
artırmak olarak belirtilmektedir. Kontrol paneli 2013 yılında dört kursta, 40 eğitmen ve 500 den fazla ilk yıllarındaki
öğrencilerle pilot olarak uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda öğrencilerden elde edilen geri bildirimlerden
öğrenme analitiklerinin olumlu etkisi bulunduğundan 2014 yılında üniversite sistemine entegre edilmiş ve kullanılmaya
başlanmıştır. 2013-2014 yıllarında verilerin analiz edilmesiyle elde edilenlere göre sisteme katılım düzeyinin devamlılık
ile güçlü bir bağlantı olduğu ortaya çıkmıştır. Sisteme katılım ortalamaları düşük olan öğrencilerden dörtte biri ikinci
sınıfa geçmekte iken yüksek katılım oranı gösteren öğrenciler %90 oranında bunu başarmış görünmektedir. Uygulanan
sistemin Başarı ile güçlü bir bağ kurduğu bulunmuştur. Uygulamaya yüksek katılım gösteren öğrencilerden % 81’i
mezuniyet derecesi yüksek derece iken düşük katılım sağlayanların oranı ise %42 olarak belirtilmektedir. 460 öğrenci
tarafından cevaplanan bir ankete göre öğrencilerin %27’ si sistemi kullandıktan sonra davranışlarında değişim olduğunu
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin üçte biri öğrencilerin verilerini kontrol panelinde gördükten sonra öğrenciyle iletişime
geçmiştir (Foster, 2015).
SONUÇLAR
Bu çalışmada öğrenme analitikleri alanında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Öğrenme analitiklerinin tanımlanma
süreci, referans alınan modeller, öğrenme analitikleri oluşturma süreci ve kullanılan çeşitli araçlar üzerinde
durulmuştur. Öğrenme analitikleri farklı araştırma alanlarından izler taşımakta, bunlardan faydalanmaktadır. Bu nedenle
öğrenme analitiklerinin ilişkili olduğu akademik analitikler, veri madenciliği, eğitsel veri madenciliği gibi alanlar ilgili
bilgiler paylaşılmıştır.
Araçlar, uygulanan algoritmalara ve kullanılan tekniklerle ilgili olarak yapılan incelemelerden hemen hemen bütün
araçlar ve tekniklerin çalışmalarda kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan araçların ve tekniklerin performansları
karşılaştırılmış farklı sonuçlar bulunmuştur. Pek çok veri toplama aracı hali hazırda kullanılmaktadır. Bu veri toplama
yazılımları ve donanımları ile ilgili sıkıntı bu çeşit çeşit veri kaynaklarının entegrasyonudur (Elias, 2011). Bir kere veri
toplandı mı değişik raporlama ve tahmin edici araçlar bilgiyi işlemek için gerekecektir. Bu araçlar görselleştirme, karar
ağaçları, sinir ağları, regresyon analizleri, makine öğrenme ve yapay zekâyı içermelidir (Corbit, 2003). Bu teknikler bir
kontrol paneli ile (dashboard) sunulmaktadır. Bahçeci (2015) 2006-2014 yıllarında ÖYS sistemlerinde kullanılan
Öğrenme Analitikleri araçlarını incelediği çalışmasında bundan sonra yapılacak çalışmalar için tasarlanacak araçların
her işletim sistemi ve öğrenme ortamını desteklemesi, sadece analiz ve öneri değil değerlendirme yaklaşımı da
bünyesinde barındırması, gibi özelliklerin olması gerektiğini belirtir.
Öğrenme analitikleri öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol etmelerine ve ilerleme durumlarının farkına varmalarına
imkân sağlamaktadır. Gerçek zamanlı olarak performanslarıyla ilgili gerçekçi fikirler verir. Öğrenme analitikleri
öğrencilere geleceğe dair fikir sunmakta, kendi kariyer ve seçimleri için atılacak adımlara dayanak oluşturmaktadır.
Purdue de yapılan ankette de görüldüğü gibi öğrenme analitikleri kullanan Signal sisteminin olumlu etkisi olduğunu
düşünenlerin oranı %89 gibi yüksek bulunmuştur.
Sonuç olarak öğrenme analitikleri alanında büyük çalışmalar yapılmış bununla birlikte alanda daha pek çok araştırma
yapılabilir. Gelecekte ki araştırmalar için öğrenme analitikleri oldukça zengin bir alandır. Özellikle karmaşık öğrenme
ortamlarının artması ve ÖA bunlarla ilişkisinin kurulması potansiyeli vardır. Temel amaç öğrencilerin açık öğrenme
ortamlarında nasıl öğrendikleri, eğitimciler, kurumlar ve araştırmacıların bu sürece en iyi desteği nasıl verecekleri
amaçlanmalıdır.
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Sosyal Buradalik Ve EBA
Erkan DÜNDAR
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, TÜRKİYE
erkan.dundar@eba.gov.tr
ÖZET: Yakın zamanda dünya genelinde bilgiye ulaşma kaynaklarının ciddi şekilde değiştiğine, bilişim teknolojilerinin
her alanı önemli şekilde etkilediğine, teknolojinin her alanda aktör olduğuna tanık olmaktayız. Eskiden, zahmetli
çabalar neticesinde ulaşılan bilgilere bugün kısa sürede kolayca erişilebiliyor. Bu durum ders ortamında kullanılan
eğitim-öğretim araçlarından sınıf yönetimi kurallarına kadar birçok konuyu yeniden gündem haline getiriyor, eğitim
faaliyetlerinin yerleşik norm ve yaklaşımlarını da önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle son yıllarda çevrimiçi öğrenme
ortamlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu ortamlar için yapılan tasarımların o ortamlarda eğitim alanların ihtiyaçlarına
uygun olmasına yönelik çabalar göze çarpmaktadır. Bu arada bu ortamlarda bulunan öğrencilerin durumlarını
betimlemeye yönelik çeşitli kavramlar da geliştirilmiştir. Bu kavramlardan birisi öğrencilerin kendi sosyal
farkındalıklarıyla ilgili bir kavram olan “Sosyal buradalık” (social presence) kavramıdır. Ülkemizde uygulanmakta olan
FATİH Projesinin e-içerik bileşenini meydana getiren EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sunduğu olanaklarla birlikte yüzyüze
eğitim sürecindeki koşullara yakın bir ortam yaratılmasını sağlamıştır. Bu sayede EBA’dan yararlanan tüm
kullanıcıların sosyal buradalık seviyesinde bir artış meydana geldiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Buradalık, EBA(Eğitim Bilişim Ağı)

SOCIAL PRESENCE and EBA
ABSTRACT: Recently, we are witnessing around the world that resources of reaching the information has changed
substantially, information technologies has affected every field significantly and technology has been becoming the
actor in all areas. Today, the information which used to be reached hardly in the past can be reached easily. This
condition brings forward a lot of issues from educational tools which is used in the class to classroom management
system again and it also significantly affects built-in rules and approaches. Especially in recent years, depending on the
increase on online education environments, struggles to make designs which is suitable for those educational
environments has attracted the attention. Meanwhile, new concepts has been improved to define the progress of the
students who are in those environments. One of them is social presence which is related to self social awareness of the
students. Thanks to opportunities of EBA (Educational Informatics Network) which is e-content component of the
FATİH Project used in our country, has helped to create an educational environment which is close to the conditions of
face to face education process. In this respect, an increase on the level of social presence has been observed on the users
who have practiced on EBA
GİRİŞ
Her geçen gün büyüyen ve gelişen teknoloji her alanı olduğu gibi eğitimi de etkilemekte ve sürekli bir adım ileri
götürmektedir. Hemen her alanı etkileyen bu değişim, eğitimin de hemen her alanına nüfuz ederek teknolojiyle eğitimi
adeta bütünleştirmektedir. Hızlı bir şekilde gelişme gösteren teknoloji hayatımızın her alanında karşımıza çıkarken
bizim için artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline dönüşmektedir. Bu süreçte her ülke kendi hazır bulunuşluğuna ve eğitim
politikasına göre farklı bir yol izleyerek eğitimde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya çaba göstermiştir.
İletişim ağlarının gerek okul gerekse evlerdeki kullanımının yaygınlaşması ve eğitim teknolojisinde yaşanan gelişmeler,
yüz yüze sınıf ortamlarının yavaş yavaş çevrimiçi ortamlara doğru evrilmesine neden olmuştur.(Hew, Cheung ve Ng,
2010). Bu durum, eğitim uygulamalarını, sınıfın fiziksel sınırlarının ötesine taşıyarak öğrenci-öğrenci arasındaki
iletişim kadar öğrenci-öğretmen arasındaki iletişim ve işbirliğini de güçlendirmek üzere ‘Bilgisayar Aracılı İletişim’
araçlarını eğitimin bir parçası haline getirmiştir.(De Wever, Schellens, Valcke ve Van Keer, 2006)
Bunun sonucunda öğrenciler, öğretmenleri ve akranları ile gerek eş zamanlı gerekse eş zamansız iletişim araçlarını
kullanarak etkileşim kurmaya, tartışmaya ve bu ortamlarda öğrenmeye başlamışlardır.(Lapadat, 2002)
e-Öğrenme ve Sosyal Buradalık
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Günümüzde kullandığımız bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi, elektronik ortamlarda sürekli yer değiştirerek
yolculuğuna devam etmektedir. Bu yolculuğu eğitim–öğretim kapsamında düşündüğümüzde karşımıza e-öğrenme
kavramı çıkmaktadır. e-Öğrenme, en yalın biçimde, öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda yürütülmesi veya bilgi
ve becerilerin elektronik teknolojiler aracılığıyla aktarılması olarak tanımlanabilir. (Gülbahar, Y., 2009)
e-Öğrenme için anahtar sözcüğün etkileşim ve iletişim olduğu söylenebilir. Holmberg’in (1989) etkileşim ve iletişim
kuramında da belirtildiği gibi öğrenme ortamlarına katılmada ait olma hissi taşımak ve öğretmenle iletişimin rahat
olması öğrenmenin zevkli hale gelmesini sağlar. Öğrenmenin zevkli hale gelmesi ise öğrenenin motivasyonunu arttırır.
Öğrenenin motivasyonu da öğrenmeyi destekler. Öte yandan öğrenenlerin öğrenme sürecine etkin olarak katılarak
etkileşimin arttırılması onların başarılarına olumlu bir şekilde yansıyacaktır.
Özellikle son yıllarda çevrimiçi öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu ortamlar için yapılan tasarımların o
ortamlarda eğitim alanların ihtiyaçlarına uygun olmasına yönelik çabalar göze çarpmaktadır. Bu arada bu ortamlarda
bulunan öğrencilerin durumlarını betimlemeye yönelik çeşitli kavramlar da geliştirilmiştir. Bu kavramlardan birisi
öğrencilerin kendi sosyal farkındalıklarıyla ilgili bir kavram olan “Sosyal buradalık” (social presence) kavramıdır.
Sosyal buradalık aslında yeni bir kavram değildir. Örneğin, Short, Williams ve Christie sosyal buradalığı bir insanın
medya araçlarıyla gerçekleştirdiği iletişimde kendini gerçek hissetme derecesi olarak tanımlanmıştır.(Owen, M., Grant,
L., Sayers&Facer, K., 2006)
Öte yandan bir dersteki bireysel başarı ya da başarısızlık, öğrenenlerin kendilerini bir topluluğa ait hissetme
dereceleriyle çok yakından ilgilidir Çalışkan, H. (2007). Bireylerin kendilerini bir topluluğa ait hissetmesi alanyazında
Sosyal buradalık kavramıyla tanımlanmaktadır.
Sosyal buradalık öğrenenin kendini bir topluluğa ait hissetmesinin yanı sıra çevrim içi öğrenen memnuniyeti ile de
ilgilidir. Öğrenen memnuniyeti ile ilgili olarak yapılan araştırmalar e-öğrenme ortamlarında sosyal buradalık ile öğrenci
memnuniyeti arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir. (Lowenthal, P. R., tarihsiz)
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve Sosyal Buradalık
Eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin materyaller kullanılması amacıyla Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun,
güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içeriklerin bulunduğu sosyal bir platformdur. Öğretmen ve öğrenciler başta
olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA;
Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,
Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,
İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,
Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,
Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,
Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,
Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerine ön ayak olmak,
Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim
platformudur.(www.eba.gov.tr/hakkinda)
Değişen teknolojiye ve beraberinde getirdiklerine hazır bir toplum oluşturmak için öğrencilere farklı yeteneklerin
kazandırılması gerekmektedir. Bunlar;
Öğrenme ve yenilik yeteneği,
Yaşam ve kariyer yeteneği,
Bilgi, medya ve teknoloji yeteneğidir.
Bu yetenekleri kazandırmak için mevcut sistemde iyileştirmeler yapılmalıdır. Bunu yaparken çağın gerektirdiği
teknolojiler sisteme entegre edilmelidir. İşte bu ihtiyaçların sağlanması noktasında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ortaya
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çıkmıştır. 6 Şubat 2012 itibariyle test yayınına başlayan ve sürekli eklenen yeni modülleriyle alandaki önemli bir
ihtiyaca cevap veren EBA, sadece pilot kapsamındaki okullara değil eğitimin tüm paydaşlarına hizmet etmeyi
hedeflemiştir. (EBA İçerik Raporu, 2012)
EBA’nın yayın hayatına başladığı 2012 yılından 2015 Eylül ayına kadar “v1” olarak adlandırılan versiyonu yayındaydı.
Bu zaman diliminde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ve anket çalışmalarında öğretmenlere EBA’nın zayıf ve
güçlü yönlerinin neler olduğu sorulmuş ve bu doğrultuda yapılan düzenlemelerin yansıtıldığı “EBA v2” 2015 yılının
Eylül ayında yayına girmiştir.
Şekil 1:EBA v1’e ait ekran görüntüsü

EBA v1 ile ilgili öğretmenlerden alınan dönütlerden de yola çıkarak EBA v2’de sosyal buradalık seviyesinin arttırılması
için EBA Ders adı verilen bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bölümde öğretmen ve öğrencilerin etkileşimini sağlayan bir
yapı mevcuttur. Bu yapının ayrıntılarına bakacak olursak; öğretmen bu sistemde dersine girdiği öğrencilere zengin
etkileşimli animasyonlardan, videolardan, sorulardan ya da konu özetlerinden istediklerini -dersinin özelliğine göreistediği gibi tasarladığı ya da sistemin kendisi için özel olarak oluşturduğu ders akışlarını ya da binlerce sorunun
bulunduğu soru havuzundan istediği sorularla oluşturacağı ya da yine kendisi için özel oluşturulmuş hazır deneme
sınavlarını öğrencilerine ödev olarak gönderebilmekte, hatta gönderilen bu e-içeriklerin erişime açılma tarih ve saatini
ayrıntılı olarak belirleyebilmektedir.

Şekil 2:EBA v2’ye ait bir ekran görüntüsü
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Sonraki süreçte öğrencinin bu ödevlerdeki genel başarı durumları öğretmen tarafından takip edilebilmektedir. Şöyle ki
öğretmenin gönderdiği bir videonun öğrenci tarafından yüzde kaçının izlendiği, hangi öğrencinin hangi sınavda ne
kadar başarılı olduğu, yanlış yapılan soruların hangi konularla ilgili olduğuna kadar takip edilebilmekte, öğrencilere
durumlarıyla ilgili hızlı bir şekilde geri dönüt verilebilmektedir. EBA Ders’teki tüm e-içerikler ve sorular kazanımlarla
eşleştirilerek sisteme eklendiği için öğretmene ihtiyaç olmadan bir öğrenci hangi konularda zayıf ya da güçlü olduğunu
da kendisi görebilmektedir.
EBA Ders içerisindeki çok sayıda etkileşimli animasyon, deneyler ve simülasyonlar bulunmaktadır. Bu sayede
kullanıcılar yapılması için zaman, emek ve para harcanması gereken deneyleri sanal ortamda gerçeğe en yakın şekilde
yapabilmekte, anlamakta zorlu çektikleri soyut kavramları somutlaştırabilmekte ya da gidilmesi birçok açıdan çok zor
olan arazi çalışmalarını kolaylıkla yapabilmektedir.
Araştırmanın Amacı
Yapılan araştırmalarda yüz yüze öğretimin yapıldığı ortamlarda başarı seviyesinin arttığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Çünkü bu ortamlarda öğrenci ile öğretmen ve diğer öğrenciler arasındaki iletişim kolaylıkla sağlanabilmekte, etkileşim
düzeyi arttıkça da öğrencinin süreçten daha fazla zevk aldığı dolayısıyla başarı seviyesinin de arttığı gözlenmiştir. eÖğrenmenin en büyük dezavantajlarından birinin de ortamın yüz yüze eğitimde olduğu gibi iletişim ve etkileşimin
kuvvetli olmamasıdır. Bu araştırmanın amacı EBA v2’de yer alan EBA Ders’in bu iletişim ve etkileşimi sağlayarak
sosyal buradalık seviyesini artırdığını göstermektir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma nitel araştırma olarak yapılandırılmıştır.Araştırmanın amacı ile ilgili bilgileri kapsayan yazılı materyallerin
analiz edilmesine dayanan doküman incelemesi veri toplama tekniği olarak seçilmiştir. Veri analiz tekniği olarak ise
içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar etrafında bir araya
getirilir ve anlaşılır bir biçimde yorumlanır. (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
BULGULAR
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EBA Ders sağladığı olanaklarla öğrencilere öğrenme sürecinde kendini daha fazla “gerçek” hissettirmektedir. Çünkü
EBA Ders ile birlikte yüz yüze eğitim sürecindeki koşullara yakın bir ortam yaratılmıştır. Yine EBA Ders’in öğretmen
ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlama özelliği de öğrencinin sosyal buradalık seviyesini artırmaktadır
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde uygulanmakta olan FATİH Projesi’nin e-içerik ayağını oluşturan EBA, kurulduğu ilk yıllardan beri
gelişimini devam ettirmektedir. Sahadan toplanan verilerle sürekli geliştirilen EBA v2 ile birlikte artık öğretmenler
öğrencilerinin sisteme girip girmediklerini görebilmekte, onlara ödev atayabilmekte, onlarla iletişime geçebilmektedir.
e-Öğrenme için anahtar kelimelerin”iletişim ve öğrenme” olduğu düşünüldüğünde EBA’nın bu özelliklerinin
öğrencilerin bir topluluğa kendini ait hissetme dereceleri olan “sosyal buradalık” seviyelerini oldukça artırdığı göze
çarpmaktadır. EBA’nın bundan sonra gelecek olan versiyonlarında da öğrencilerin sosyal buradalık seviyelerini artırıcı
özelliklerin eklenmesi faydalı olacaktır. Örneğin sistemde şu an için öğrenciler arasında iletişimi sağlayacak bir yapı
bulunmamaktadır. Gelecek versiyonlarda bu özelliğin eklenmesi öğrencilerin diğer öğrencilerle de etkileşimde bulunup
süreçte kendini topluluğa ait olma hissi derecesinin yani sosyal buradalık seviyesinin biraz daha artmasını sağlayacaktır.
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Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Öğrenci Katılımını Etkileyen Faktörler
Yasemin KAHYAOĞLU
Anadolu Üniversitesi, Türkiye
yasemin.kahyaoglu@gmail.com
ÖZET: Bilgi birikiminde meydana gelen önemli artış ile açık kaynak felsefesi, bu felsefenin yaygınlaşmasıyla da Açık
Eğitim Kaynakları (AEK) hareketi ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler “Massive Open Online Course (MOOC)” Kitlesel
Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) olarak adlandırılan yeni bir kaynak yaklaşımını harekete geçirmiştir. Yaklaşım, eğitsel
içeriklerin paylaşımı, bireysel öğrenenler için ortam sunması ve başarılı öğrencilere sertifika vermesi gibi temel
özelliklerle dikkat çekmektedir. KAÇD’lere çok fazla sayıda öğrenci kolay bir şekilde kayıt olmaktadır. KAÇD’lere
kayıt olma oranı çok yüksek iken dersleri tamamlamadan bırakanların oranı da oldukça yüksektir. Bu çalışmada
KAÇD’ler ve dersleri tamamlamadan bırakmaya neden olan etmenler irdelenmiştir. Derslere kayıt olma- bırakma
oranları ve nedenleri literatür ışığında tartışılarak, gelecek çalışmalar için çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: MOOCs, KAÇD, Öğrenci katılımı
ABSTRACT: With the significant increase in knowledge accumulation, the open source philosophy and with the
spread of this philosophy, the open education resources movement has emerged. These developments have taken action
on a new resource approach called "Massive Open Online Courses (MOOCs)". This approach takes attention to key
features such as sharing educational content, providing a learning environment for individual learners and certifying
successful learners. A large number of students are easily enrolled in MOOCs. The rate of enrollment in and drop-out
the courses are high level. In this study, MOOCs and the factors causing the drop-out without completing the lessons
were examined. The rates and reasons for enrolling in and drop-out courses are discussed in the literature. Possible
suggestions were proposed for future studies.
Keywords: MOOCs, student participation

GİRİŞ
Açık Eğitim Kaynakları
Bilgi teknolojilerinin bilgi paylaşma konusunda sağladığı kolaylık sayesinde bireyler dünyanın her yerinden bilgiye
erişme şansına sahip olmuştur. Her geçen gün paylaşılan bilgi katlandıkça bilgi birikiminde önemli bir artış meydana
gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 1960’lı yıllarda açık kaynak felsefesi ortaya çıkmıştır. Açık kaynak felsefesi daha
sonra farklı alanları etkileyerek (dergi erişimleri, işletim sistemleri, web yazılımları vb.) yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu
yaygınlaşma sürecinde 2000’li yıllarda ortaya çıkan yaklaşımlardan biri ise Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hareketidir
(Çoban, 2014; Sclater, 2010). AEK hareketi özellikle yükseköğretim kurumlarında yaygınlaşarak üniversitelerin
kurumsal olarak kendilerinin ve öğretim elemanlarının ders kaynaklarını paylaştığı bir yaklaşım olmuştur (Kurşun,
2013).
AEK bilgi teknolojileri aracılığıyla kar amacı gütmeyen, eğitim içerikli kaynakların açık ve ücretsiz olarak hitap ettiği
kitleye sağlanması olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, 2005). AEK alanında ilk olarak Massachusetts Institute of
Technology (MIT) lisans ve lisansüstü ders kaynaklarını herkese açarak bu alandaki gelişmelere öncülük etmiştir. Hem
alana hem de kendi gelişimine ivme kazandıran MIT’in, günümüz itibariyle 2340 dersi, 200.000.000 kullanıcısı
bulunmaktadır (MIT, 2016). Süreç içerisinde MIT gibi birçok üniversite ve kuruluş bu hareketi benimsemiş ve bu
harekete katılmışlardır. Hem Web 2.0 teknolojilerindeki gelişmeler, hem de lisanslama konusundaki adımlar AEK
yaklaşımının ilerlemesine katkıda bulunmuştur.
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
AEK alanındaki gelişmeler “Massive Open Online Course (MOOC)”olarak adlandırılan yeni bir kaynak yaklaşımını
harekete geçirmiştir. Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) veya İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK) olarak
dilimize kazandırılan bu yaklaşımın, eğitsel içeriklerin paylaşımının yanı sıra bireysel öğrenenler için bir ortam sunması

516

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
ve başarılı öğrencilere sertifika vermesi gibi temel özelliklerle dikkat çekmektedir (Bayrak, 2015; Kurşun, 2013; Sayın
ve Seferoğlu, 2015). European komisyonu (2014) KAÇD’leri herhangi bir kısıtlama olmaksızın, herkese açık bir şekilde
öğrenme hedefleri etrafında yapılandırılan, öğrenme toplulukları oluşturmasını kolaylaştıran, bağımsız çalışan
öğrencilere değerlendirme araçları ve ders materyalleri, etkileşim sağlayan platform olarak tanımlamaktadır.
KAÇD’ler ilk kez 1998 yılında Canada Manitoba Üniversitesi’nde Siemens ve Downes tarafından verilen bir ders için
kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gündeme gelerek hızlı bir şekilde
gelişmeye başlamıştır (Waldrop, 2013).
KAÇD’ler özellikle üniversiteler tarafından benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Kassabian (2014)’a göre
üniversitelerin KAÇD’leri kullanmalarının iki amacı bulunmaktadır. Birinci olarak ders içeriklerinin iyi olduğunu
savunan üniversiteler kendilerini tanıtma olanağı bularak gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. İkincisi ise daha az
maliyetle daha çok başarılı öğrenciye ulaşarak güçlerini arttırmaktadır. KAÇD yaklaşımı özellikle Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki üniversiteler tarafından uygulanmaktadır. Çünkü KAÇD’ler teknik altyapının gelişmiş olduğu
sistemlerde çalışabilmektedir (Carey, 2013). Örneğin gelişmekte olan ülkelerde internet bağlantısında yaşanan sorunlar
dijital içeriklere erişim problemlerini beraberinde getirdiğinden, KAÇD’lerin yaygınlaşmasını engelleyebilmektedir.
Ayrıca bu ülkelerdeki bireylerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri ile uluslararası yabancı dil bilme düzeylerinin de
düşük olması bu engellerin üzerine zorluklar katmaktadır (Liyanagunawardena, 2012). Bu nedenle özellikle gelişmekte
olan ülkelerde KAÇD’lere erişim oranı düşüktür. KAÇD’ler bu ülkeler için kilit noktasında çözüm sunamamaktadır
(Liyanagunawardena, Williams ve Adams 2013).
KAÇD’ler genel olarak çok sayıda öğrencinin kayıt yaptırabildiği ve çevrim içi ders kaynaklarına (video, ses, metin,
görsel, tartışma forumları vb.) ulaşabildiği ortamlar olmasına rağmen iki farklı biçimde karşımıza çıkmaktadırlar.
cMOOC ve xMOOC olarak tanımlananan KAÇD’lerde “c” connectivism (bağlantıcılık), “x” ise exponantial/extension
(kitlesel katılım, geleneksel çevrimiçi öğrenme biçimi) olarak ifade edilmektedir (Bozkurt, 2015; Sayın ve Seferoğlu,
2015).
Bağlantıcılık dijital çağın ağlar üzerinde öğrenme yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Siemens, 2004). Ağlar üzerinde
bağlar kurarak bilginin yapılandırılmasına dayanmaktadır. Ağ üzerindeki bireylerin birbirleri ile bağlantı kurarak bilgi
paylaşımında bulunduğu ve öğrenmelerini gerçekleştirdiği yapıdadır (Siemens, 2005). Birden fazla güncel bilgi
kaynağının bağlantı kurulup öğrenilmesine odaklanır. KAÇD’in öncüsü olarak kabul edilen Siemens, tasarladığı ortamı
bağlantıcı yaklaşım temelinde geliştirmiştir. Bağlantıcı yaklaşım kapsamında olan c-KAÇD’leri özellikle
yükseköğretim kurumları benimsemiştir ve MobiMOOC, EduMOOC gibi örnekleri bulunmaktadır. Kitlesel katılım
bağlamında olan x-KAÇD’ler ise geleneksel çevrimiçi öğrenme biçiminde değerlendirilmektedir. Burada içerik
geliştirici, üniversite ve teknik destek sağlayanlar arasında ticari bir anlaşma bulunmaktadır (Hew ve Cheung, 2014;
Sayın ve Seferoğlu, 2013). Bunlara büyük ticari ve mali bütçesi olan Coursera, Udacity ve EDx gibi kurumlar örnek
verilebilir. Son zamanlarda her iki KAÇD modelini harmanlayarak sunmaya çalışan “Hybrid MOOC” yaklaşımları
ortaya çıkmaya başlamıştır (Bozkurt, 2015). Bağlantıcı ve kitlesel katılım bağlamında KAÇD’ler tüm boyutlarıyla
Tablo 1’de karşılaştırılmıştır.
Tablo 1: xKAÇD ve cKAÇD’lerin karşılaştırılması
xKAÇD

Boyut

cKAÇD

Ölçeklenebilir
Açık erişim- sınırlı lisans
Tek platformda bireysel öğrenme

Kitlesel
Açık

Topluluk ve bağlantı
Açık erişim- lisans
Birden fazla platformda iletişim ağında
öğrenme
Paylaşılan deneyim, bilgi ve kavrama
çerçevesinde

Bilgi ve beceriler bir müfredat
çerçevesinde

Çevrimiçi
Ders

Buna göre bağlantıcı yaklaşımda xKAÇD’ler ölçeklenebilir, sınırlı lisans dahilinde açık erişime sahipken cKAÇD’ler
topluluk bağlamında açık erişime sahiptir. xKAÇD’ler müfredat dahilinde, tek platformda bireysel öğrenmeyi
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desteklerken, cKAÇD’ler birden fazla platformda bilgi paylaşımını ve birlikte çalışmayı desteklemektedir (Yuan,
Powell ve Olivier, 2014).
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Katılımı
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Kayıt ve Katılım Oranları
KAÇD’lere çok fazla sayıda öğrenci kayıt olmaktadır. Bu derslere kayıt olmak için herhangi bir koşul olmaması sisteme
kayıt olmayı kolaylaştırmaktadır. Bozkurt (2015) bu derslere kayıt olan katılımcıların durumlarını McConnell ve Huba
tarafından geliştirilen 90-9-1 kuralı ile açıklamıştır. Bu ortamlarda bulunan katılımcıların %90’ı sessiz katılımcılar, %9
içerik geliştiriciler ve %1 içerik oluşturanlar olarak belirtilmiştir. Büyük çoğunluğu sessiz katılımcıların oluşturmasının
nedeni KAÇD’lere kaydolma oranı çok yüksek iken dersi bırakma oranı %85 ve % 95 arasında değişmesidir (Pedroza,
2013). Örneğin Jordan’ın 2014 yılında paylaştığı veriler, CourseEra ve Edx gibi büyük ölçekli KAÇD’lerde başlanan
bir kursu tamamlama oranının % 13 olduğunu, başka örneklerde ise bu oranın %4’lere kadar düşebildiğini, aktif
öğrenen katılımcılarla yapılan araştırmalarda ise %21 civarına yükselebildiğini göstermiştir (Porter, 2015). Güncellenen
2015 yılına ait kurs tamamlama oranlarının ise %15 civarında olduğu belirtilmiştir (Jordan, 2015).
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Katılımı Etkileyen Faktörler
Devlin (2013)’e göre kursları tamamlamadan bırakmanın en büyük nedeni yükseköğretimde kullanılan geleneksel
yaklaşımların KAÇD’lere uygulanmasıdır. Geleneksel yaklaşımdan farklı olduğu için KAÇD’lerin başka bir yaklaşımla
tasarlanması gerektiğini savunan Devlin, yeni bir yaklaşıma gereksinim duyulduğunu ve bu yaklaşım sorununun henüz
yapılandırılmamış, bilmediğimiz yeni bir yaklaşımla çözülebileceğini belirtmiştir. KAÇD’leri tamamlamadan bırakma
oranlarının yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar farklı araştırmacılar tarafından sürdürülmektedir (Breslow ve diğ., 2013;
Clow, 2013; Cormier ve Siemens, 2010; Littlejohn ve diğ., 2016; Yuan, Powell ve Olivier, 2014; Zhou, 2016).
Araştırmacılar özellikle son üç yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarında bu problemi ve olası nedenlerini ele almışlardır.
Örneğin Raza (2014) kursu tamamlamada öz düzenleme becerilerinin büyük önem taşıdığını belirtirken, Halawa,
Greene ve Mitchell (2014) öz yeterlik algısı, materyale yönelik ilgi ve amaçların kilit nokta olduğunu, Watson ve diğ.
(2016) ise tutum ve motivasyonun önemli bir rol oynadığını vurgulamışlardır. Yuan, Powell ve Olivier (2014) öğrenci
katılımının, öğrencinin bağlı olduğu kurumca desteklediği ve kredi karşılığında derslerin düzenlendiği taktirde
tamamlama oranının artış gösterebileceğini belirtmişlerdir. Yükseköğretimin sisteme dahil edilmesi ve katılım
karşılığında öğrencinin sertifika vb. alabilmesinin bırakma oranını azaltabileceği düşünülmektedir (Waard, 2011; Zhou,
2016).
Diğer araştırmacıların yaptığı çalışmalarda da benzer şekilde öğrenci kaynaklı durumlar ele alınmıştır. Örneğin, Albeer
ve Miri (2014) yaptıkları çalışmanın bulgularında öğrencilerin KAÇD’lere katılımlarını, takip etmelerini ve sebatlarını
etkileyen beş öğrenme yetkinliği olduğunu rapor etmişlerdir. Bunlar İngilizce dil yeterliği, konu hakkındaki ön bilgi,
açık fikirlilik, öz düzenleme becerileri, özyeterlik algısı ve iletişim becerileridir. Bu temel yetkinliklere sahip olmayan
öğrenciler KAÇD ortamı iyi tasarlanmış olsa bile kayıt oldukları kursu bırakmaya meyilli olacaktır. Benzer şekilde,
temel yetkinliklere sahip olan öğrenciler de kötü tasarlanmış bir KAÇD ortamında yine kayıt oldukları kursu bırakmaya
meyilli olacaktır. Bunun için hoşnutsuzluk yaşayan öğrencilerin gerçek zamanlı tespiti ve öğrenciyi daha yüksek oranda
ortamda tutmayı hedefleyen kursların tasarlanması gerektiğini çözüm olarak sunmuşlardır. Gelecek araştırmalarda
motivasyonu arttıran ve öğrenciyi derste tutmayı amaçlayan faktörlerin incelenmesini önermişlerdir (Abeer ve Miri,
2014).
Alraimi, Zo ve Ciganek (2015) KAÇD’lerde kayıt olunan derse katılımın devamlılığın sağlanmasını beklenti-onay
modeli dahilinde inceledikleri çalışmalarında, bireylerin KAÇD’leri kullanmalarını devam etme niyetleri itibar, fayda,
algı, açıklık ve kullanıcı memnuniyeti gibi faktörler tarafından etkilendiğini saptamışlardır. Başka bir açıdan
bakıldığında öğrencilerin öğrenme ortamına yönelik tutumları onların öğrenmeye yönelik gönüllülüklerini
etkilemektedir (Gagne, Briggs ve Wagner, 1992). Bu çerçevede Watson ve diğ. (2016)’ne göre öğrencilerin tutumları
KAÇD’lere kayıt olmaya yönelik niyetlerini etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır.
Littlejohn ve diğerleri (2016) öğrencilerin motivasyonlarının ve hedeflerinin KAÇD’lere kayıt olmalarını, öğrenme
sürecine ilişkin algılarını şekillendirdiği yönünde fikir beyan etmişlerdir. Benzer biçimde motivasyon konusuna başka
araştırmacılar da vurgu yapmaktadır. Çünkü motivasyon öğrencileri ders ortamında tutmak için önemli bir dinamik
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olarak görülmektedir. Bireyin başarma ve öğrenmeye yönelik isteği motivasyonunu arttırarak bir KAÇD ortamına
katılmaya yöneltebilmektedir (Castano, Maiz ve Garay, 2015; Gutl, Rizzardini, Chang ve Morales, 2014; Milligan,
Margaryan, ve Littlejohn, 2013; Zhou 2016).
Farklı görüş bildiren başka araştırmacılar ise öğrencilerin algıladıkları fayda çerçevesinde kayıt yaptırdıklarını (Xu,
2015), geçici gereksinimlerini tamamlamak için sisteme girip, istediği bilgiyi öğrendikten sonra dersi bıraktıklarını
(Xing ve diğ, 2016), forumlara katılarak bilgi paylaşımında bulunma amacıyla sistemi takip ettiklerini (Yang ve diğ.,
2013) belirtmişlerdir.
Birçok araştırmacı kurslara kayıt olma- bırakma nedenlerini öğrencilerin durumları çerçevesinde açıklamaya çalışırken,
bazı araştırmacılar ise KAÇD’lerin kalitesine yönelik eleştirilerde bulunmuşlardır. Çünkü KAÇD’lerin eğitsel kalitesi
öğrencilerin kayıt olması ve dersi tamamlaması bağlamında önem taşımaktadır (Conole, 2013). Sistemden kaynaklanan
durumlar incelendiğinde, Brinton ve diğerleri (2013) KAÇD’lerin pedagojik destek açısından yetersiz olduğunu
savunmaktadır. Benzer biçimde Boyatt, Joy, Rocks ve Sinclair (2014) KAÇD’lerin pedagojik açıdan yoksun, destek
bakımından eksik, yeni başlayan öğrenciler üzerinde gerçekçi olmayan beklentilerin fazla olması konusunda sorunların
olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle öğrenen üzerindeki farklı faktörlerin araştırılması önerilmektedir (Hone ve Said,
2016).
Kullanılan yöntem veya yaklaşım bakımından eleştirilen KAÇD’ler öğretim tasarımı ilkelerine uygun olmadan
hazırlanmakta ve daha fazla içerik sunmaya odaklanmaktadır (Haggard, 2013). Çünkü Magaryan, Bianco ve Littlejohn
(2015) çoğu KAÇD’leri öğretim tasarımı açısından düşük olarak değerlendirmişlerdir. Bu durumu dikkate alarak
çalışmalarını yürüten Spyropoulou ve arkadaşları (2015) ise takım tabanlı ve işbirlikçi bir yaklaşımla belirli tasarım
adımları kullanılarak bir KAÇD ortamı tasarlamışlardır. Tasarlanan eğitim ortamının tasarım yaklaşımlarını diğer
araştırmacılar için yol gösterici olduğunu açıklamışlardır ancak öğrencilerin düşüncelerine ve öğrenci katılımının
sürekliliğine yönelik olarak herhangi bir çözüm önerisi sunmamışlardır.
KAÇD’lerle ilgili tartışmalı başka bir konu da ölçme ve değerlendirme olarak gündeme gelmiştir. Çünkü sistemde
neyin ne kadar ölçüldüğü, kopya çekme ve intihal yapma olasılığı bulunmaktadır (Bozkurt, 2015; Sandeen, 2013),
Bunun için yeni teknolojik ve güvenilir çözümlere gereksinim duyulmaktadır (Hew ve Cheung, 2014).
Liyanagunawardena, Williams ve Adams (2013) 2008-2012 yılları arasında inceledikleri KAÇD alan yazınında,
kursları tamamlamadan bırakan öğrencilerin kurslara neden katıldıklarına ve kursları neden bıraktıklarına dair sınırlı
sayıda araştırma olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların kültürel açıdan tanınmasını öneren yazarlar öğrencilerin
bırakma nedenleri ile ilgili çözüme yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulamışlardır. KAÇD’lerde
kullanılabilecek yöntemlerin etkililiği konusunda ek çalışmalara gereksinim duyulmakta, farklı yaklaşımlarla test
edilmesi gerekmektedir (Hossain ve diğ, 2015). KAÇD’ler genellikle bilgisayar programcıları tarafından
tasarlandığından, yaşanan öğretim tasarımı sorunlarının çözümü farklı disiplinlerden uzmanların katkı getirmesi önem
taşımaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm tartışmalar dikkate alındığında, KAÇD’lere katılımın ve tamamlama oranlarının öğrenen özelliklerinden ve sistem
içindeki faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Öğrenen özelliklerinden kaynaklı faktörlerin öz düzenleme becerileri,
öz yeterlik algısı, materyale yönelik ilgi, tutum, motivasyon, dil yeterliği, açık fikirlilik, ön bilgi, iletişim becerileri ve
algılanan fayda olduğu saptanmıştır. Sistem içindeki faktörlerin ise kurum desteği bağlamında sorunlar, eğitsel kalitenin
düşük olması, pedagojik açıdan ve öğretim tasarımı ilkleri kapsamında yetersizlik ve ölçme değerlendirme problemleri
olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedenlerini farklı açılardan değerlendiren çalışmalar çözüme yönelik araştırmalara
gereksinim duyulduğu konusunda hemfikirdir. Öğrenen özelliklerinin, gereksinimlerinin ve amaçlarının bilinmesi
uygun sistemin tasarlanmasında ve katılım oranlarının arttırılmasında önem taşıdığından, bu konuda farklı
disiplinlerden uzmanların katkı getirerek yapacağı ek çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
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ÖZET: Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler çalışma ortamlarımızı, iletişim yöntemlerimizi hatta günlük
hayatlarımızı değiştirmektedir. Bu değişim ve gelişimleri başlatan, devamlılığını getiren girişimlerin başında ise sosyal
ağlar gelmektedir. Özellikle iletişim biçimlerini değiştiren bu sosyal paylaşım siteleri sayesinde insanlar istedikleri her
bilgiyi paylaşma ulaşma özgürlüğüne kavuşmuştur. Günümüzde milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleriyle sosyal ağlar
üzerinde çevrimiçi olmaktadırlar. Özelleşen sosyal ağ kullanımına yönelik eğilim ise gün geçtikçe artmaktadır. Dünya
genelinde beş yüze yakın özelleşmiş sosyal ağ bulunmaktadır. Giderek profesyonelleşen sosyal ağlar insanlar arasındaki
etkileşim ve paylaşılan bilgi aracılığıyla zaman içerisinde profesyonel bir destek haline gelebilmektedir. Bu denli
yaygınlaşan sosyal ağların eğitim süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışmayla insan hayatında özel bir süreç olan hamilelik döneminde hem kullanıcıya profesyonel bilgi sağlamaya
yönelik hem de özelleşmiş sosyal ağlar arasında etkinlik sağlayabilmek hedeflenmektedir. Geliştirilecek web ve mobil
tabanlı uygulama ile anne-baba adayları gereksinim duydukları rutin takipleri, beslenme desteği, kontrasepsiyon
içerikleri, postnatal anne/bebek bakımı menstruasyon döngüsü gibi detaylı içeriklerin yanı sıra laktasyon ve egzersiz
gibi görsel eğitimler, gebe/aşı takvimi gibi hatırlatıcıları içerecektir. Oluşturulacak eğitim içerikleri sayesinde anne baba
adaylarının gebelik öncesi, gebelik süreci ve sonrası dönemde ihtiyaç duyulan bilgiye hızlı ve etkin şekilde
ulaşabileceği bir sistem tasarımı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgi ağı, Gebe eğitimi, Gebe takibi, Uzaktan eğitim
GİRİŞ
Bilginin ve iletişimin yaygınlaşması her geçen gün ivme kazanarak, bu yaygınlaşmaya ön ayak olan teknolojiler
sayesinde giderek hayatımızdan çıkarılamayacak biçimde yer edinmektedir. Bireysel üretiminin ön planda olduğu eski
zamanların aksine insanların bilgi ve teknoloji zengini olma istek ve çabaları, bilgi ve teknolojinin ekonomik ve sosyal
kalkınmanın en önemli unsurlarından olduğu bu dönemde bireylerin ağ oluşumu gerçekleşmiş bilgi temelli topluma
katılımları hayati önem arz etmektedir(Tess, 2013).
Eğitim ortamlarında ise sosyal ağlar, sahip olduğu özellikler ile öğrencinin öğretmen ve içerik ile etkileşim kurmasını
kolaylaştırmakta ve iş birlikli öğrenme ile öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini
kullanmalarını ve geliştirmelerini desteklemektedir (Scott, 2012).
Cheston (2013) eğitimsel anlamda ağların, değişimi ve değişimin sürdürülebilirliğini desteklediğini, kullanıcıların
internet yoluyla bağlandığı sosyal ve profesyonel ağların etkileşim, ilişki ve paylaşılan bilgi yoluyla birbirlerine
bağlandığını ve zaman içerisinde bunun profesyonel bir desteğe dönüştüğünü belirtmiştir.
Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı
Eğitim sistemleri ağ oluşumları ve teknolojilerle makro iletişim yapısında gelişim sürdürmektedir. Ağ topluluklarının
yaygınlaşması ve yükselişiyle birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yansımaları görülmektedir
(Buckingham,2013). Günümüzde e-öğrenme, uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme gibi birçok öğrenme ve eğitim
kavramları yaygınlaşmaktadır. Ağ temelli öğrenme ise tüm bu yaklaşımların daha belirgin bir yönüne işaret etmektedir
(Ekici,2012). Yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldıran küreselleşen ağlar günümüzde gelişen teknolojiyle daha
fazla tercih edilen eğitim sistemlerine dönüşmektedir. Sosyal ağ siteleri kolay ulaşılabilir, esnek ve kullanıcı dostu
olması sebebiyle diğer öğretim yöntemlerine göre daha sıklıkla tercih edilmektedir. Yaros’a göre sosyal medya destekli
eğitimin en temel özelliklerinden biri, geleneksel eğitim sistemindeki öğrenci, öğretmen etkileşimlerini artırarak, dijital
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araçları kullanıp bir araya getirerek toplamasıdır. Teknolojilerin gelişimi ile birlikte, paylaşım için yeni uygulamalar (ör.
Flickr, YouTube ve Slideshare), içerik üretimi, iletişim ve işbirliği için yeni hizmetler (ör. blog, wiki ve twitter), ve
insanları birbirine bağlayan, farklı araştırma topluluklarını destekleyen uygulamalar (ör. Facebook, Elgg ve Ning)
ortaya çıkmıştır (Conole, G., & Culver, J. 2010).
Sosyal Medyanın Sağlık Eğitiminde Kullanımı
Sosyal medya özellikle toplumun davranışları etkilemesi bakımından önemlidir. Sosyal medya her alandan kişi ve
kurumları bir bir bünyesine katmaya devam etmekte ve bu anlamda kapsamını günden güne kartopu etkisiyle büyüten
tüm sektörler dönüşüm çabası içinde olmaktadır. Bu dönüşüm sürecini yaşayan sektörlerin başında ise sağlık
gelmektedir (Şener & Samur, 2013).
İletişim araçlarında, özellikle multi-medya ve bilişim teknolojisindeki ilerlemeler sağlık bilgisine erişimi iyileştirmeye
devam etmektedir (Evers, 2013). Amerika’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından CDC (Centers for Disease Control and
Prevention-Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi) sağlık iletişimini “sağlığı geliştirmek, kişilerin ve toplumun
sağlıkla ilgili kararları üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek maksadıyla iletişim bilimine ilişkin kural ve stratejilerin
uygulanması” olarak tanımlamaktadır. Son birkaç yıl içinde, Facebook, YouTube, Twitter ve diğer sosyal medya
araçlarının sağlık mesajları yaymak için kullanımı önemli derecede artmıştır ve yükseliş trendi devam etmektedir
(Apatu, 2013 & Heldman, 2013).
Sosyal ağ kullanıcılarının sağlık hizmetlerine ve sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmada bir çığır açtığı yadsınamaz bir gerçek
haline gelmiştir. Sosyal medya araçları kullanılarak sağlık bilgilerine erişimi genişletmek, kullanıcıların katılımını
teşvik etmek, bilgi kirliliğinden arınmış kanıt temelli bilimsel çalışmalara dayalı paylaşımları ön plana çıkarmak ve
artırmak büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada önerilen yöntemle sağlık alanındaki özel alanlardan olan gebelik dönemine yönelik anne adayları ve
yakınlarına sosyal bir eğitim ve bilgi ağı tasarlanacaktır.
Gebe Sosyal Bilgi Ağı
Kullanıcılar bir defaya mahsus yapılacak üyelik sistemiyle oluşturduğu profil üzerinden; kullanıcıların birbirleriyle
iletişime geçebileceği, kişisel fotoğraf ve video ekleyebileceği, beğenilerde bulup yorumlar yaparak kişisel tecrübelerini
ve fikirlerini paylaşabileceği, aynı zamanda kullanıcının eğilimine yönelik ve takiplerine yönelik bir mikro haber
kaynağına ulaşabilmesinin yanı sıra, menstruasyon takvimi, tahmini doğum tarihi hesaplama ve rutin kontrollerin,
tetkiklerin, aşılamaların habercisi niteliğinde bir hatırlatıcı eşliğinde, teyitli uzman kullanıcılar aracılığıyla sorularına
cevap bulabileceği ve son olarak internete bağlanan her cihazdan ulaşılabilecek bir yazılım tasarlanacaktır.
Detaylandırılan sistem içerisinde kadın sağlığına yönelik içerik modülleri tasarlanacaktır.
Menstruation döngüsü/Regl Takvimi: Overlerde ve buna bağlı olarak uterusta meydana gelen değişimler konusunda
bilgiler içerecek olup; ayrıca siklusun kolay takibi için kullanıcıdan alınacak son regl günü üzerinden bir takvim
uygulaması ve hatırlatıcı şeklinde tasarlanmaktadır.
Antenatal Danışmanlık: Antenatal dönemde anne olmak isteyen bireylere yönelik gebelik öncesi dönemde
kullanılacak takviyelerden ovulasyon sürecine kadar gebeliğe hazırlık sürecine ilişkin bilgileri kapsaması
hedeflenmektedir.
Rutin Takip Desteği: Gebelik süreci boyunca hastane aracılığıyla yapılan trimester süreçlerine özel rutin takiplerin
geniş bilgi içerikleri, anne adayını karşılaşılacağı tıbbi durumlar ve yapılması gerekenler konusunda bilgiler
bulunduran, gerekli durumlarda hatırlatıcı niteliği bulunan bir modül hedeflenmektedir.
Beslenme Desteği: Gebelik süreci boyunca dengeli beslenme anne ve bebek açısından önem arz etmektedir.
Kullanıcıdan alınan boy kilo bilgileriyle beden kitle endeksine göre planlanmış diyet programı desteği
amaçlanmaktadır.
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Postnatal Anne/bebek Bakımı: Postnatal süreçte anne kendi öz bakımında dikkat etmesi gerekenleri bulabilmesinin
yanı sıra; tasarlanan sistemle görsel destekli bebek bakımı konusunda bebeğin beslenmesinden masajına kadar
genişletilmiş bilgi içeriği oluşturulması hedeflenmektedir.
Laktasyon Desteği: Etkin emzirmenin nasıl yapılacağına dair görsel ve animasyon destekli bilgi içeriğinin yanı sıra;
anne sütünün önemi, meme bakımı ve beslenmenin süte etkisine varan laktasyon konusunda geniş bir içerik modül
tasarımı amaçlanmaktadır.
Kontrasepsiyon Danışmanlığı: Kontrasepsiyon aile planlaması açısından oldukça önem arz etmektedir. Konuya ilişkin
bireyin ihtiyaç duyabileceği tüm kontraseptif yöntemlere ilişkin bilgileri kapsayacak nitelikte bir modül
hedeflenmektedir.
Antenatal, Natal ve Postnatal Egzersizler: Antenatal dönemde yapılacak egzersizlerle güç kazanacak olan kasların
natal süreçte doğumu kolaylaştırıcı etkileri bulunmaktadır. Yine postnatal süreçte egzersiz yapan annelerin kaslarının
daha kolay toparlandığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bu modülle gebelik öncesinden sonrası döneme kadar
özellikle gebelikte hafta hafta yapılabilecek egzersizler konusunda animasyon destekli bilgileri içermesi
amaçlanmaktadır.
Aşı Takvimi: Bebek bakımının en önemli aşamalarından birisi de aşılamadır. Bebek doğduğu anda aşılama başlar ve
sağlık bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda aşılama on iki yaşına kadar devam etmektedir. Bu süreçte aşılara
yönelik bilgi ve kullanıcıdan alınan bebeğin doğum gününe endeksli olarak, aşı günlerini hatırlatıcı niteliğinde bir
modül hedeflenmektedir.
Kadın doğum hekimi, ebe, akademisyen gibi alanında uzman kullanıcılar: Alanında uzman kullanıcılara sistem
tarafından oluşturulacak teyitli hesap özelliği ile kullanıcıların sorularına uzmanlardan cevap alabileceği gibi aynı
zamanda deneyimlerini paylaşarak fikir alışverişi yapabileceği kendi sosyal bilgi ağlarını da oluşturabilmesi
hedeflenmektedir.
Sistem içeriği şekil 1 de detaylandırılmıştır.
Şekil 1: Sistem İçeriği

YÖNTEM
Tasarlanacak sistemle bulut sunucu kiralanıp hizmete alınıp güvenlik testlerinin yapılmasının ardından, MVC(ModelView- Controller) tabanlı modüler ve genişleyebilir bir yazılım mimarisi geliştirilmiştir. Geliştirilen mimari ile no-sql
tabanlı bir veri tabanı seçilmiştir. İçeriklerin görsel medya destekli geliştirilmesi noktasında ise adobe ürünleri olan
adobe after effect, adobe premiere ürünleri kullanarak hazırlanmaktadır. Geliştirilen uygulamanın güvenlik ve
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doğrulama testlerinin yapılmasının ardından; kullanıcı -bilgisayar etkileşim testleri uygulanmıştır.Bu testlerin ardından
son olarak sistem Google devolopers araçlarıyla uygulamanın hız ve performans testleri yapılmış sisteme yönelik analiz
ve istatistik verileri için Google analytics araçları kullanılmaktadır.Method şekil 2 de detaylandırılmıştır.

Şekil 2: Sistemin Metod Diyagramı

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ağ temelli küresel öğrenmede, öğrenenler arasında anlamlı bir iletişim sağlayabilmek için ve öğrencilerin yeni
durumları nasıl anlamlandırdıklarını görebilmek amacıyla bilgisayarlarla kurulan bağlantıların ötesinde, dilin, iletişimin
ve kültürün kesişimi ile oluşan bağlantıya dikkat etmemiz gerekmektedir (Tremblay, 2011). Bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişme ve küreselleşme ivme kazanarak eğitim sistemlerinde de ağ topluluklarının oluşturularak
kullanılması ve bu anlamdaki yükseliş sosyal tabanlı eğitim sistemine farklı bir boyut getirmiştir.
Sonuç olarak bu çalışmayla oluşturulacak sosyal bilgi ağı, eğitim yönüyle de bir fırsata dönüştürülerek yetişkin eğitimi
açısından da değerlendirilmelidir. Bu sosyal bilgi ağı ile insan hayatındaki özel süreçlerden biri olan gebelik süreci
öncesinden sonrasına kadar kullanıcıların bilimsel kanıt temelli bilgilere ulaşımının sağlanması temel esas alınmalıdır.
Sağlık gibi insanı yakından ilgilendiren sektörlerde bilginin güvenilirliği ve doğruluğu açısından ihtiyaç duyulan
sistemler sağlanmalı ve bu minvalde çalışmalar yapılmalıdır.
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ÖZET: Günümüz dünyasında öğrenme süreci geleneksel eğitim sistemlerinin yanı sıra uzaktan eğitim, çevrimiçi
eğitimler, sanal sınıflar, benzetim ortamları gibi yazılım teknolojileri ile de desteklenmektedirler. Bu teknolojilerin
evrimleşmesi ile hayata geçen Türkçe adı ‘Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders’ olan web tabanlı Massive Open Online Course
(MOOC) sistemleri günümüzün en popüler eğitim sistemlerini oluşturmaktadır. Bünyelerinde alanında uzman
akademisyenler tarafından pedagojik temelli oluşturulan ders içeriklerinde öğreticiliğin sağlanması amacı ile video
tabanlı çevrimdışı dersler ile birlikte, dokümanlar, ödevler, etkileşimli öğrenme, uygulamalı final projeleri ile ders
hedeflerinde belirlenen yetkinliğe ulaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada sözü edilen Kitlesel Açık Çevrimiçi
Ders platformları gelir modelleri, teknolojik ve yenilikçi düzeyleri, örgün eğitime olan farkları yönüyle incelenerek
günümüzdeki mevcut durumları ve gelecekteki muhtemel yerleri tartışılmıştır.
.
Anahtar Kelimeler: Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders, Uzaktan Eğitim, Çevrimiçi Eğitim, Büyük Veri

GİRİŞ
Web 2.0 teknolojileri ile birlikte Dünya genelinde 2008 yılından sonra hizmete giren Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders
(KAÇD) sistemleri uzaktan eğitim sistemlerine benzemekle birlikte aşağıdaki temel karakteristik özellikleri ile ayrılırlar
(Wulf, 2014; Martin, 2012; Rodriquez, 2012; Ergüney, 2014).
Kitlesel (Massive): Uzaktan eğitim sistemleri belirli bir lokasyonda belirli bir öğrenci kitlesini hedeflerken KAÇD’ler
tüm Dünya genelinde ki kursiyerleri hedeflemesi nedeni ile kitlesel olarak adlandırılırlar (Ping, 2013).
Açık (Open): Kurslar Dünya genelinde ki tüm kursiyerler için herhangi bir ön koşul ya da resmi işlemler olmaksızın
erişime açıktır.
Çevrimiçi (Online): Çevrimiçi prensibi kurslara ait slayt, belge, video gibi ders dokümanlarının yanı sıra etkileşimli
ödev ve öğrenme faaliyetleri, sınav ve projelerin değerlendirilmesi için bilişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade
etmektedir.
Ders (Course): KAÇD’ler bünyelerinde birden fazla disiplinde ön-şartsız derslere sahiptir. Kursiyerler geleneksel
örgün eğitim sistemlerinde olduğu gibi alana özgü derslerin dışında hobi, uzmanlık geliştirme, başka alanlarda
uzmanlaşmak amacı ile istedikleri dersleri takip edebilmektedirler (Kop, 2011).
Büyük Veri ve KAÇD’ler
Günümüzün en popüler KAÇD’si sayılabilecek Coursera 2012 yılında hayata girmiş ve bir ders döneminde 1,7 milyon
kursiyere ulaşmayı başarmıştır (http://www.coursera.org, 2012). Coursera bu aralıktaki büyüme hızı ile Dünyanın en
büyük sosyal ağı olan Facebook’un dahi önüne geçebilmiştir. Günümüz popüler KAÇD ağlarında bazı derslerin
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milyonlarca öğrenci tarafından alındığı bilinmektedir. Ders faaliyetleri açısından bu durum göz önüne alındığında her
saat Pbyte boyutunda video transferi, derse ait yüzbinlerce öğrencinin erişim bilgileri, quiz/anket ve ödevlerinin
değerlendirilmesi ve analizi amacı ile büyük veri analizi ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmaktadır (Manyika,
2011). Büyük veri literatürde 5V konsepti ile ifade edilebilmektedir. Sözü edilen bu kavramlar sırası ile Büyüklük
(Volume), Çeşitlilik (Variety), Hız (Velocity), Doğrulama (Verification), Değer (Value) dir (Wu, 2014). Tablo-1’de
büyük veri ve KAÇD ilişkisi gösterilmiştir.
Tablo-1: Büyük veri ve KAÇD ilişkisi (Eichhorn, 2016)
Konsept
Açıklama
KAÇD İlişkisi
Büyüklük
Veri büyüklüğünü ifade Her bir course video içerikleri, kursiyer sayısı ve günlük erişimleri ile birlikte
etmektedir.
günlük Pbyte boyutunda veri trafiği üretebilmektedir.
Çeşitlilik
Veri çeşitliliğini ifade KAÇD’ler video ders, doküman, sunum gibi eğitim dokümanları, kursiyerlerin
etmektedir.
blog ve forumlarda tartışma ve birlikte öğrenme faaliyetleri, sınav/ödev
değerlendirmeleri, bilişim derslerinde yer alan etkileşimli kodlama faaliyetleri
yapılması gibi birçok veri çeşitliliğine sahiptir.
Hız
Veriye erişim hızını Bazı tekil kurs içeriklerine yüzbinlerce kursiyer periyodik olarak gerçek
ifade etmektedir.
zamanlı erişmektedirler.
Doğrulama Veri geçerliliğini ifade KAÇD’ler kursların ortalama tamamlanma oranları %25’i geçmemektedir. Bu
etmektedir.
açıdan değerlendirildiğinde etkili bir analiz yapılabilmesi için bazı verilerin
elimini edilmesi gerekmektedir.
Değer
Veri analizi sonucu bu Kursiyerin hızlı ve etkin öğrenmesi, sertifikasyon programı sayesinde iş
bilginin
yaratacağı bulabilmesi, uzmanlık alanını geliştirmesi ya da yeni uzmanlık alanı elde
değeri ifade etmektedir. etmesi, anlaşmalı üniversiteler birlikte KAÇD’ler den alınan derslerin
lisans/lisansüstü örgün derslerin yerine sayılabilmesi gibi kazançları ifade
etmektedir.
Teknolojik Açıdan KAÇD’ler
KAÇD’ler teknolojik açıdan değerlendirildiğinde karşımıza çıkan bir diğer önemli kavram kursiyerlere gerçek zamanlı
olarak etkin bir şekilde hizmet verebilmeleridir. Geleneksel anlamda bir web sunucu bu iş için yeterli olmamaktadır. Bu
açıdan düşünüldüğünde milyonlarca kayıtlı aktif kursiyere sahip KAÇD’ler Şekil-1’de ki gibi hizmet vermektedirler.
Kursiyerlere etkin bir şekilde hizmet verebilmek için bilgisayar, dizüstü, tablet, mobil aygıt gibi internet erişimli
cihazlar desteklenmekte ve mobil sürümleri marketlerden indirilebilmektedir. Dünya genelinde milyonlarca kursiyere
hizmet verebilmek için dağıtık mimaride hizmet vermektedirler. Bu mimaride web ve veri tabanı sunucularından oluşan
kümeler kullanılmakta ve yük dengeleyiciler gelen istekleri karşılayabilmek için bu kümelere dağıtmaktadırlar
(Catteddu,2011).
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Şekil 1 Bir KAÇD sisteminin genel yapısı

Avantaj ve Dezavantajları ile KAÇ’ler
KAÇD’lerin giderek yaygınlaşması, farkının iyi anlaşılabilmesi için örgün eğitimle kıyaslanmaları gerekmektedir.
Başlıca avantaj ve dezavantajları Tablo-2’de olduğu gibi özetlenebilmektedir (Larreamendy-Joerns, 2006).
Tablo-2: KAÇD majör avantaj ve dezavantajlar
Avantajlar
Zaman ve mekan bağımsızdır.
Ön koşul ve resmi şartlar yoktur.
Ders ve materyaller tekrar tekrar erişilebilirdir.
Kursiyerler ile eğitimciler arasında öğrenme ağları ile etkin öğrenme
imkanı olması.
Büyük firmalar ve bazı KAÇD’ler arasındaki işbirliği ile iş-hazır
programlar yürütülebilmektedir.

Dezavantajlar
Bazı KAÇD’ler ücretlidir.
Ana dilde eğitim imkanı sınırlıdır (altyazı
gibi).
Deney ve laboratuvar gerektiren derslerde
etkin değildir.
Ödev ve sınav değerlendirmelerinde kopya
sorunu vardır.
Örgün eğitim tecrübesini yaşatamamaktadır.

Popüler KAÇD’lerin Karşılaştırılması
KAÇD kavramı 2008 yılında literatüre girmiştir bununla birlikte popüler birçok KAÇD 2011-2012 yıllarında hayata
girerek kısa zamanda milyonlarca kursiyere ulaşmıştır. Başlıca KAÇD’ler arasında coursera, udacity, udemy, edx, khan
academy ve codeacademy olarak verilebilir. İlerleyen bölümde bu kuruluşlar gelir modeli, teknik özellikleri, hedef
kitlesi gibi kriterler gözetilerek üç büyük KAÇD hakkında kısa bilgiler verilecek ve kıyaslanacaktır.
Coursera: Standford üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Andrew NG 2011 yılında yine aynı üniversitede
geliştirdiği KAÇD üzerinden verdiği Makine Öğrenmesi dersi ile kısa sürede 100.000 kursiyere ulaşmış ve girişimini
coursera üzerinden devam ettirmiştir. Günümüzde coursera platformu 15 milyon kayıtlı kursiyere sahiptir. Kayıtlı
kullanıcılar tüm ders, ödev değerlendirme, sınav, quiz gibi öğrenme faaliyetlerine ücretsiz olarak erişebilmektedirler
bunun yanı sıra ‘Specialization’ adı verilen ve belirli alanda uzmanlaşmak isteyen kursiyerlere yönelik eğitimler
sertifika ve iş bulma garantili olarak ücretli verilmektedir. Bu seride kursların final projesine erişebilmek için tüm
derslerin tamamlanması ve seriyi oluşturan her bir dersten baraj puanı geçmek gerekmektedir. Platformun bir diğer öne
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çıkan özelliği Dünya genelinde üniversiteler/akademisyenler ile birlikte çalışması ve hemen tüm derslerin uzman
akademisyenler tarafından verilmesidir. Platform’da özellikle bilişim alanındaki dersler için kodlama ve proje
değerlendirme işlemleri sistem tarafından insansız olarak yapılabilmektedir (http://www.coursera.org).
Udacity: Standford üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Sebastian Thrun tarafından 2012 yılında kurulmuştur.
Platformda lisans ve lisansüstü düzeyde bilişim dersleri verilmektedir. Coursera platformuna benzer şekilde robotyazılımlar tarafından etkileşimli kodlama, ödev/proje değerlendirme işlemleri yapılabilmektedir. Günümüzde yaklaşık 4
milyon kullanıcıya ulaşan platformda ücretsiz derslerin yanı sıra google, nvidia, at&t, facebook gibi teknoloji devi
firmalarla işbirliği içinde ‘Nanodegree’ adı verilen program yürütülmektedir. Ücretli olan bu programda kursiyerler
elde ettikleri onaylı sertifika ile iş garantisi elde edebilmektedirler (http://www.udacity.com).
Udemy: Eren Bali ve arkadaşları tarafından Türkiye’de hayata geçirildikten sonra yatırımcı desteği ile birlikte
merkezini silikon vadisine taşıyan girişimdir. Günümüzde 12 milyon kullanıcıya ulaşmıştır ve bünyesinde 40.000’i
aşkın kurs barındırmaktadır. Bu kriter göz önüne alındığında Dünya’nın en büyük KAÇD’si olarak sayılabileceği
söylenebilir. İlk iki platformun aksine bilişim ağırlıklı olmakla birlikte fotoğrafçılıktan yogaya kadar çok geniş
yelpazede kurslar içermektedir. Yine ilk iki platformun aksine sistem üzerinde etkileşimli ödev/proje değerlendirme
gibi özellikler bulunmamaktadır. Gelir modeli ile de ilk iki platformdan ayrılmaktadır. Platform üzerinde kursiyer ya da
eğitimci olmanın hiçbir ön şartı bulunmamaktadır. Demo sayılabilecek ücretsiz derslerin haricinde sistem üzerinde ki
derslerin çok büyük bir kısmı ücretlidir. Platform ders veren eğitimcinin kursiyerlerden elde ettiği kar üzerinden pay
elde etme gelir modeli ile çalışmaktadır. Bu nedenle platform üzerinde aynı anda kursiyer/eğitimci olunabilmekte ve
eğitimci olmak için herhangi bir şart bulunmamaktadır (http://www.udemy.com).
Diğer KAÇD’ler ve Bir Başarı Hikayesi:
Günümüzde üniversiteler dışında bireysel ya da ekip çalışması sonucu doğmuş birçok KAÇD bulunmaktadır tüm
platformlara www.mooc-list.com sistemi üzerinden erişilebilir (http://www.mooc-list.com). Dünya genelinde geniş
kitlelere ulaşan KAÇD’ler dışında bireysel olarak başarıya ulaşmış sistemlerde bulunmaktadır. Code4startup
platformunda bilişim sektöründe yer alacak yeni girişimcilere yönelik pratik dersler vermektedir. 2014 yılının
sonlarında hayata geçen platform kısa sürede Dünya genelinde 30.000 kursiyere ulaşmıştır
(http://www.code4startup.com). Sistemin majör özelliği proje odaklı derslere yer vermesidir. Platformda tinder, fiverr,
airbnb gibi Dünya çapında başarıya ulaşmış örnek sistemlerin replikası ders eşliğinde inşa edilmektedir. Her dersin
ücretsiz demo ve ücretli tam versiyonları bulunmaktadır. Tüm derslerin tek bir kişi tarafından verilmesi ve bir yıl gibi
kısa bir sürede Dünya genelinde 30.000 öğrenciye ulaşması bir başarı hikayesi olmakla birlikte KAÇD’lerin geleceği
hakkında da fikir vermektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
KAÇD’ler hayatımıza 2008 yılında girmiş ve günümüze kadar büyük gelişim göstermişlerdir. Ön-şart, resmi kısıtlar,
örgün eğitimde olduğu gibi zaman ve mekan kısıtları olmadan eğitim almak mümkündür. Bazı KAÇD’ler kursiyerlere
sertifika ve iş garantisi vermektedir. Pek çok avantajının yanı sıra KAÇD’ler ile örgün eğitimde ki deney ve laboratuvar
tecrübesini yaşayamama ve ödev/sınav/proje değerlendirmelerinde çevrimiçi ortamdaki kopyanın önüne geçememe en
büyük dezavantajlardır. Bazı KAÇD’ler kursiyerlere bire-bir haftalık/aylık belirli miktar saatlerde mentör/asistan
desteği sağlayabilmektedir. Bir diğer önemli dezavantaj ise anadilde eğitim sorunudur. Dünya genelinde KAÇD
kursiyerlerinin %30’a yakını Amerika’dandır. Diğer ülkelerden kursiyerler için çeviri ile altyazı desteği
sağlanabilmektedir. Coursera ve udacity platformlarında derslerde varsayılan olarak İngilizce altyazı desteği verilmekte
diğer diller için altyazı desteği ise İngilizceden çeviri halinde verilmektedir. Bir diğer bulgu kursların tamamlanma
oranlarıdır. Lisans altı, lisans ve lisansüstü sıralaması ile değerlendirildiğinde kursların tamamlanma oranları
düşmektedir. Lisans altı kursiyerler kursları %27 oranında tamamlarken bu oran lisansüstü kursiyerlerde %5 olarak
gerçekleşmektedir. Kurslarda ödev, quiz, proje gibi etkileşimli öğrenme faaliyetlerini yerine getirmeden sadece
derslerin belirli bir kısmına katılma oranı lisans altı kursiyerlerde %39 iken lisan üstü öğrencilerde %80’dir. Bu oranlar
lisans altı öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanda öğrenme faaliyetlerini tamamlamaya daha çok önem verdiği,
lisansüstü öğrencilerin ise bir çeşit eksiklerini tamamlama, kısıtlı zaman ayırma eğiliminde oldukları gibi
yorumlanabilir. Lisans ve lisansüstü öğrenciler için KAÇD’ler üzerinden uzmanlaşma amacı ile aldıkları derslere ek
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zaman ayırmaları gerekmektedir bazı ülkelerde yasalar KAÇD’ler üzerinden alınan derslerin örgün eğitimde ki
derslerden sayılabilmesini sağlamaktadır ancak günümüzde birçok ülkede bu noktadaki kısıtlar devam etmektedir.
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ABSTRACT: In this study, 57 participants’ (N= 57) perceptions towards dual-coding in design of a specific Interactive Multimedia
(Language Learning) Environment (IME) and any differences between their perceptions in terms of participants’ characteristics as
well as between their perceptions towards dual-coding were investigated thoroughly in the spring of 2015. The study was both
quantitative and qualitative in nature. The results of the quantitative data were analysed with SPSS (i.e. Mean, Std. Deviation,
ANOVA, Pearson Correlation Test). The results revealed that the participants were overwhelmingly in favour of the use of dualcoding (i.e. the provision of ‘keywords’ or ‘supplementary contextual visuals’ – SCVs - + ’keywords’, and ‘captions’ with audioonly listening texts) in design of IME for foreign language learning (FLL). The majority of the participants believed that not only did
the provision of ‘keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’, and ‘captions’ with audio-only listening texts benefit them in different ways,
but it also contributed to the enhancement of their learning. Moreover, the results of the quantitative data revealed that there were
some significant differences between the participants’ perceptions in terms of computer literacy. There were also some correlations
between the participants’ perceptions in terms of the provision of ‘keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’, and ‘captions’ with audioonly listening texts.
Keywords: dual-coding, learning environments, keywords, visuals, captions, perceptions, language learners

INTRODUCTION
Providing the same audio-only listening texts in different / multiple forms (i.e. audio-only + ‘keywords’, audio-only +
‘SCVs’ + ‘keywords’, and audio-only + ‘captions’) in IMEs delivers language learners with the opportunity to re-listen
to/re-view the same listening text in different forms, and as a result repetitions result in better recollection (Xue et al.,
2010; Tyler et al., 1979). The assumptions underlying these are that repetitions require learners to put more effort. Thus,
the research questions of this study are:
What are the participants’ general perceptions of re-listening to/re-viewing the same audio-only listening texts with
‘keywords’ or ‘supplementary contextual visuals’ (SCVs) + ‘keywords’ at the non-initial stage(s) in IMEs for FLL?
What are the participants’ general perceptions of re-listening to/re-viewing the same audio-only listening texts with
‘captions’ at the final stage(s) in IMEs for FLL?
Are there any differences between the participants’ perceptions in terms of their personal characteristics as well as
between their perceptions towards dual-coding in design of the IME for FLL?

THE STUDY
The Aim of the Study
This study attempted to find out how the participants valued (a) the provision of ‘keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’
with the same audio-only listening texts at non-initial stage(s) in the IME for FLL and (b) the provision of ‘captions’
with the same audio-only listening texts at the final stage(s) in the IME for FLL. The study also aimed to find out (b)
whether there were any differences between their perceptions in terms of the participants’ personal characteristics as
well as between their perceptions towards dual-coding in design of the IME for FLL.
The Participants
The participants were 57 non-native speakers (15.8% male, 84.2% female). Their level in listening was intermediate
(i.e. pre-intermediate: 19.3%, intermediate: 66.7%, upper-intermediate: 12.3%, no-answer: 1.8). All of them were
undergraduate students. They were computer literate (i.e. Level 1- Basic User: 14.0, Level 2: 8.8, Level 3: 45.6, Level
4: 12.3, Level 5 – Proficient user: 8.8, No-answer: 10.5). They were learning English as a foreign language at one of the
newly established universities (i.e. 2007) in eastern part of Turkey. Their age-range was: 20 and below age-group:
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36.8%, 21-25 age-group: 54.4%, 26-30 age-group: 7.0%, and 31 and above age-group: 1.8%. Majority of the participant
never used any language learning software before (No - never used - 84.2, Yes 14.0 and no-answer 1.8).

The Software
The listening software was designed and created by the author of this study, which is the speciality of the author. It was
the right level for the participants (i.e. intermediate). It aimed to develop and practise the participants’ listening skills as
well as to improve their listening-development as a part of FLL, which the participants needed most. To achieve this, a
wide range of activities were provided to help the participants in practising and developing their acoustic and visual
channels, receptive and productive skills. Through the provided language learning (listening) software, the participants
were instructed (a) at what stage what kind of strategies they needed to follow and what they needed to do, (b) how they
could improve and develop their listening and listening-skills, and (c) why they needed to study in the instructed ways.
While improving their listening skills and development, the listening software also aimed to help the participants to
become familiar with the target culture, different accents, authentic language and its features such as intonation and
stress, fillers, false starts, grammatical mistakes and so on. The listening software was also expected to improve their
vocabulary and pronunciation, which are necessary and essential for listening development and improvement. It was
professional language learning software, as it was designed and created according to educational findings in the fields
of FLL, design of adapted hypermedia learning environments, and computer assisted language learning (CALL).
Furthermore, it was designed in a way so that the research questions could be investigated.
The software consists of two units (Table 1). These units are: (a) Smoking II: Introduction and (b) Smoking II: Do they
smoke? Each unit consists of three sections. In the first section of each unit, the participants listen to the audio-only
listening text and answer the pertinent gradual questions / activities. In the second section of each unit, the participants
re-listen to/re-view the audio-only listening text with ‘keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’ and answer the pertinent
gradual questions. In the third section of each unit, the participants re-listen to/re-view the audio-only listening text with
‘captions’ (Figure 5) and answer the pertinent gradual questions.
Table 1: The Media Types Accessed by the Participants
The Media Types Accessed by the Participants
Unit

Media Type (in order of exposure)

Length

Smoking II:

00:14

(Firstly) Tasks + Audio-only;

Introduction

+

(Secondly) Tasks + the same Audio-only + ‘Keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’;

00:20

(Thirdly) Tasks + the same Audio-only + ‘Captions’

00:23

(Secondly) Tasks + the same Audio-only + ‘Keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’;

Smoking II:
Do they smoke?

(Firstly) Tasks + Audio-only;
(Thirdly) Tasks + the same Audio-only + ‘Captions’

The Procedure
The participants accessed the listening software in the same class at different times. The lab had 30 PCs. Thus, a
maximum of 30 participants could use the software at one time. The participants were introduced to the listening
software in the first five minutes of the first session. The participants were then requested to complete ‘the participants’
profiles questionnaire’. Following that, the participants were free to use the listening software as they wished. The
participants used the software as long as they wanted. After using the software, they answered the questionnaires (i.e.
Likert scale items from strongly disagree to strongly agree) and the open-ended questions.
METHODOLOGY
Both quantitative and qualitative researches were used (Tseng & Yeh, 2013; Masgoret & Gardner, 2003). The research
questions required the use of questionnaires, and interviews in the form of open-ended questions (Tseng & Yeh, 2013;
Nunan, 1993). For the participants’ profiles questionnaire, Brett's data collecting procedures (1999) were used, although
new items were added and they were further improved and tested. Data collecting questionnaires regarding the
participants’ perceptions of re-listening to/reviewing the same audio-only listening texts with (a) ‘keywords’ or ‘SCVs’
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+ ‘keywords’, as well as with (b) ‘captions’ were prepared and pilot tested by the author of this study, Cronbach’s
Alpha of which is below.
The participants’ pre-exposure characteristics questionnaire consisted of 10 general items such as occupation, gender,
age, computer literacy, English learning period etc. and 13 Likert scale items such as ‘feeling’ and ‘how often’
questions. The questionnaire about re-listening to/reviewing the same audio-only listening texts with ‘keywords’ (ɑ =
.870) included 11 Likert scale items from strongly disagree to strongly agree. The questionnaire about re-listening
to/reviewing the same audio-only listening texts with ‘SCVs’ + ‘keywords’ (ɑ = .863) included 11 Likert scale items
from strongly disagree to strongly agree. Cronbach’s Alpha of both combined (22 Likert scale items from strongly
disagree to strongly agree) is ɑ = .929. The questionnaire about re-listening to/reviewing the same audio-only listening
texts with ‘Captions’ (ɑ = .907) included 13 Likert scale items from strongly disagree to strongly agree. All items also
featured multiple measures of similar attitudes so that inaccurate answers could be guarded against. Furthermore, all
items were presented to the participants in the medium of instructions / official language (i.e. Turkish).
57 participants answered the questionnaires about the design of listening texts in the IME for FLL, which was
administered immediately after using the IME. Majority of the participants answered the open-ended questions, as well.
Both quantitative and qualitative data collection was anonymous.
FINDINGS
The results were presented in three parts, corresponding to the three research questions. The quantitative data were
analysed with SPSS. The analysis of the qualitative data was conducted by examining the participants’ responses
gathered from the open-ended questions. It focussed on the shared themes among the responses. In the analysis and
discussion of the qualitative data, ranges of themes emerging from the qualitative data were identified, which were
consistent with the results of the quantitative data.
Re-listening to/re-viewing the same Audio-only Listening Texts with ‘Keywords’ or ‘Supplementary Contextual
Visuals’ (SCVs) + ‘Keywords’ is useful
The analysed results indicated that the participants’ general perceptions of re-listening to / re-viewing the same audioonly listening texts with the ‘keywords’ or ‘keywords’ + ‘SCVs’ were very positive (Tables 2 & 3). The participants
believe that (a) ‘Keywords’ should be provided (M = 4. 24, Table 2). Providing ‘keywords’ pertinent to the same audioonly listening text helps them to (b) focus on listening (M = 4.35), (c) understand better (M = 4.46), (d) learn new
words (M = 4.30), (e) understand main words better (M = 4.30), (f) learn main words (M = 4.30), (g) understand
difficult words (M = 4.00), (h) learn difficult words (M = 4.09), (i) learn private names (M = 3.84), (j) learn the target
language (M = 4.16), and (k) be better prepared for the target / real-world (M = 3.86).
Table 2: Mean Score for the Participants’ General Perceptions of the Re-listening to / re-viewing the same Audioonly Listening Texts with ‘Keywords’
Items
1. ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text should be provided
2. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to focus on
listening
3. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to understand
better
4. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to learn new
words
5. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to understand
main words better
6. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to learn main
words
7. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to understand
difficult words
8. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to learn
difficult words
9. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to learn private
names
10. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text helps you to learn the
target language
11. Providing ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening text prepares you better for
the target- / real-world
1 = Strongly disagree 2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
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N
57

Mean
4.42

Std. Deviation
.925

57

4.35

.767

57

4.46

.657

57

4.30

.906

57

4.30

.999

57

4.30

1.068

57

4.00

1.254

57

4.09

1.090

57

3.84

1.449

57

4.16

1.162

57

3.86

1.141

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
The participants believe that (a) ‘supplementary contextual visuals’ (SCVs) + ‘keywords’ pertinent to the same audioonly listening texts should be provided (M = 4. 49, Table 3). Providing SCVs + Keywords pertinent to the same audioonly listening text helps them to (b) focus on listening (M = 4.58), (c) understand better (M = 4.53), (d) learn new
words (M = 4.28), (e) understand main words better (M = 4.35), (f) learn main words (M = 4.44), (g) understand
difficult words (M = 4.35), (h) learn difficult words (M = 4.33), (i) learn private names (M = 4.05), (j) learn the target
language (M = 4.12), and (k) be better prepared for the target / real-world (M = 3.86).
Table 3: Mean Score for the Participants’ General Perceptions of the re-listening to the same audio-only
listening texts with Keywords and Visuals
Items
1. ‘Supplementary contextual visuals’ (SCVs) + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only
listening text should be provided (at the non-initial stages)
2. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to focus on listening
3. Providing SCVs + KeyWords pertinent to the same audio-only listening texts (at the non-initial
stages) helps you to understand better
4. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to learn new words
5. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to understand main words
6. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to learn main words
7. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages)helps you to understand difficult words
8. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to learn difficult words
9. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to learn private names
10. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) helps you to learn the target language
11. Providing ‘SCVs’ + ‘KeyWords’ pertinent to the same audio-only listening texts (at the noninitial stages) prepares you better for the target-/real-world
1 = Strongly disagree 2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree

N

Mean

Std. Deviation

57

4.49

.735

57

4.58

.596

57

4.53

.601

57

4.28

.940

57

4.35

1.009

57

4.44

.756

57

4.35

.935

57

4.33

1.041

57

4.05

1.093

57

4.12

1.119

57

3.86

1.187

The quantitative results were supported by most of the qualitative data. the participants indicated that re-listening to/reviewing the same audio-only listening texts with ‘keywords’ or ‘SCVs’ + ‘keywords’ has a positive effect, (a) was more
effective and more beneficial (52 times mentioned), (b) was useful for understanding the listening texts (40 times
mentioned), (c) helped learn more effectively (10 times mentioned), (d) was useful for drawing attention to salient
features of the listening texts (3 times mentioned), (e) was useful for correcting our pronunciation (5 times mentioned)
and learning spelling (2 times mentioned). However, there were some negative comments emerged from the qualitative
data (6 times mentioned)
Re-listening to/re-viewing the same Audio-only Listening Texts with ‘Captions’ is useful
The analysed results indicated that the participants’ general perceptions of re-listening to/re-viewing the same audioonly listening texts with ‘captions’ at the final stage(s) were very positive (Tables 4). The participants believe that (a)
‘Captions’ for the same audio-only listening texts should be provided at the final stage(s) (M = 4. 67, Table 4).
Providing ‘captions’ pertinent to the same audio-only listening text helps them to (b) focus on listening (M = 4.56), (c)
understand better (M = 4.67), (d) understand in detail (M = 4.61), (e) learn new words (M = 4.35), (f) understand key
words (M = 4.58), (g) learn keywords (M = 4.25), (h) understand difficult words (M = 4.25), (i) learn difficult words
(M = 4.37), (j) learn correct pronunciation (M = 4.46), (k) learn private names (M = 4.23), (l) learn the target language
(M = 4.11) and (m) be better prepared for the target / real-world (M = 3.86).
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Table 4: Mean Score for the Participants’ General Perceptions of the re-listening to the same audio-only
listening texts with Captions
Items
1. Subtitles for the same audio-only listening text should be available (in the software) (at the
final stage-s-)
2. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
focus on listening
3. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
understand better
4. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
understand in detail
5. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
learn new words
6. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
understand key words
7. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
learn key words
8. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
understand difficult words
9. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-)helps you to
learn difficult words
10. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
learn correct pronunciation
11. Providing subtitles for the same audio-only listening texts(at the final stage-s-) helps you to
learn private names
12. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) helps you to
learn the target language
13. Providing subtitles for the same audio-only listening texts (at the final stage-s-) prepares you
better for the target- / real-world
1 = Strongly disagree 2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree

N

Mean

Std. Deviation

57

4.67

.740

57

4.56

.824

57

4.67

.809

57

4.61

.796

57

4.35

1.203

57

4.58

.944

57

4.25

1.074

57

4.25

1.214

57

4.37

.899

57

4.46

.946

57

4.23

1.137

57

4.11

1.359

57

4.05

1.493

The qualitative data supported the quantitative results.
Differences between the Participants’ Perceptions and their Characteristics, and Correlations between the
Participants’ Perceptions
In terms of general perceptions of the participants towards the provision of the ‘supplementary contextual visuals’
(SCVs) + ‘keywords’ with the same audio-only listening texts at the non-initial stages, the differences between
‘computer literacy’ were statistically significant (Table 5). The participants who had higher computer literacy seemed
to have more positive general perceptions towards the provision of the ‘SCVs’ + ‘keywords’ with the same audio-only
listening texts at the non-initial stage(s).
Table 5: α=0.05;* ANOVA for Perceptions towards the Provision of Supplementary Contextual Visuals (SCVs) +
‘keywords’ with the same Audio-only Listening Texts at the non-initial stages in IMEs for FLL in terms of
Computer Literacy
2,550a

Computer Literacy
Level 1- Basic user
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5- Proficient user

4,05
4,00
4,18
4,71

,62
,58
,51
,27

4,47

,50

0,043*

α=0.05;* aAnova; a: 0,05;* Difference is statistically significant

In terms of general perceptions of the participants towards the provision of the 'keywords’, ‘SCVs’ + 'keywords’, and
‘captions’ with the same audio-only listening texts at the non-initial stages, the correlations between the perceptions
were statistically significant (Table 6). The participants seemed to have high positive general perceptions (Tables 6 &
7) towards the provision of the 'keywords’, ‘SCVs’ + 'keywords’, and ‘captions’ with the same audio-only listening
texts at the non-initial stages. The participants seem to prefer the provision of mostly ‘captions’, secondly most ‘SCVs’
+ 'keywords’, and thirdly most ‘keywords’ with the same audio-only listening texts at the non-initial stages in
interactive multimedia listening environments for FLL.
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Table 6: Correlations between the Participants’ Perceptions towards the Provision of ‘KeyWords’,
‘Supplementary Contextual Visuals’ (SCVs) + ‘KeyWords’, and ‘Captions’ with the same Audio-only Listening
Texts at the non-initial stages in IMEs for FLL
KeyWords
Keywords

Captions
Supplementary Contextual Visuals (SCVs) +
KeyWords
*Correlation is significant; a: 0,05; Pearson Correlation test

r

Supplementary Contextual Visuals (SCVs)
+ KeyWords

Captions
0,626

0,958

p

1

0,001*

0,001*

r
p
r

1

0,670
0,001*
1

Table 7: Overall Means of the Participants’ Perceptions towards the Provision of ‘KeyWords’, ‘Supplementary
Contextual Visuals’ (SCVs) + ‘KeyWords’, and ‘Captions’ with the same Audio-only Listening Texts at the noninitial stages in IMEs for FLL
̅
𝑿

SD

KeyWords

4,23

0,52

Supplementary Contextual Visuals (SCVs) + KeyWords

4,24

0,51

Captions

4,48

0,43

DISCUSSION and IMPLICATIONS
The results of the current study match the existing findings of similar studies (Turel, 2011; Türel, 2010a; Paivio, 2006;
Purnell & Solman, 1991; Chun, & Plass, 1997). The current results further contribute to the existing body of knowledge
about dual-coding in designing listening software in general and CALL in particular.

REFERENCES
Brett, P. (1997). A comparative study of the effects of the use of multimedia on listening comprehension. System, 25(1), 39-53.
Brett, P. (1999). The design, implementation and evaluation of a multimedia application for second language listening
comprehension. (Unpublished Ph.D. thesis) The University of Wolverhampton. Wolverhampton, UK.
Chun, D. M. & Plass, J. L. (1997). Research on text comprehension in multimedia environments. Language Learning & Technology,
1(1), 60-81.
Comenius, J. A. (1896). The great didactic. London, UK: Adam & Charles Black.
Masgoret, A. M., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta-analysis of studies
conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53(1), 123-63.
Nunan, D. (1993). Research methods in language learning. USA: CUP.
Paivio, A. (2006). Mind and its evolution: A dual coding theoretical interpretation, Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum
Associates, Inc.
Purnell, K. N., & Solman, R. T (1991). The influence of technical illustrations on students’ comprehension of geography. Reading
Research Quarterly, 26(3), 277-299.
Tseng, H. W., & Yeh, H. (2013) Team members’ perceptions of online teamwork learning experiences and building teamwork trust:
A qualitative study. Computers & Education, 63, 1–9.
Turel, V. (2011). Learners' attitudes to repetitious exposure in multimedia listening software. EUROCALL Review, 19 (September),
57-83. http://www.eurocall-languages.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/review19.pdf. Retrieved on 17 Jan. 2016
Tyler, S. W. et al. (1979). Cognitive effort and memory. Journal of Experimental Psychology: Human Learning & Memory, 5(6),
607-617.
Xue, G. at el. (2010) Greater neural pattern similarity across repetitions is associated with better memory. Science, 330(6000), 97101. doi: 10.1126/science.1193125

537

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Aile Danışmanlığı Eğitiminin Özsaygı ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlara Etkisi
1

Uğur Gürgan
Balikesir University, Necatibey Faculty of Education, Guidance and Counseling Department, ugurgan@hotmail.com
Fahri Sezer
2
Balikesir University, Necatibey Faculty of Education, Guidance and Counseling Department,
fahrisezer23@hotmail.com

ÖZET: Bu çalışmada, aile danışmanlığı eğitimi alan bireylerin Fonksiyonel Olmayan tutumları ve Özsaygı
düzeylerinin yapılan deneysel işlem sonucunda değişip değişmediğini saptamaktır. Araştırmada 2x2’lik split-plot
faktöryel (karışık) desen kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği ile
Rosenberg Öz-saygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 18’i deney, 14’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 32
denek katılmıştır. Çalışma sonucunda aile danışmanlığı eğitimine katılan bireylerin fonksiyonel olmayan tutumlarının
katılmayanlara göre olumlu yönde değiştiği, öz saygı düzeylerinin ise farklılaşmadığı saptanmıştır. Bu da yapılan aile
danışmanlığı eğitiminin bireylerin fonksiyonel olmayan düşüncelerini olumlu yönde değiştirdiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Aile danışmanlığı, fonksiyonel olmayan tutumlar, öz-saygı

The Effect of Family Counseling Training on Self-Esteem and Dysfunctional Attitudes
ABSTRACT: In this study, it is aimed to determine whether the nonfunctional attitudes and self-esteem levels of the
individuals receiving family counseling education change as a result of the experimental process performed. A 2x2
split-plot factorial design was used in the study. The Non-Functional Attitudes Scale and the Rosenberg Self-esteem
Scale were used as data collection tools in the study. A total of 32 subjects, 18 in the study and 14 in the control group,
participated. As a result of the study, it was determined that the non-functional attitudes of the individuals participating
in family counseling education changed positively compared to those who did not participate, and that the self-esteem
levels did not differ. This shows that the family counseling training has changed the non-functional thinking of the
individuals positively.
Key words: Family counseling, Dysfunctional attitudes, self-esteem.
GİRİŞ
Aile danışmanlığı eğitim programları son yıllarda ülkemizde üniversiteler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu alanlardan en az lisans düzeyinde mezun olan kişilere sıkça verilmeye başlanan bir
eğitim olmuştur. Verilen bu eğitimlere katılabilmek için katılımcılardan “Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi” alanlarından birinde en az dört yıllık lisans
programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ancak bu alanlardan mezun olmanın aile danışmanlığı eğitimi almak
için yeterli bir alt yapıyı oluşturup oluşturmadığı tartışılması gereken bir konudur. Bunla birlikte bu tür eğitimlerde
psikoloji ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan bireyler ile diğer alan mezunları ile birlikte eğitime tabi tutulması da
ayrı bir sorunu gündeme getirmektedir. Buna karşın a Avrupa'da EFPA standartlarına göre aile terapisi eğitimi için
genel bir klinik eğitim (klinik psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmet vs.), temel aile terapisi eğitimi ve aile terapisinde
uzmanlaşma eğitiminin gerekli olduğunu belirtmiştir (Korkut, 2007). Buda ülkemizde yapılan bu uygulamalarda
sorunla karşılaşma ihtimalini ortaya koymaktadır.
Aile terapisi uygulamaların ilk olarak 1950'lerden itibaren ortaya çıktığı ülkemizde ise bu uygulamaların 1980'lerde
başladığı (Korkut, 2001) göz önüne alındığında bu konuda üzerimize düşen görevlerin daha fazla olacağı söylenebilir.
Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi adına aile terapisi alanında yapılmış çalışmaların takibi önem arz etmektedir.
1950’lerden itibaren başlayan bu uygulamalar daha sonra farklı bilim insanlarının katkısıyla ortaya gelişmiş ve
1970'lerde büyük ivme kazanmıştır. Bu gelişmelere katkı sunan önde gelen bilim insanları arasında Bateson, Jackson,
Ackerman, Bowen, Whitaker, Salvador Minuchin, Framo, Haley, Watzlawick ve Satir sayılabilir (Korkut, 2001).
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Bilim dünyasındaki bu gelişmeler aileye ve aile bütünlüğüne verilen değerin arttığını da bize göstermektedir. Bu açıdan
aile terapisi eğitimini alan ve bu eğitim sonucunda ailenin bütünlüğünü sürdürmesine yardımcı olacak hizmetler
sunacak bireylerin de psikolojik anlamda sağlıklı bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Verilen bu eğitimlerde
katılımcıların kendilerindeki fonksiyonel olmayan düşünceleri kontrol etme ve özsaygı düzeylerini geliştirmeye dönük
bir gelişim gösterip göstermediklerinin incelenmesi önem arz etmektedir.
Kendiliğinden ve otomatik olarak bireyin zihinde ortaya çıkan ve farkında olmadığı, düşünceler olarak adlandırılan
(Beck, 2001) otomatik düşünceler bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Çünkü bu otomatik düşünceler
genellikle olumsuzluk içerir ve birey tarafından genellikle kısa cümlelerle ifade edilirler (Beck, 1995). Eğer kişi
yaşamındaki bu fonksiyonel olmayan düşünüş biçimin farkında değilse depresyon ve umutsuzluğa da kaynaklık teşkil
edebilir (Göller, 2010)
Bununla birlikte bireyin benlik saygısı da kendisini ve diğerlerini nasıl değerlendireceği hakkında önemli bir belirleyici
role sahiptir. En geniş anlamıyla benlik kavramı, bir bireyin kendisini nasıl algıladığı ile ilgidir. Bu algılar bireyin
çevresiyle olan etkileşimleri sonucunda oluşmuştur (Rosenberg, 1965). Bu olumsuz yaşantılar neticesinde elde edilmiş
inançların küçük eğitim grupları, danışan merkezli danışma ve davranışçı yaklaşımın benimsendiği özsaygı geliştirme
programları gibi eğitimler ile düzeltilebileceği vurgulanmaktadır (Burns, 1982). Bununla birilikte Alexander (1996)
çalışmasında güvende olma, kimlik, ait olma, hedefler ve kişisel yetkinlik konularının ele alındığı programlarla da öz
saygının geliştirilebileceğini belirtmektedir.
Bu çalışmanın amacı aile danışmanlığı eğitimi programı’nın bu programa katılan bireylerin fonksiyonel olmayan
tutumlarını değiştirme ve özsaygı düzeylerini geliştirme üzerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda dört
denence test edilmiştir;
Denence 1: Aile Danışmanlığı Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki bireylerin öz-saygılarında bir artma
olacaktır.
Denence 2: Aile Danışmanlığı Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki deneklerin fonksiyonel olmayan
tutumlarında azalma olacaktır.
Ayrıca psikoloji ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan bireyler ile diğer alanlarda eğitim alanların fonksiyonel olmayan
düşünceleri ve özsaygı düzeyleri farklılaşmasının incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda çalışma grubundaki bireylere aile danışmanlığı eğitimi çerçevesinde 4 ay devam eden bir eğitim
yapılmıştır. Yapılan bu eğitimde deney grubundaki katılımcılara psikolojik danışma kuramları, ailede iletişim, evlilik ve
evlilik süreçleri, ailede çocuk ve yetişkin psikolojisi, aile içi yaşanan sorunlar, davranış bozukluları aile hukuku ve
ailede sağlık sorunları konularını kapsayan bilgiler aktarılmıştır ve deneysel olarak ortaya çıkan değişimin sonuçları
aktarılmıştır.

YÖNTEM
Denekler
Araştırmanın evrenini aile danışmanlığı eğitimine katılma şartlarına haiz bireyler oluşturmaktadır. Bu araştırmada
deney ve kontrol grupları aile danışmanlığı eğitimine katılan 150 kişi içerisinden belirlenmiştir. Bu çalışmaya 18’i
deney, 14’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 32 denekle araştırma gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcıların
özellikleri incelendiğinde 3’ü erkek, 29’u kadın, 18’i evli, 13 bekar ve 1’i de boşanmış bireylerden oluşmaktadır. Yaş
ortalaması 33,3’tür. 7 Kişinin bir çocuğu, 6 kişinin 2 çocuğu, 19’unun ise çocuğu yoktur. Meslekleri incelendiğinde 13
sağlık personeli, 11 sosyolog, 3 psikolog, 4 rehberlik öğretmeni, 1 sosyal hizmet uzmanı denek olarak belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama araçları olarak Weissman ve Beck tarafından (1978) geliştirilen, Hisli Şahin ve Şahin (1992)
tarafından Türkiye uyarlaması yapılan “Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği” (FOTÖ) ile Rosenberg (1965)
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tarafından geliştirilen, Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanan Rosenberg Öz-saygı Ölçeği (RÖÖ)
kullanılmıştır.
Araştırmanın Deseni:
Bu çalışma, aile danışmanlığı eğitimine katılan bireylerin fonksiyonel olmayan tutumlarının ve özsaygı düzeylerinin
verilen eğitim sonucunda değişip değişmediğini belirlemeye yönelik deneysel bir çalışmadır. Araştırmada 2x2’lik splitplot faktöryel (karışık) desen kullanılmıştır. Bu desende birinci faktör bağımsız işlem gruplarını (deney ve kontrol)
gösterirken, diğer faktör bağımlı değişkene ilişkin farklı koşullardaki tekrarlı ölçümleri (ön-test, son-test ölçümü)
göstermektedir. Araştırmanın deseni Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmanın Deseni
Gruplar
Ön-test
Deney grubu

RÖÖ
FOTÖ

Kontrol
grubu

RÖÖ

İşlem

Son-test

Aile danışmanlığı
eğitimi

RÖÖ

Eğitim verilmemiştir

FOTÖ

FOTÖ
RÖÖ
FOTÖ

FOTÖ: Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
RÖÖ: Rosenberg Öz-saygı Ölçeği
Çalışmanın bağımlı değişkenleri fonksiyonel olmayan tutumlar ve özsaygı, bağımsız değişkenleri ise deney
grubu, kontrol grubu, medeni durum, cinsiyet yaş ve meslekten oluşmaktadır. Araştırmanın deseni çerçevesinde,
çalışmanın başlangıcında Rosenberg Öz-saygı Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği deney ve kontrol
grubunda bulunan deneklere ön-test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda bulunan deneklerle 4 ay boyunca devam
eden aile danışmanlığı eğitimi verilmiştir. Deney grubuyla yürütülen bu eğitim süresinde kontrol grubundaki bireylere
herhangi bir eğitim ve bilgilendirme yapılmamıştır. Deney grubunda bulunan deneklerle yürütülen 450 saatlik eğitimin
bitiminde deney ve kontrol grubunda bulunan deneklere Rosenberg Öz-saygı Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar
Ölçeği tekrar son-test olarak uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler bilgisayar ortamında SSPS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Deney
ve kontrol grupları arasında Rosenberg Öz-saygı Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeğinden alınan öntest
puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı t-testi yapılarak incelenmiştir. Deney ve kontrol grubunun
Rosenberg Öz-saygı Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği öntest puanlarının ortalamaları arasındaki farkın
manidar olmadığı görülmüştür (Özsaygı; t=.793, df=30, p=.43; Fonksiyonel olmayan tutumlar: t=.744, df=30, p=.46).
Bu analizler sonucunda karışık ölçümleri içeren bu çalışmada, faktör A (Grup: deney, kontrol), farklı deneysel koşulları
ve faktör B (Ölçümler: öntest-sontest-izleme), zamana bağlı tekrarlı ölçümleri göstermek üzere 2x2’lik karışık (splitplot) bir desen bulunduğundan, veri analizinde parametrik testlerden karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA
kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest puanlarının karşılaştırılmasında ise t-testi yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın denencelerini test etmek için yapılan istatistik analizler sonucu elde edilen bulgulara yer
verilmiştir.
Denence 1: Aile Danışmanlığı Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki bireylerin öz-saygılarında bir artma
olacaktır.
Araştırmanın bu denencesini test etmek amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki deneklere öntest-sontest
olarak Rosenberg Özsaygı Ölçeği uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına yapılan bu ölçümlerle ilgili ROÖ öntest
ve sontest puanlarının ortalamaları, standart sapma değerleri ve denek sayıları Tablo 2‘de verilmiştir.
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Tablo 2. Deney ve Plesebo Kontrol Gruplarının Rosenberg Özsaygı Ölçeği (ROÖ)
Öntest ve Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Öntest
Sontest
Ölçüm
Grup

N

X

S

N

X

S

Deney Grubu

18

23,67

3,50

18

22,71

3,20

Kontrol Grubu

14

23,44

4,58

14

23,50

3,78

Tablo 2’de görüldüğü üzere, deney grubuna katılan öğrencilerin Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı öncesi ROÖ
ortalama puanı 23,67 iken, bu değer Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı sonrasında 22,71 olmuştur. Kontrol grubuna
katılan öğrencilerin Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı öncesi ROÖ ortalama puanı 23,44 iken, Aile Danışmanlığı
Eğitimi Programı sonrasında bu puan 23,50 olarak bulunmuştur. Bu durumda ortalama puanlar dikkate alındığında
deney grubuna göre Aile Danışmanlığı Eğitimi Programına katılan öğrencilerin özsaygı düzeylerinde düşüş gözlendiği
söylenebilir.
İki ayrı deneysel işleme maruz kalan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yılmazlık düzeylerinde, yılmazlık eğitim
programı öncesine göre program sonrasında gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Özsaygı Öntest-Sontest Puanlarının ANOVA Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Sd

KO

F

p

Denekler arası

34294,17

1

34294,17

1585,08

,00

Grup (Birey/Grup)

3,17

1

3,17

,15

,71

Hata

649,07

30

21,64

Denekler içi

34946,40

32

Ölçüm (Öntest-Sontest)

1,25

1

1,25

,16

,69

Grup*Ölçüm

4,00

1

4,00

,51

,48

Hata

233,73

30

7,79

Toplam

35185,39

64

Grup ve ölçüm temel etki testlerinin sonuçlarına bakıldığında, “Aile danışmanlığı sertifika programı”na katılan
deneklerin özsaygı düzeylerinin deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, bir başka deyişle farklı
işlem gruplarında olma ile farklı zamanlardaki ölçümü gösteren faktörlerin, deneklerin özsaygı düzeyleri üzerindeki
ortak etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür [F(1;30)=.51, p>.05].
Bulgular doğrultusunda deney grubundaki öğrencilerin özsaygı düzeylerinde gözlenen azalış yönündeki bu
farklılıkların, uygulanan Aile danışmanlığı sertifika programındaki özellikle uygulamalarda kendilerini çok yeterli
görmemelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu bulguya dayanarak araştırmanın birinci denencesi reddedilmiştir.

Denence 2: Aile Danışmanlığı Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki deneklerin fonksiyonel olmayan
tutumlarında azalma olacaktır.
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Araştırmanın bu denencesini test etmek amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki deneklere öntest-sontest
olarak “Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği” uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına yapılan bu ölçümlerle ilgili
“Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği” öntest ve sontest puanlarının ortalamaları, standart sapma değerleri ve denek
sayıları ile ilgili değerler Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Deney ve Plesebo Kontrol Gruplarının Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Öntest ve Sontest
Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Öntest

Ölçüm

Sontest

Grup

N

X

S

N

X

S

Deney Grubu

18

197,89

22,29

18

203,93

23,39

Kontrol Grubu

14

198,66

28,98

14

210,14

20,20

Deney grubuna katılan öğrencilerin Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı öncesi Fonksiyonel Olmayan
Tutumlar Ölçeği ortalama puanı 197,89 iken, bu değer Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı sonrasında 203,93
olmuştur. Kontrol grubuna katılan öğrencilerin Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı öncesi Fonksiyonel Olmayan
Tutumlar Ölçeği ortalama puanı 198,66 iken, Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı sonrasında bu puan 210,14 olarak
bulunmuştur. Bu durumda ortalama puanlar dikkate alındığında deney grubuna göre Aile Danışmanlığı Eğitimi
Programına katılan öğrencilerin Fonksiyonel Olmayan Tutum düzeylerinde artış görüldüğü söylenebilir.

Tablo 5. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Öntest-Sontest Puanlarının ANOVA Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Sd

KO

F

p

Denekler arası

2587394,67

1

2587394,67

2941,82

,00

Grup (Birey/Grup)

1208,05

1

1208,05

1,37

,25

Hata

26385,69

30

879,52

Denekler içi

2614988,41

32

Ölçüm (Öntest-Sontest)

192,50

1

192,50

,66

,42

Grup*Ölçüm

116,37

1

116,37

,40

,53

Hata

8758,73

30

291,96

Toplam

9067,61

64

Grup ve ölçüm temel etki testlerinin sonuçlarına bakıldığında, “Aile danışmanlığı sertifika programı”na katılan
deneklerin fonksiyonel olmayan tutum düzeylerinin deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, bir
başka deyişle farklı işlem gruplarında olma ile farklı zamanlardaki ölçümü gösteren faktörlerin, deneklerin fonksiyonel
olmayan tutum düzeyleri üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür [F(1;30)=.40, p>.05] (Tablo 5).
Bulgular doğrultusunda deney grubundaki öğrencilerin fonksiyonel olmayan tutum düzeylerinde gözlenen artış
yönündeki bu farklılıkların, uygulanan Aile danışmanlığı sertifika programındaki derslerin ve uygulamaların çok fazla
olması ve kendilerine ilişkin özsaygı düşüklüğünün de bunda kaynak olduğu söylenebilir. Bu bulguya dayanarak
araştırmanın ikinci denencesi reddedilmiştir.
SONUÇ
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Bu araştırmada, uygulanan “Aile danışmanlığı sertifika programı”nın etkililiği deneysel olarak test edilmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre, “Aile danışmanlığı sertifika programı”nın, deney grubundaki bireylerin özsaygı
düzeylerinde düşüş gözlendiği görülmüştür. Puan ortalamaları dikkate alındığında deney grubuna göre “Aile
Danışmanlığı Eğitimi Programı”na katılan öğrencilerin fonksiyonel olmayan tutum düzeylerinde artış görüldüğü
söylenebilir. Ortaya çıkan bu sonuca göre, aile danışmanlığı sertifika programının, özsaygı ve fonksiyonel olmayan
tutumlar üzerinde istenilenin aksine geliştiği görülmüştür.
Yeni yapılacak çalışmaların farklı değişkenlerin ve farklı örneklemlerde “Aile Danışmanlığı Sertifika Programları”nın
etkileri test edilebilir. “Aile Danışmanlığı Sertifika Programları”nın uzun vadeli etkileri üzerinde çalışmalar yapılabilir.
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ÖZET :Bilgisayar ve internet teknolojilerinin (BİT) önemli ürünlerin biri olan sosyal medya her geçen gün artan bir
kullanım düzeyine sahiptir. Sosyal medya kullanım düzeyinin artış göstermesi bu alanda yeni yazılımların
geliştirilmesine ve yatırımlar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yönüyle sosyal medyanın ekonomik işlevinin yanı
sıra bireylerin sosyal hayata katılımlarında önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca demokratik bir toplumsal yaşam açısından
olduğu kadar, demokrasi dışı eylem ve işlemler için de kullanımlara imkân sağlamaktadır. Sosyal medyanın ekonomik,
sosyal ve kültürel etkilerinin belirlenmesinde kullanıcıların alışkanlarının belirlenmesi önemli bir işleve sahiptir. Bu
perspektiften araştırmada lise eğitimi alan gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
419 kadın ve 434’ü erkek olmak üzere toplam 853 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada 10 farklı sosyal medya
Yazılımlarının kullanım sıklığını belirlemek için “Sosyal Medya Yazılımları Kullanım Sıklığı Ölçeği” ve bu
Yazılımların kullanım nedenlerini belirlemek için 20 maddeden oluşan “Sosyal Medya Kullanım Nedenleri” ölçeği ile
veriler toplanmıştır. Ölçekler 5’li dereceleme türündedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin en yaygın kullandıkları
sosyal medyanın “Youtube” olduğu bunu ikinci sırada “Facebook” izlemektedir. En az kullanılan sosyal medyanın ise
“MySpace” ve “LinkedIn” olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Sosyal Medya kullanım nedenlerinin başında belge, bilgi,
görüş paylaşımı ve eğlenme amacı gelmektedir. Sosyal medya Yazılımlarını öğrenciler başkalarının profillerini
kullanarak kendilerini sunmak için çok az kullandıkları belirlenmiştir. Cinsiyet farklılığı sosyal medya kullanımında
önemli bir etkiye sahiptir. Öğrenciler sosyal medya yazılımlarını en çok akıllı telefon kullanarak erişim sağlamakta ve
kullanmaktadırlar. Öğrenciler günlük 1-3 saat arasında sosyal medya kullanmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Lise Öğrencileri, Teknoloji Kullanımı, Eğitsel Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı,
ABSTRACT:Social media which is an important product of Computer and Internet Technologies has a growing usage
level day by day. Increasing social media usage level gives opportunity for new software developments and making
investments in this area. From this aspect, therefore, social media has not only economic function but also make persons
participate in social life. Furthermore, it also provides opportunities for undemocratic actions and operations as in terms
of democratic society life. Identifying users’ habits has an important function on determining economic, social and
cultural effects of social media. From this perspective, this research aims to determine social media usage habits of high
school students. The data was collected from 853 students in total (419 female and 434 male). In research, “Frequency
of Social Media Instrument Usage Scale” for determining usage frequency of 10 different social media instrument, and
to determine the reasons of these instruments’ usage “Reasons of Social Media Usage Scale” consisting of 20-item are
used for collecting data. Scales are also rated on 5-point scale. The results show that the most commonly used social
media among the students participating in questionnaire is “Youtube”, and “Facebook” follows it in the second place.
“MySpace” and “LinkedIn” are the least used social media sites. Top reasons of students’ social media usage are
sharing document, information and opinion, and entertainment. It was determined that students do not use social media
instrument for presenting themselves by using others profiles too much. Gender differences has an important impact on
social media usage. Students access and use social media mostly with using their smartphones. Students spend between
1-3 hours daily on social media.
Keywords: Social Media, Hıgh School Students, Technology Usage Habits, Educational Usage of Social Media
GİRİŞ
Bilgisayar ve Internet teknolojilerinin doğasındaki yenilikçi özelliğinin bir sonucu olarak hem yazılım hem de donanım
alanında her geçen gün hızlı bir gelişme ve değişimin olduğu gözlenmektedir. Sosyal medya da bunlardan biridir.
Sosyal Medya, İnternet teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak 21. Yüzyıldaki iletişim ve işbirliği aracı olarak
İnternet sosyal yönlerini vurgulayan çeşitli ağ araçlarının ve ya teknolojilerin geniş bir tanımlaması olarak
kullanılmaktadır. Çok hızlı büyüyen ve gelişen alan olarak sosyal medya ilk çevrim içi bir hizmet olarak CompuServe
kullanıldığı 1969 yıllına dayandırılsa da (Banks, 2007) modern anlamda internetin kullanıcılara kendi profillerini
oluşturma ve başkaları ile arkadaşlık kurma imkanı sunduğu 1997 yılında başladığı söylenebilir (Boyd ve Elllison,
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2007). 1990’lı yılların sonunda insanlar birbirlerine mesaj, resim, videoları kendi blogları ile sunmaya başlamışlardır.
2004 yılında kurulan Facebook, 2005 yılında kurulan Youtube, 2006 yılında Slideshare ve Twitter’in kurulmasıyla
gittikçe artan kullanım düzeyi ile birlikte de çeşitli amaçlara hizmet eden sosyal medya ortamlarının geliştirildiği
görülmektedir (Boyd ve Ellison, 2007; Dao, 2015; Grosseck ve Hotescu, 2008).
Sosyal medya, genelde Web 2.0 veya sosyal yazılım olarak birbirinin yerine kullanılan interaktif internet tabanlı
uygulamaları içerir (Obar ve Wildman, 2015). Sosyal Medya’yı Kaplan & Haenlein (2010: 61) “Web 2.0’nin ideolojik
ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilmiş içeriklerin kullanıcı merkezli bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin
veren internet tabanlı uygulamaların bütünü” olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımlamaya göre sosyal medya,
“bloglar, mikrobloglar, forumlar, diyaloglar, resimler, ses, video, ağlar, sosyal web profilleri ve diğer sosyal ağları
kapsayan geniş bir terimdir” (Eley ve Tilley, 2009: 78). Sosyal medya, kullanıcıların sosyal ağlar vasıtası ile kendi
içeriklerini oluşturabildikleri ve bunu metin, ses, video, resim gibi ortamlarda bireysel veya grup halinde paylaşımına
imkân veren ağ tabanlı uygulamaları içeren geniş kapsamlı bir şemsiye terim olarak ifade etmek mümkündür.
Sosyal medya ile ilgili farklı tanımlama ve açıklamalar olsa da bu tanımlamalar, sosyal medyanın artan fonksiyonlarını
vurgulamaktadır. Bu fonksiyonlar, sosyal medya sitelerinin sosyal iletişime imkân sağlayan web tabanlı siteler olması,
kullanıcıların çevrimiçi topluluklar oluşturma ve bu topluluklarla bilgi paylaşımında bulunabilmelerine ve iki yönlü
iletişime imkân sunması olarak sırlanabilir. Eğitim-öğretim süreçleri açısından ise öğretmen ve öğrenciler arasında
etkileşim, materyal oluşturma ve öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle materyal paylaşımına imkân sağlaması
vb. olarak sıralamak mümkündür (Boyd ve Ellison 2007; Dabbah ve Rao, 2011; Dan, 2015; Duffy ve McDonald, 2011,
Tonbuloğlu ve İşman, 2014). Bu yönleriyle sosyal medya, günümüz öğrenme algısındaki değişimin getirdiği taleplere
cevap verir niteliktedir. Günümüzde artık öğrenenler bilginin pasif alıcısı değil, kendi anlamlarının aktif
oluşturucularıdır. Öğrenenler kendi içeriklerini kendileri oluşturmaktadırlar. Sosyal medya bağlamında öğrenme
öğrenenlerin motivasyonlarına katkı sunmaktadır. Ayrıca zengin okul deneyimlerinin içsel bir parçası olarak
öğrenmenin informal yönünü, öğrenenlerin öz yönelimliğini ve özerkliğini desteklemektedir (Dabbah ve Kitsantas,
2012; Grosseck ve Hotescu, 2008; Solomon ve Schrum, 2007). Öğrenenlere kendi öğrenmelerini yönetme ve
sürdürmede bir öğrenme alanı sunmaktadır. Çünkü öğrenenlere akranları ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak
bağlantı kurma, kendi öğrenme aktivitelerini yönetme imkânı sağlamaktadır (Selwyn, 2007; Solomon ve Schrum,
2007).
Sosyal medyanın gelişmesi ve çeşitlenmesi ile kullanıcılar arasında yeni etkileşim yolları sağladığına işaret eden
Hansen, Shneiderman ve Smith (2011), bunun metin, fotoğraf, video paylaşımı gibi yüzlerce türdeki sosyal medya
ortamları ile sağlandığı söylenebilir (Churchill, 2009). Özellikle sosyal medyanın mobil araçlarla kullanım imkânının
olması, etkileşim ve kullanıcı ve topluluk tabanlı olması ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri yaygınlaşmasında etkili
etmektedir (Ada, Çiçek ve Kaynakyeşil, 2013; Hanna, Rohn ve Crittenden, 2011). Nitekim Perrin (2015) 2005-2015
yılları arasında sosyal medya kullanım profilleri üzerine yaptığı araştırmada Amerikan gençliğinin %65’inin sosyal
medya kullanıcısı olduğunu belirlemiştir. Sosyal medya ortamları üzerinde yapılan araştırmalar (Grosseck ve Hotescu,
2008; Kabilan, Ahmad ve Abidin, 2010; Lenhart, Purcell, Smith ve Zickuhr, 2010; McCool, 2011a; Wright, 2010)
sosyal medyanın eğitsel amaçlı olmak üzere yönetsel süreçler, sosyal gereksinimler, bilgi araştırma ve eğlenme gibi
amaçlar içinde kullanılabileceğini göstermektedir. Nitekim Dabbagh ve Kitsantas (2011), sosyal medyanın formal ve
informal öğrenmeyi desteklediği ve öğrenenlerin kendi kişisel öğrenme çevresini düzenlemesine imkân verdiğini
belirtmektedir.
Sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili yapılan araştırmada (Ada ve ark., 2013; Fernández, 2011; Kocadere ve
Aşkar, 2013; Lenhart ve ark., 2010; Li, Bernoff, Pflaum ve Glass, 2007; Şener, 2009; Vural ve Bat, 2010 ) genellikle
sosyal medyanın başkalarının profillerine yorum yapma, bloglara yazılanları okuma, müzik dinleme, arkadaşlık
isteğinde bulunma ve bir başkasının durumunu inceleme ve çeşitli sosyal, eğitsel vb aktivitelere katılma olarak
belirlenmiştir. Kamiloğlu ve Yurttaş (2014) ise Türk kültüründe yaptıkları araştırmada en yaygın kullanılan sosyal
medyanın Facebook olduğu ve özellikle bilgi elde etme, eğlenme ve boş vakit geçirme etkinliği olarak kullandıklarını
belirlemiştir.
Bazı araştırma sonuçları (Chaffey, 2016; Perrin, 2015) sosyal medya kullanımın gittikçe arttığını göstermektedir. Sosyal
medya kullanımındaki artışa paralele olarak kullanılan sosyal medya araçlarında da çeşitlilik artmaktadır, Ayrıca
araştırmalar sosyal medya kullanımında sürekli bir artışın (Anderson ve Rainie, 2012) olduğunu ve gençlerin sosyal
medya kullanım düzeylerinin yetişkinlere göre daha fazla olduğunu göstermektedir (Fernández, 2011; Lenhart ve ark.,
2010; Şener, 2009). Bu çeşitlilik ve artış dikkate alındığında hangi sosyal medyanın hangi amaçlarla gençler tarafından
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kullanıldığının belirlenmesi, öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili kullanımına katkı sunacaktır. Bu yönüyle
eğitim liderlerine politikalar geliştirmede ve uygulayıcılar olan öğretmenlere öğretme öğrenme süreçlerinin tasarımında
katkı sağlayacaktır. Ayrıca ise düzeyinde öğrenci sosyal medya bağlamında öğrenci davranışlarının açıklığa
kavuşturulmasına ışık tutacaktır. Öğrencilerin kullanım amaçlarının belirlenmesi, siber zorbalık, uygun olmayan
içerikler, klikleşme ve güvenlik gibi (O'Keeffe ve Clarke-Pearson, 2011), zararlı etkilerine karşı alınabilecek tedbirlere
katkı sunacağı düşüncesinden hareketle lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım sıklıkları ve kullanım amaçları ile bu
değişkenler arasında ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Katılımcılar
Araştırmada üç farklı örneklem alınmıştır. Birinci ve ikinci örneklem 2015 Şubat ayında toplanmıştır. Birinci örneklem
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve güvenirlik analizinin yapılmasında kullanılmıştır. Bu grup 217 lise öğrencisinden
oluşmaktadır. Öğrencilerin 146’sı (%67.28) erkek, 71’i (%32.72) kadındır. İkinci örneklem grubu ise Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) yapmada kullanılmıştır. Farklı görüşler olmakla birlikte bazı araştırmacılar (Anderson & Gerbing,
1988; Kline, 2011) aynı veri seti üzerinde hem AFA hem DFA yapılmasının uygun olmadığına dikkat çekmişlerdir. Bu
nedenle bu araştırmada 220 öğrenciden toplanan verilerden DFA yapılmasına karar verilmiştir. İkinci örneklemde
araştırmaya katılan öğrencilerin 138’i (62.72) erkek, 82’si (%37.28) kadındır. AFA ve DFA analizleri tamamlandıktan
sonra üçüncü örneklem alınmıştır. Üçüncü örneklem ise bu araştırmanın amacına ışık tutmak için kullanılmıştır.
Üçüncü örneklemeden veriler 2016 yılı mayıs-haziran dönemlerinde toplanmıştır. Araştırma İstanbul’da Liselerde de
okuyan öğrencileri kapsamaktadır. Araştırmaya 419 (49.1%) kadın ve 434 (50.9%) erkek olmak üzere toplam 853
öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 2015-2016 Eğitim öğretim yılı sonunda araştırmanın yapıldığı
günlerde sınıfta bulunan gönüllü öğrencileri kapsamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 14 ile 18 yaşlarını
kapsamaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 16’dır. Öğrenciler ortalama günde 3.06 saat sosyal medya kullanımı için
zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin Sosyal Medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek için 3 bölümden oluşan veri toplama aracı
kullanılmıştır. İlki demografik verilerin toplandığı “Kişisel Bilgiler Bölümü”dür. Bu bölümde katılımcıların cinsiyet,
yaş, sosyal medya kullanım saatine ilişkin sorulara yer verilmiştir.
İkinci bölüm ise 10 farklı sosyal medya aracının kullanım sıklığını belirlenmesini içermektedir. Öğrencilerin sosyal
medya kullanım düzeylerini belirlemek için bu araştırma kapsamında 10 maddeden oluşan “Sosyal Medya Kullanım
Sıklığı” (SMKS) ölçeği geliştirilmiştir. Üçüncü ölçek ise öğrencilerin sosyal medya kullanım nedenlerinin belirlenmesi
amacıyla bu araştırma kapsamında geliştirilen 20 maddelik “Sosyal Medya Kullanım Amaçları” (SMKA) ölçeğidir.
SMKS ölçeği, 1=Hiç, 2= Nadiren, 3= Az, 4=Biraz ve 5= Sıklıkla olmak üzere derecelendirilmiş 10 maddelik bir madde
havuzu oluşturulmuştur. SMKA ölçeği ise “1=Hiç Uygun Değil, 2= Uygun değil, 3= Ne Uygun/Ne değil, 4=Uygun, 5=
Çok Uygun” olmak üzere 5li Likert olarak düzenlenmiş 22 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek
maddeleri hazırlandıktan sonra uzman görüşüne sunuluştur. Uzman görüşü sonucunda her hangi bir değişikliğe
gidilmemiş ve ölçek formu 5 lise öğrencisine yüz yüze uygulayarak maddelerin anlaşılır olup olmadığı belirlenmiş ve
deneme uygulaması haline getirilmiştir.
SMKS ve SMKA ölçeklerinin 217 öğrenciye pilot uygulaması yapılmış ve Faktör yapılarını belirlemek için öncelikle
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmasına karar verilmiştir. Ölçümlerin analize uygunluğu belirlemek için KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure) değeri ile örneklemin yeterliği belirlenmiştir (Kline, 1994). Buna göre SMKS için KMO
değeri .846 ve SMKN için .891 olarak belirlenmiştir. Küresellik test (Bartlett’s Test of Sphericity) değerleri ise (SMKS
için X2=1674.603, SMKN için X2=4740.369) p<.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu durum maddelere dayalı
ölçümlerin faktörleşebileceğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2003). Ölçümlerin analize uygun olduğu belirlendiğinden
Dik Döndürme (Varimax Rotation) tekniği kullanılarak yapılan Temel Bileşenler Analizi ile faktör yapıları ortaya
çıkarılmıştır. AFA, maddelerin hangi faktörler altında yer aldığını incelemek, binişik ve birden fazla faktör altında yer
alan maddeleri ortaya çıkarmak, maddelerin iç geçerliğini belirlemede kullanılmaktadır (Kline, 1994; Tabachnick ve
Fidell, 2007). Sosyal bilimler için önerilen .40 ve üstü faktör yük değerine sahip maddeler seçilmiştir (Velicer ve Fava,
1998). Analiz sonucunda SMKS ölçeğinin iki faktör yapısı altında yer aldığı belirlenmiştir. SMKA ölçeğinde bir
maddenin faktör yük değerinin .40’ın (13. Madde .381) ve bir maddenin (17 madde .632 ve .571) binişiklik
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göstermesinden dolayı ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Ölçeklerin faktör yapıları açıklanan varyans ve
güvenirlik analizi (Cronbach’ Alpha) sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi Sonuçları
Ölçek

Faktör

Sosyal Medya Yazılımları
Kullanım Sıklığı Ölçeği (SMKS)

1. Faktör (5 Madde)
2. faktör (3 Madde)

Açıklanan
Varyans
%31.196
%22.356

Sosyal Medya Kullanım Amacı
(SMKA)

1. Faktör (8 Madde)
2. Faktör (7 Madde)
3. Faktör (4 Madde)

%22.479
%21.519
%13.258

Cronbach’s
Alpha
.816
.725
.775
.873
.890
.804
.891

Toplam
Varyans
%31.196
%53.552
Genel
%22.479
%43.998
%57.256
Genel

10 maddelik SMKS ölçeği iki faktörden oluşmaktadır. 1. Faktör varyansın %31.196’unü, ikinci faktör ise %22.356’sını
açıklamaktadır. Toplam açıklanan varyans ise %53.552’dir. Ölçeğin genelinin Cronbach’s Alpha iç tutarlılığı 0.78’dir.
Ölçeğin iki faktörlü çıkmasında temel etken kullanım düzeyi ile ilgilidir. Daha fazla kullanılanlar sosyal medya türleri
bir faktör oluşturmakta, az kullanılanlar da ayrı bir faktör altında faktörleşmektedir. Sosyal Medya Kullanım Amacı
ölçeği 20 madde 3 faktörden oluşmaktadır. Birinci faktör varyansın %22.479, ikinci faktör %21.519 ve üçüncü faktör
%13.258 olmak üzere toplam %57.256’sını açıklamaktadır. Ölçeğin genelinin güvenirliği 0.89’dur. Ölçekler ve
maddelerin faktör yükleri EK 1’de verilmiştir. Ölçeklerin AFA analizi yapıldıktan sonra 220 öğrenciye ölçekler tekrar
uygulanıp Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile faktörlerin uygunluğu test edilmiştir. DFA, belirlenen ölçütler
çerçevesinde AFA’nın iddia ettiği modeli sınamak ve uygunluğu test edilmesi amaçlanmıştır. AFA ile belirlenen bu
faktörler arasında yeterli düzeyde ilişkinin olup olmadığını, hangi değişkenlerin hangi faktörlerle ilişkili olduğunu,
faktörlerin birbirlerinden bağımsız olup olmadığını, faktörlerin modeli açıklamakta yeterli olup olmadığını sınamak için
kullanılır (Bentler ve Bonett, 1980; Tabachnick ve Fidell, 2007). DFA analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri
incelenerek değişkenlerin katkılarından meydana gelen modelin uygunluğu incelenmiştir (Jöreskog ve Sörbom, 1996;
Tabachnick ve Fidell, 2007). Her iki ölçeğin uyum indeksleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Sosyal Medya Ölçeklerinin AFA Uyum İndeksleri
Ölçek
Sosyal Medya Yazılımları
Kullanım Sıklığı Ölçeği
(SMKS)
Sosyal Medya Kullanım
Amaçları Ölçeği (SMKA)

X2
32.166

sd
34

RMSEA
.000

NFI
.97

NNFI
1.00

CFI
1.00

IFI
.99

RFI
.97

RMR
.032

AGFI
.96

362.78

165

.061

.94

.97

.97

.97

.94

.047

.87

SMKS ölçeğinin uyum indeksleri mükemmel düzeye yakındır. Ki-Kare değerinin serbestlik derecesine oranı
(32.166/34=0.94) çok düşüktür. RMEA 0.00 ve diğer indeksler 1’e çok yakındır. Ölçek iki faktör yapısına sahiptir. Bu
faktörler ölçek maddelerinde yer alan sosyal medya yazılımlarının kullanım düzeyi ile ilgilidir. 1. Faktör altında yer
alan yazılımlar çok az kullanılan, 2. Faktör altındakiler ise 1. Faktöre göre daha çok kullanılan yazılımlardan
kaynaklanmaktadır (EK’1). İki faktör yapısı arasında orta düzeyde pozitif ilişki belirlenmiştir (r=.31).
SMKA ölçeğinin Ki-Kare değerinin serbestlik derecesine oranı 2.19’dur. RMSEA dışında uyum indeks değerleri ise
mükemmel düzeye yakındır. Ölçeğin önerilen hata varyanslarına ilişkin modifikasyon (1 ile 13 ve 7 ile 11) yapıldığında
Ki-Kare değerinde (X2=345.52, sd=164) ve RMSEA değerinde (.059) nispi bir düşme meydana gelmiştir. RFI ve AGFI
uyum indekslerinde de az bir artış kaydedilmiştir. Diğer indekslerde her hangi bir değişim olmadığından ölçeğin bu
haliyle kullanıma uygun olduğuna karar verilmiştir. SMKA ölçeğinin 1. Faktörü “Eğlenme Amacı”, 2. Faktörü “Sosyal
Etkileşim Amacı” ve 3. Faktörü “Eğitsel Amaç” olarak belirlenmiştir. Eğlenme Amacı ile Sosyal Etkileşim Amacı
arasında (r=.47), Eğitsel Amaç ile Sosyal Etkileşim arasında (r=.34) pozitif orta düzeyde ilişki belirlenmiştir. Eğlenme
Amacı boyutu ile Eğitsel Amaç arasında düşük (r=.21) ilişki belirlenmiştir. Gerek AFA ve DFA gerekse güvenirlik
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analizi sonuçları ölçeklerin öğrencilerin sosyal medya yazılımlarını kullanım sıklıklarını belirleme ve bu yazılımları
kullanım amaçlarının belirlenmesinde etkili olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Verilerin Analizi
Öğrencilerin Sosyal medya Yazılımları kullanım sıklığı ve sosyal medya kullanım nedenlerinin düzeyini
belirlemek için betimsel analiz yapılmıştır. Öğrencilerin sosyal medya türleri ile kullanım amaçlarının cinsiyet farklılık
gösterip göstermediği belirlemek için t testi analizi ve bazı sosyal medya türleri ile kullanım düzeyleri arasında ilişki
olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Sosyal Medya Yazılımlarını Kullanım Sıklığı
Öğrenciler 10 farklı sosyal medya aracının kullanım düzeylerini yukarıda da işaret edildiği gibi 5 puanlık ölçek
(1= Hiç, 5=Devamlı Kullanıyorum) üzerinden belirtmişlerdir. Sosyal Medya kullanım düzeyine ilişkin analiz sonuçları
Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3: Sosyal Medya Kullanım Sıklığı ve Cinsiyet Açısından Analizi

1-Facebook

2-Twitter

7-YouTube

H

N

A

B

S

22.7

8.6

6.8

19.1

42.8

35.2

5.4

5.8

6.4

10.8

6.6

24.6

29.7

23.6

51.9

Ort
.
3.5
1
3.0
1
4.1
7

SS

Ort.

SS

1.62

Cinsiy
et
Kadın

2.94

1.68

4.06

1.35

1.57

Erkek
Kadın

2.89

1.59

3.15

1.54

1.15

Erkek
Kadın

3.99

1.20

4.34

1.06

2.58

1.57

4-Tartışma
Forumları

31.3

13

12.1

26

17.6

2.8
1

1.56

Erkek
Kadın

1.52

87.0

3.3

2.5

3.9

3.4

1.3
7

.94

Erkek
Kadın

3.03

3-Blogs

1.33

.94
.96

93.9

3.3

0.9

1.1

0.8

1.1
2

.53

Erkek
Kadın

1.40

5-MySpace

1.09

.40
.63

93.8

3.5

0.7

0.5

1.5

1.1
4

.58

Erkek
Kadın

1.16

6-Flickr

1.11

.47
.67

72.6

14.5

2.3

3.8

6.8

1.5
3

1.15

Erkek
Kadın

1.16

8-GoogleCircles

1.49

1.11
1.17

93.9

3.5

0.9

0.6

1.0

1.1
2

.53

Erkek
Kadın

1.57

9-Linkendln

1.09

.42
.62

90.0

3.4

1.8

2.9

1.9

1.2
5

.78

Erkek
Kadın

1.15

10-Pinterest

1.29

.83
.73

62.48 6.53

4.54

11,22 15.13

2.1
1

.56

Erkek
Kadın

1.22

Genel

1.98

.54

t

.000*
10.757
-2.441

-4.437

-4.163

-.970

-1.808

-1.334

-.972

-1.604

1.403

-6.403

Erkek 2.22 .56
*p<.05; N=853; Kadın= 423; Erkek= 430 sd= 851; K= Hiç, N=Nadiren, A=Az, B=Biraz, S= Sıklıkla
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p
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.071

.183

.331

.109

.161

.000*
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Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal medya kullanım düzeyleri oldukça düşüktür (Ortalama= 2.11; SS=.57). En
sık ve en çok kullanılanı Youtube (Ortalama=4.17; SS=1.15), bunu Facebook (Ortalama= 3.51; SS=1.62) izlemektedir.
Twitter (Ortalama=3.01, SS=1.57) ve Tartışma Forumları (Ortalama=2.81, SS=1.56) az kullanılmaktadır. Diğer sosyal
medya Yazılımları ise çok az kullanılmaktadır. En az kullanılanı sırası ile MySpace (ortalama= 1.12; SS=.53), Linkedln
(ortalama= 1.12; SS=.53), Flickr (ortalama= 1.14; SS=.58), Pinterest (ortalama= 1.25; SS=.78), Blogs (ortalama= 1.37;
SS=.94), GoogleCircles (ortalama= 1.53; SS=1.15), izlemektedir.
Öğrencilerin kullandıkları sosyal medya Yazılımlarının cinsiyet ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için yapılan t
Testi analizi sonucunda Erkek öğrencilerin (Ortalama=2.22; SS=0.54) kadın öğrencilere (Ortalama=1.98, SS=.56) göre
daha fazla kullandıkları belirlenmiştir (t=-6.408, p<.05). Daha spesifik olarak sosyal medya yazılımları incelendiğinde
Facebook, Twitter, Youtube ve tartışma forumlarının kullanımında kadın ve erkek öğrencilerin ortalamaları arasında
istatiksel açıdan anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<.05). Diğer yazılımlarda ise (ortalamanın düşük olduğu yazılımlar)
cinsiyet açısından farklılık belirlenmemiştir (p>.05).
Sosyal Medya Kullanım Amaçları
Öğrencilerin sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek için uygulanan toplam 20 maddeden oluşan ölçekten elde
edilen verilere ilişkin betimsel ve cinsiyet açısından analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Betimsel ve Cinsiyet Açısından Analizi
Ort.
SS Basıklık Sivrilik Cinsiyet
N
Ort.
Kadın
419
4.02
Eğitsel Amaç
4.00
.73
-.407
-.216
Erkek
434
3.98
Eğlence
Kadın
419
3.70
3.73
.78
-.513
.127
Amaçlı
Erkek
434
3.75
Kadın
419
2.81
Sosyal
2.89
.96
.180
-.441
Etkileşim
Erkek
434
2.98
Kadın
419
3.51
Genel
3.54
.67
-.288
.444
Erkek
434
3.57
*p<.05, sd=851

SS
.71
.74
.78
.77
.95
.96
.67
.68

t

p

.746

.456

-.948

.343

-2.655

.008*

-1.357

.175

Öğrencilerin sosyal medya kullanım amaçlarından en yüksek ortalama (ort=4.00, SS= .73) ile eğitsel amaçlı kullanım
gelmektedir. Bunu eğlenme amaçlı kullanım izlemektedir (ort=3.73, SS= .78). Öğrencilerin sosyal etkileşim amaçlı
sosyal medya kullanım düzeyleri ise düşüktür (ort=2.89, ss=.96). Öğrencilerin sadece Sosyal Etkileşim Amaçlı
Kullanımları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir (t=-2.665, p<.05). Erkek öğrencilerin kullanım düzeyi
(ort=2.98, SS=.96), kadın öğrencilerin kullanım düzeyinden (ort=2.81, SS=.95) daha yüksektir.
Sosyal Medya İle Kullanım Amaçları Arasında İlişki
Öğrencilerin kullandıkları sosyal medya ile bu medyaların hangi amaçla kullandıklarını belirlemek için
korelasyona analizi yapılmıştır. Ancak, korelasyon analizinde kullanım düzeyi çok az ya da hiç kullanılmayan Bloglar,
Myspace, Flickr, GoogleCricles, Linkedln Pinterest ile korelasyonuna bakılmamıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5: Bazı Sosyal Medya Türleri İle Kullanım Amaçları Arasında İlişki
Eğitsel Amaç
Eğlenme Amacı
Sosyal Etkileşim Amacı
Facebook
Youtube
Twitter
Tartışma grupları
*p<.05

.476**
.247**
.219**
.267**
.151**
.138**

Eğlenme
Amacı

Sosyal Etkileşim Facebook Youtube

.499**
.276**
.291**
.173**
.176**

.161**
.144**
.236**
.205**
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.268**
.285**
.332**

.242**
.283**

Twitter

.646**
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre sosyal medyanın eğitsel kullanım amacı ile sosyal medya türlerinden
Youtube en yüksek korelasyona sahiptir (r=.27, p<.05). Bunu sırası ile Facebook (r=.22, p<.05), Twitter (r=.15, p<.05)
ve tarışma grupları (r=.14, p<.05) izlemektedir. Eğlenme amacı ile kullanım ile sosyal medya türlerinden en yüksek
korelasyon ise sırası ile Youtube (r=.29, p<.05), Facebook (r=.28, p<.05), Tartışma grupları (r=.18, p<.05) ve Twitter
(r=.17, p<.05)’dır. Sosyal etkileşim amacı ile kullanılan sosyal medya türlerinden en yüksek korelasyon Twitter’dır
(r=.24, p<.05). Bunu sırası ile tartışma grupları (r=.21, p<.05), Facebook (r=.16, p<.05) ve Youtube (r=.14, p<.05)
izlemektedir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırmada lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ve kullanım amaçları belirlenmiştir. Bu
amaç için öncelikle sosyal medya kullanım ölçeği ve sosyal medya kullanım amaçları ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeklerin
geliştirilmesi için öncelikle 217 lise öğrencisinden toplanan verilere Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Her iki
ölçek de üç faktör yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Belirlenen faktör yapılarından sonra farklı 220 öğrenciye daha
uygulanarak Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, Açımlayıcı Faktör Analizi ile belirlenen faktör
yapılarının modellenebildiğini göstermiştir. Ölçeklerin iç tutarlık bağlamında güvenirlik analizi sonuçlarının yeterli
düzeyde olduğunu göstermiştir. Sosyal medya türleri ile ilgili literatürde farklı sınıflamalar mevcuttur (Looy, 2016;
Schau ve Gilly, 2003). Bu araştırmada sosyal medya türleri ile ilgili faktör analizi sonucu, literatürde yer alan her hangi
bir sınıflama içine dahil olmamıştır. Faktör çözümlemelerinde daha ziyade öğrencilerin kullanım düzeyi üzerine bir
faktörleşme meydana geldiği gözlenmiştir. Örneğin Youtube ile Facebook bir taraftan da Twitter gibi bir sosyal medya
bir faktör altında toplanmıştır. Bu nedenle Sosyal Medya Kullanım Sıklığı (SMKS) ölçeğinin farklı kültürlerde
doğrudan kullanımı yerine yeniden faktör analizine tabi tutulması ve bu yönde hazırlanacak ölçme araçlarında bu
hususun göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır.
Araştırmada öğrencilerin en çok kullandığı sosyal medyanın Youtube, ikinci sırada Facebook ve üçüncü sırada
Twitter izlediği belirlenmiştir. Youtube, mültimedya içeriğinin yüklendiği ve izlenebildiği bir sosyal ortamdır.
Facebook ve Twitter de içerik toplulukları olarak ifade edilecek kategoridedir (Safko ve Brake, 2009). Youtube, video
paylaşım ortamı sağlaması ve iletişim sürecinde beden dilini de sunması itibariyle metin, ses, fotoğraf gibi içerik
sağlayıcılardan daha fazla iletişim sağlamaktadır (Looy, 2016). Facebook ve Twitter ise özel mesaj iletme imkanı verir.
Sosyal ağlar içinde en yaygın kullanılanlarıdır. Öğrencilerin en yaygın kullandığı sosyal medyanın sosyal bağlantı
imkanı veren ortamlar olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu Lenhart ve ark. (2010), Moran, Seaman, TintiKane, (2011) ve Şener (2009) tarafından yapılan araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Michaelidou, Siamagka &
Christodoulides, (2011) ise yaptıkları araştırmada en popüler sosyal medyanın Facebook, Twitter ve bunu Linkedln
izlediğini belirlemiştir. Sosyal medya kullanımlarında cinsiyet açısından da farklılık belirlenmiştir. Ancak farklılık En
çok kullanılan Youtube, Facebook, Twitter ve Tartışma forumlarındadır. Diğer sosyal medya türlerinde ise farklılık
belirlenmemiştir. Farklılık erkekler lehinedir. Sosyal Medya kullanımında ilişkin cinsiyet etkisini ele alan litaretürde
yapılan birçok çalışmanın sonucu (Eyrich, Padman & Sweetser, 2008) ile bu araştırmanın sonuçları arasında paralellik
vardır. Bununla birlikte Lenhart ve ark. (2010) Twiteri kızların erkeklere göre daha fazla kullandığını belirlemiştir.
Şener (2009) ise facebook kullanımında cinsiyet açısından farklılık belirlememiştir.
Öğrencilerin sosyal medyayı hangi amaçla kullandıklarını belirlemek için yapılan analiz sonuçları birinci sırada eğitsel
amaç için kullandıklarını bunu ikinci sırada eğlenme amaçlı kullanım amacının izlediği belirlenmiştir. Sosyal etkileşim
amaçlı kullanım düzeyi ise düşüktür. Bu durum kültürden kaynaklanan bir husus olduğunu düşündürmektedir. Kennedy
(2009), sosyal ağları kullanımının kültürden kültüre farklılık gösterdiğini belirlemiştir. Facebook Japon gençlerince
güvenli bulunmadığı için tercih edilmezken, Meksika’da arkadaşlarla iletişim halinde olma, yeni arkadaşlıklar kurma
amaçlı olarak kullanıldığına işaret etmiştir. Literatürdeki araştırmalar (Goodwin, Kennedy ve Vetere, 2010; Grosseck,
Bran ve Tiru, 2011; Selwyn, 2009) facebook ve youtube gibi sosyal medyanın öğrenme öğretme süreçlerinde etkili
olarak kullanıldığını ve akran etkileşimi yanı sıra informal öğrenmeyi desteklediğini belirlemişlerdir. Öğrencilerin
sosyal medyanın eğitsel ve eğlence amaçlı kullanımlarında cinsiyet açısından farklılık belirlenmemiştir. Ancak sosyal
etkileşim amaçlı kullanımlarında erkeler lehine anlamlı farklılık vardır. Erkek öğrenciler, arkadaş edinme, kendini
başkalarına sunma, başkalarını tanıma, gruplara üyelik başkalarının yorumlarını okumak gibi aktiviteleri kadın
öğrencilere göre daha fazla yapmaktadırlar. Öğrenciler tarafından çoklukla ve ya biraz da olsa kullanılan sosyal medya
türlerinde farklılık varken nadiren ya da hiç kullanılmayan sosyal medya türlerinde farklılık yoktur. Öğrencilerin sosyal
medya kullanım amaçlarına ilişkin bu araştırmanın buğuları alanda yapılan çalışmalarla (Li ve ark., 2007) benzerlik
göstermektedir.
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Öğrenciler en çok eğitsel amaçlı sosyal medya kullanırken aynı zamanda en yüksek ortalamaya Youtube sahiptir. Bu iki
değişken arasında korelasyon ise en yüksektir. Eğlenme amacı ile de en yüksek korelasyon Youtube kullanımı, sosyal
etkileşim ile en yüksek korelasyona Twitter kullanımı arasındadır. Bu bağlamda denebilir ki öğrenciler facebook,
youtube gibi sosyal medyanın yanı sıra twitter, tartışma forumlarını da öğrenme süreçlerinin yanı sıra sosyal etkileşim
ve eğlenme amaçlı da kullanmaktadırlar. Bu araştırmanın sonuçları bu bağlamda Kamiloğlu ve Yurttaş’ın (2014) lise
öğrencileri ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Sosyal medyanın sosyal boyutuna bağlı olarak öz
sunum-kendi kendine anlatım, insanların kendileri ile ilgili başkalarının izlenimlerini kontrol etme isteğini ifade eden
bir sosyal etkileşim türüdür. Bu başkalarından takdir görme ile ilgili başkalarını etkileme isteğidir. Bu bir kişinin kendi
kimliği ile ilgili tutarlı bir imaj oluşturma işidir (Schau & Gilly, 2003). Birey burada kendini başkalarına açarak sunar.
Bunu duyguları düşünceleri, istekleri ve benzeri yolla yapar. Sosyal medya bu bağlamda öğrencilerin sosyalleşme, bilgi
elde etme gibi amaçlarına hizmet ettiği söylenebilir. İçerik toplulukları olarak ifade edilen Youtube ve sosyal ağ siteleri
olarak karakterize dilen Facebook Looy (2016) öğrenme ve öğretme süreçlerine katkı sunma potansiyeline sahiptir.
Örneğin Barbour ve Plough (2009), deVilliers (2010) ile Hew ve Cheung, (2013) yaptığı araştırmada öğrencilerin an
yaygın olarak öğrenme süreçlerinde facebook kullandıkları ve öğrenme-öğretme sürecinde facebook kullanımının
öğrenme süreçlerinden memnuniyetlerinin arttığı ve başarı ile de ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Moran ve ark. (2011),
üniversitede düzeyinde yaptığı araştırmada sosyal medyanın eğitimsel amaçlı kullanımın düşük olduğunu ancak çevrim
içi videoların eğitsel amaçlı kullanıldığı belirlemiştir. Bu anlamda Youtube içeriğin multimedya ortamlarına dayalı
sunumunda önemli bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Daha zengin bir içerik ve içerikle daha zengin etkileşim
sağlamaktadır. Bu durum çokça kullanılmasında da bir etken olabilir. Boyd (2008a, 2008b) da eğitsel amaçlı olarak
sosyal medyanın önemli bir işleve sahip olduğuna işaret etmiştir. Bu bağlamda sınıfta öğrenme ve öğretme süreçlerinin
tasarlanmasında facebook, youtube gibi içerik topluluklarına dayalı sosyal medyanın kullanımının faydalı olacağı
söylenebilir. Bununla birlikte Kilis, Rapp ve Gülbahar (2014) ile Öztürk, Öztürk ve Özen (2016) öğretmenlerin sosyal
medya kullanımları ile ilgili yaptıkları araştırmada sınıf içinde öğretme-öğrenme sürecinin bir parçası olmaktan çok
daha ziyade mesleki gelişim ve kişisel amaçlar için kullandıkları belirlenmiştir. Sosyal medya kullanım türleri ve
amaçları dikkate alındığında öğrencilerin literatürde yer alan ve bu konuda yapılan araştırma sonuçlarını (Dabbagh ve
Kitsantas, 2011, 2012; Karpinski, 2009; Rithika ve Salvaraj, 2013) destekler niteliktedir.
Araştırmanın sonuçları, lise öğrencilerinin sosyal medyayı eğitim ve eğlenme amaçlı olarak sıklıkla kullandıkları ancak
sosyal etkileşim amacı ile daha az kullandıklarını göstermektedir. Öğrencilerin bu eğilimlerinin dikkate alınarak
öğretmenler tarafından öğrenme-öğretme sürecinde etkili olarak kullanmalarının yararlı olacağı söylenebilir. Bu sayede
hem etkili kullanıma rehberlik edilirken olumsuz etkilerine karşı etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilirler.
Araştırma sadece lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ve amaçları gibi sınırlı değişkeni kapsamaktadır.
Öğrencilerin, beklenti, bariyerler gibi faklı değişkenleri ele alan ve farklı eğitim kademelerinde araştırmanın yapılması
hem alana hem de öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili kullanımına ışık tutacaktır.
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EK 1: ÖLÇEK MADDELERİ VE FAKTÖR YÜKLERİ

Sosyal Medya Kullanım Sıklığı Ölçeği
Sosyal Medya Yazılımları
8-GoogleCircles
10-Pinterest
4- Linkendln
7- Flickr
1- MySpace
3- Blogs
5- Twitter
9- Tartışma Forumları
2- Facebook
6- YouTube
Toplam Açıklanan Varyans

1.Faktör
.775
.732
.723
.709
.687
.670

2.Faktör

.774
.760
.711
.685

%31.196

Ortalama
1.53
1.51
1.50
1.50
1.51
1.54
3.43
2.97
3.40
3.45

SS
.94
.96
.97
.95
.88
1.02
1.21
1.62
1.19
1.18

%22.356

12- Can sıkıntısını gidermek
2-Eğlenmek için
10-Televizyon programlarını takip etmek, izlemek için
11-Sosyal konularda (haber, olay vb) görüşleri paylaşmak için
8-Videolar yüklemek için
7-Videolar izlemek, indirmek için
4-Facebook, twitter gibi sosyal medyada durumu güncelleme,
resim, fotoğraf paylaşma ve yorum yapmak
5- Facebook sayfalarını veya diğer sosyal ağları, kontrol etmek
14-Arkadaşlar edinmek
15-Kendimi başkalarına sunmak /anlatmak
19-Başkaları hakkında yazılan yorumları okumak
16- Başkalarını tanımak (profillerini, sayfalarını incelemek)
18-Gruplara üye olmak
6- Başkalarının profillerini, fotoğraflarını izlemek
20-Özel mesajlar iletmek
17- Başkalarının profili ile kendini başkalarına sunmak
13- Ödev, proje yapmak
1-Sosyal medya ile bilgi araştırmak için
3-Arkadaşlarla bilgi, belge, görüş vb paylaşımı için
9-Mesaj, dosya, bilgi, belge paylaşmak için
Toplam Açıklanan Varyans
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Standart
Sapma

Ortalama

3.Faktör:
Eğitsel Amaç

1.Faktör:
Eğlenme

Ölçek Maddeleri

2.Faktör: Sosyal
Etkileşim

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği

.753
.744
.731
.731
.730
.702

3.87
3.84
3.64
3.56
3.65
3.59

1.07
1.04
1.12
1.19
1.03
1.16

.701

3.82

1.12

3.76
2.90
2.77
2.78
2.89
2.86
2.86
2.92
2.74
3.57
3.94
3.81
3.68

1.07
1.13
1.21
1.23
1.21
1.22
1.25
1.29
1.19
1.23
1.09
1.12
1.23

.669
.748
.746
.743
.739
.724
.697
.685
.648

%22.47
9

%21.51
9

.824
.779
.770
.641
%13.25
8
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Ortaokul Matematik Sınıflarında Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s Sketchpad
Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri
Kevser Erdener
Ortaöğretim Fen veMatematikAlanları, MatematikEğitimi, NecatibeyEğitimFakültesi, BalıkesiÜniversitesi
Hülya Gür
Ortaöğretim Fen veMatematikAlanları, MatematikEğitimi, NecatibeyEğitimFakültesi, BalıkesiÜniversitesi
Mehmet Akif Erdener
Eğitim Yönetimi, NecatibeyEğitimFakültesi, BalıkesirÜniversitesi

ÖZET: Teknolojinin matematik sınıflarında uygulanmaya başlanmasıyla birlikte dinamik geometri yazılımlarının
matematik eğitimindeki önemi artmıştır. Bu çalışmada dinamik geometri yazılımlarından Geometr’s Sketchpad’in
(GSP) matematik sınıflarında kullanılmasının öğrenciler üzerinde etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2013 - 2014 öğretim
yılı birinci döneminde Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ortaokulda yürütülmüştür. Geometer’s Sketchpad
yazılımı ile tasarlanan etkinlikler, açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yaprakları ile desteklenerek ortaokul 7. sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Etkinlik uygulandıktan sonra bu öğrencilerden 8 tanesi ile görüşme gerçekleştirilmiş ve
görüşmede 7 tane açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilere matematik derslerinde
Geometer’s Sketchpad yazılımı kullanımı ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin görüşlerinden elde edilen nitel
verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre Geometr’s Sketchpad bilgisayar
yazılımı kullanımının öğrencilerin matematik dersine yönelik görüşlerini olumlu yönde değiştirdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler:Dinamik geometri yazılımı, Geometer’s Sketchpad, kavramların öğrenimi, öğrenci görüşleri
ABSTRACT: The importance of dynamic geometry software has been increased in mathematics education by means of
using technology in mathematics classes. There are limited researches in literature about using the dynamic software
Geometer’s Sketchpad (GSP). Through this study filling this gap in the literature and forming an opinion about the
necessity of using GSP in middle school mathematics classes are aimed. This study has been designed as a qualitative
research study. The worksheets including the open ended questions, filling in the blank parts and the activities which
were designed by GSP software were used during the lessons. At the end of the lessons, the interview which includes
seven open ended questions was carried out with eight middle school students. Content analyses method was used to
analyze the qualitative data which was obtained from interviews. The result of the analysis indicates that at the end of
the lessons students' views about learning mathematics are changed positively by virtue of using GSP. The results of
study indicate that using dynamic geometry software should support in mathematics classes in Turkey
Key Words: Dynamic geometry software, Geometer’s Sketchpad, learning concepts, students’ views

GİRİŞ
Bilişim teknolojilerinin matematik eğitiminde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Teknolojinin sınıflara girmesi
aslında çok yeni bir gelişme değildir. 1980 li yıllarından başından bu yana teknoloji matematik eğitiminde
kullanılmaktadır. Matematik sınıflarında kullanılan teknoloji doğru kullanıldığı zaman istenilen hedeflere ulaşılmış olur.
Teknolojinin doğru kullanılmasından kasıt öğrencilerin üst düzey matematik becerilerini geliştirecek şekilde
kullanılmasıdır. Geleneksel sınıf ortamlarında öğrencilerin genelde geometri dersine karşı önyargı ile yaklaştıkları ve
bu derste başarısız oldukları bilinmektedir. Bunun nedenlerinden biri de görselliğe dayanan bir ders olan geometrinin
geleneksel sınıf ortamlarında görsellikten uzak etkinliklerle öğretilmeye çalışılmasıdır. Geleneksel sınıf ortamlarının
tersine, Geometer’s Sketchpad ile oluşturulan dinamik geometri ortamlarında öğrenciler geometrik şekilleri hareket
ettirerek, biçimlerini değiştirerek ve ölçümler yaparak şekillerin özelliklerini keşfedebilirler ve ilişkilendirebilirler
böylece öğrenci merkezli ortamlar sağlanmış olur (Vatansever, 2007). Dinamik geometri yazılımları etkili kullanıldığı
zaman öğrencilerin deneyimlerini destekler ve öğrencileri araştırma yolu ile öğrenmeye teşvik eder (Güven & Karataş,
2003). Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bilgisayar destekli sınıf ortamı öğrencilerin geometriye karşı tutumlarını
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olumlu yönde değiştirmelerini sağlmakta ve eğitim-öğretimin verimliliğini ve kalıcılığını arttırmaktadır (Kutluca &
Birgin, 2007).
GSP kullanırken öğrenciler komutlara kolayca ulaşılabilir, nesnelere dokunur, sürükler ya da boşluğa tıklayarak kolayca
aktif edilebilir, komutların doğruluğunun ya da yanlışlığının anında ekrandan anlaşılabilir, öğrenciler kendileri
oluşturdukları yapıları kaydederek yeni bir araç oluşturabilir ve bu aracı daha sonra kullanabilirler (Steketee, 2009).
Ayrıca GSP akıllı tahta ile uyumlu çalıştığından öğrencilerin derse interaktif katılımını kolaylaştırmaktadır. Yapılan
çalışmalarda GSP kullanan öğrenciler şekiller ve özellikleri arasındaki ilişkiyi keşfettiklerini ve daha iyi anladıklarını,
programın görsel özelliklerinin onları daha iyi motive ettiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca geometrik şekilleri hareket
ettirmek, sürüklemek öğrencilere ilgi çekici gelmiş ve bütün bunları yaparken daha yaratıcı olmuşlardır (Keşan,
Vatansever & Kaya, 2012).
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin bir dinamik geometri yazılımı olan GSP ile tasarlanmış etkinlikleri uygulayarak
geometri öğrenme ile ilgili görüşlerini almak ve bu görüşlere göre GSP nin sınıflarda kullanımının gerekliliği hakkında
fikir elde etmektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
Öğrencilerin GSP’in matematik derslerinde kullanımı hakkındaki görüşleri nelerdir?
Matematik derslerinde GSP kullanımı öğrencilerin derse olan ilgilerini nasıl etkilemiştir?
YÖNTEM
Çalışma Deseni
Çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çünkü özel durum çalışmasında araştırmacı nasıl ve niçin
sorularını temel alır ve kontrol edemediği bir olgu yada olayı derinlemesine inceleme olanağı bulur (Yıldırım ve
Şimşek, 2011).
Etkinlik Tasarımı
Çalışmaya başlamadan önce Geometer’s Sketchpad ile hangi konuların öğrenileceğine karar verilmiştir. İlköğretim
yedinci sınıf matematik öğretim programında yer alan “Koordinat Sistemi” konusunun ve ilköğretim altıncı sınıf
öğretim programında yer alan “Üçgenler” konusunun kazanımları dikkate alınmasına karar verilmiştir. Çalışmanın ilk
aşamasında etkinlikler tasarlanırken GSP yazılımı kullanılarak , dinamik özelliğe sahip etkinlikler hazırlanmış ve
etkinliklerin uygun bir şekilde takip edilebilmesi için çalışma kağıtları geliştirilmiştir
.
Etkinliklerin Yapısı
Etkinlikler tasarlanırken öncelikle iki boyutlu koordinat sisteminde verilen bir noktanın koordinatlarını bulma, şekil
oluşturma, oluşturulan şeklin koordinatlarını bulma, eksenlere göre yansıma ve öteleme hareketlerinin özelliklerini
keşfetmeye yönelik sorular oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilerin ikizkenar ve eşkenar üçgende açıortay, kenarortay ve
yükseklik elemanlarının özelliklerini keşfetmesi için ve paralelkenar ile dikdörtgenin alanından faydalanarak üçgenin
alanını hesaplayabilmeleri için dinamik bilgisayar ortamında yönergeler sunulmuştur. Etkinliğin sonunda istenen
geometrik kurallara ve genellemelere ulaşmaları amaçlanmıştır.
Etkinlik Uygulama Öncesi Hazırlık
Etkinlik uygulamasına geçilmeden önce uygulamanın yapılacağı fiziki ortam çalışmaya uygun hale getirilmiştir. Fiziki
ortamın hazırlanmasından sonra öğrencilerin Geometer’s Sketchpad yazılımını tanıması ve programın araçlarının
özelliklerini öğrenmeleri açısından iki ders saati süresince öğrencilere eğitim verilmiştir. Bu eğitim süresince
öğrencilere menülerin kullanımı açıklanmış ve öğrencilere nokta, şekil çizimi, oluşturulan şekillerin açı ve
uzunluklarının ölçümü, metin kutusu ekleme, tablo oluşturma, koordinat sistemi oluşturma ve araç oluşturma
uygulamaları yaptırılmıştır.
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Çalışma Grubu
Çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir
ortaokulun yedinci sınıf öğrencileri içerisinden rastgele seçilen iki erkek ve altı kız toplamda sekiz öğrenciden
oluşturmaktadır. Öğrenciler seçilirken farklı matematik başarısına sahip öğrenciler olmalarına dikkat edilmiştir.

Etkinliğin Uygulanması
Birinci derste öğrencilerden GSP ekranında koordinat düzlemi oluşturmaları istenmiştir. Bu derste ilköğretim yedinci
sınıf matematik öğretim programındaki koordinat sistemi ile ilgili kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanmıştır. İkinci
derste ise öğrenciler altıncı sınıftaki üçgenler konusu ile ilgili kazanımlara yönelik etkinlikleri uygulamışlardır.
Öğrenciler bireysel olarak başladıkları etkinliklerde oluşturdukları yapıları ve buldukları sonuçları yanındaki arkadaşı
ile tartışmıştır.
Verilerin Toplanması
Çalışmada bireylerin geometri dersinde Geometer’s Sketchpad dinamik geometri yazılımı kullanımı hakkındaki duygu
ve düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler her
öğrenciyle bireysel olarak yapılmış ve görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları daha önce bu konuyla ilgili
yapılan araştırmalarda sorulan görüşme soruları göz önüne alınarak düzenlenmiştir (Güven & Karataş, 2003; Keşan,
Vatansever & Kaya, 2012; Kutluca & Birgin, 2007; Zengin & Kutluca, 2011). Düzenlenen sorular uzman görüşleri
alınarak yedi açık uçlu soru şeklinde görüşme formunda yer almıştır. Araştırmadaki görüşme sorularına verilen
cevaplar bir uzman tarafından kategorize edilmiştir. Araştırmacının ve uzmanın verilen cevapları benzer kategorilere
kodladığı görülmüştür bu şekilde kodlama güvenirliğinin sağlandığı belirlenmiştir. Çalışmadaki görüşme sorularının
geçerliliğini saptamak için kaydedilen cevaplar öğrencilere gösterilerek gerçekte söylemek istedikleri ile farklılık
olmadığı belirlenmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşme sonuçlarından elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin görüşme
sorularına verdikleri cevaplar kavramlaştırılarak ve aralarındaki ilişki incelenerek kodlanmış daha sonra bu kodlar
araştırmanın alt amaçları doğrultusunda belirli bir tema altında sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin görüşleri ortaya çıkan
kodlara ve temalara göre düzenlenmiş ve düzenlenen bulgular yorumlanmıştır. Temalarda öğrencilerin cevaplarından
alıntı cümlelere yer verilmiştir. Elde edilen temalara göre ayrıştırılan veriler frekans ve yüzde teknikleriyle
çözümlenerek açıklanmıştır.
BULGULAR
Görüşmede sorulan “Daha önceki matematik derslerinde işlenen geometri konuları ve bu konuların işlenişi
hakkında düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna öğrencilerin %25 i işledikleri derste gerekli araçların sağlanamadığını,
%50 si sadece cetvel kullandıklarını ve öğrencilerin hepsi ders işlerken öğretmenin tahtayı kullandığını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin %25 i geometri konularını severken %75 i elle şekil çizmeyi sevmediklerinden dolayı dersi sıkıcı
bulmaktadır. Bu sonuçlara bakarak öğrencilerin aslında geometriyi sevdiklerini fakat derste materyal kullanmadıkları
için dersi sıkıcı buldukları yorumu yapılabilir.
Öğrencilere GSP ile ilgili olumlu düşünceleri sorulduğunda öğrencilerin %75 i GSP ile öğrendiklerinin daha
akılda kalıcı olduğunu, %37 si GSP de daha ayrıntılı öğrendiklerini, %50 si bilgiyi keşfettiklerini ve %75 i GSP nin
etkin zaman kullanımı sağladığını belirtmişlerdir. Program özelliği kategorisinde öğrencilerin % 62 si GSP programını
görsel açıdan beğendiklerini, %75 GSP ile şekillerin doğru ve kolay çizildiğini, % 87 si GSP ile ders işlemenin
eğlenceli olduğunu, %50 si de GSP de çok sayıda özellik olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin GSP
programı ile geometri öğrenmeyi eğlenceli bulduklarını, görsel açıdan ve kullanılan özellikler bakımından programı
beğendiklerini söyleyebiliriz.
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Öğrencilere “GSP ile ilgili olumsuz düşünceleriniz nelerdir?” sorusu sorulduğunda öğrencilerin % 62 si olumsuz
düşünceye sahip olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin % 12 si GSP nin bilgisayar gerektirdiğini bu sebeple evde
çalışamadıklarını, % 25 i çok fazla özellik olduğunu ve bunların karışık geldiğini, % 37 si ise şekil oluştururken
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilere GSP ile ilgili olumsuzlukları nasıl giderebilecekleri sorulduğunda menüyü
kullanamama ve araç oluşturma zorluğunu %25 i öğretmene sorarak, % 12 si arkadaşları ile tartışarak ve % 25 i de
deneyim kazanarak aşabileceklerini belirtmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin çok az bir kısmının GSP ile
ilgili olumsuz düşünceye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
“Geleneksel sınıf ortamı ile dinamik geometri ortamını karşılaştırır mısınız?” sorusuna öğrenme teması altında
öğrencilerin %50 si dinamik geometri ortamında konuları daha iyi anladığını, %25i konuları daha kolay öğrendiğini
belirtmişlerdir. Ortam özellikleri teması altında öğrencilerin tamamı dinamik geometri ortamını daha eğlenceli
bulduğunu ifade etmiş, eğlenceli bulanların %75 i programın dinamik olma özelliğinden dolayı eğlenceli bulduklarını,
%25 i de şekil çizerken kâğıt kalem kullanmadıkları için GSP kullanmanın zevkli olduğunu belirtmişlerdir. Bu
sonuçlara göre dinamik geometri ortamının geleneksel ortama göre daha eğlenceli olduğu ve GSP nin kolay ve anlamlı
öğrenme sağladığı sonucuna ulaşabiliriz.
“GSP kullanmak derse karşı ilginizi nasıl etkiledi?” sorusuna öğrencilerin %75 i GSP kullanmak derse yönelik
katılımlarını artırdığını, tamamı ise GSP ile yapılan etkinliklerden sonra geometri konularını daha çok sevdiklerini
belirtmişlerdir. Yapılan analizler derslerde GSP kullanımı öğrencilerin derse olan ilgilerini ve motivasyonlarını
artırdığını göstermektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Geometer’s Sketchpad dinamik geometri yazılımının ilköğretim matematik sınıflarında kullanılmasıyla ilgili yapılan
görüşmelerden elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin daha önceki geometri derslerini materyal
kullanmadıkları için sıkıcı buldukları ve geometri konularını sevmedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Benzer sonuçlar
daha önce yapılan çalışmalarda da ortaya çıkmıştır (Keşan, Vatansever & Kaya, 2012). Öğrencilerin GSP dinamik
yazılımı hakkındaki olumlu görüşleri incelendiğinde öğrencilerin GSP ile geometri öğrenmeyi eğlenceli buldukları,
kolay ve doğru şekil çiziminin ve görsel özelliklerinin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ulaşılan bu sonuç dinamik geometri ortamlarının öğrencilerin derse olan ilgilerini nasıl etkilediğini araştıran çalışmaları
destekler niteliktedir. Güven ve Karataş’ın (2003) çalışmalarındaki bulgulara göre öğrenciler dinamik ortamda
geometri öğrenmenin ‘zevkli’, ‘eğlenceli’, ‘renkli’, ‘bulmaca gibi’ kelimelerle ifade etmişlerdir.
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin problem alanlarını tespit etmektir. Öğrencilerin problem alanlarını
belirlemek için rehberlik hizmetleri kapsamında kullanılan problem tarama listeleri veri toplama aracı oalrak
kullanılmıştır. Anket toplam 82 soru ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır, bunlar: sağlık/beden, okul/sınıfı ve öğretmen, aile,
toplum ilişkileri, iş kaygısı ve kişilik. Araştırma örneklemi toplam 3792 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Bu işlem
sonucunda elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans değerler kullanılmıştır. Sonuç olarak, beden ve sağlık
boyutunda "başımı ağrıyor ve yüzümde sivilceler var", okul/sınıf ve öğretmen boyutunda "sınıfım çok kalabalık,
okuldaki sınıf materyalleri ve sosyal faaliyetler yetersiz, dersler benim için ilginç değil" ve aile boyutunda "kimse ev
ödevime yardım etmiyor" problemleri ön plana çıkmıştır.
iş kaygısı boyutunda "Üniversite sınavına
kazanamayacağımdan korkuyorum" ve kişilik boyutunda ise "sinirliyim, utangacım ve çabuk heyecanlanıyorum"
maddeleri yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci sorunları, problem alanları, lise.
ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the problem areas of high school students. The data is
collected via the problem scanning lists that are often used within the scope of the guidance services as a data collection
tool to determine the problem areas of the students. The survey include 82 questions into the six factors: health & body,
school-class & teacher, family, community relations, job concern and personality. The sample of the research is
composed of a total of 3792 high school students. The percent and frequency values are used in the analysis of the data
obtained as a result of this process. The results of the study show the problem areas about "I have a headache and
pimply face" in body & health factor, "my class is too crowded, class materials and social activities are not enough,
courses are not interesting for me" in school-class & teacher factor, "nobody help my homework" in family factor. As it
is evident from this study, the most significant problems is in job concern factor "I am timid person and concern about
not to pass the University Entrance Exam" and "I am nervous and shy, and get quickly get excited" in personality factor.
Keywords: Student problems, problem areas, secondary education,

GİRİŞ
Gelişim süreci ve eğitim süreci birlikte ele alındığında belki de en önemli etkileşim ortaokul ve lise çağında olmaktadır.
Yaş aralığı dikkate alındığında ortaokula başlama ve lise eğitimini tamamlama ortalama olarak 10-18 yaşları aralığına
denk gelmektedir. Bu yaş aralığının erinlik ve ergenlik dönemini kapsadığı göz önüne alındığında gelişimin en fırtınalı
döneminde öğrencinin daha riskli bir süreçte bulunduğu bir gerçektir. Özellikle ergenlik döneminin benmerkezci
düşünce biçimi, ergenin riskli davranma eğilimi, “bana bir şey olmaz” düşüncesi, karşı cinse yönelik eğiliminin artması
ve madde kullanımı gibi davranışlarında artışın olduğu gerçeğinden hareketle bu öğrenim kademlerinde eğitim gören
bireylerin problem alanların tespiti önem arz etmektedir.
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Rehberlik hizmetlerinin en temel amacı bireyin kendisini anlaması ve tanımasına yardımcı olmaktır (Aydın, 2011; Can,
2011; Bakırcıoğlu, 2005; Tan, 2011). Bu tanıma süreci sonucunda rehberlik nihai olarak bireyin kendini
gerçekleştirmesine yardımcı olamaya çalışır (Bakırcıoğlu, 2005). Ki bunun anlamı bireyi tam verimli hale getirmek yani
“insani kâmil” olma yolunda gelişimine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrenciyi tüm yönleri ile ne kadar çok
tanımlama yoluna gidilirse öğrenci kendisi ile ilgili daha çok farkındalık geliştirecek problemlerinin üstesinden gelmede
daha verimli davranışlar sergileyecektir.
Bu sadece kendisi ile ilgili kişisel sorunların üstesinden gelmede değil aynı zamanda eğitim ortamında da pozitif
gelişmeler göstermesine katkı sunacaktır. Her bireyin yetenek, zekâ, ilgi, öğrenme stratejisi, hazır bulunuşluk seviyesi
ve motivasyonlarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Eğitim hizmetlerinin de bu bireysel farklılıkları göz önüne almalı
ve bireyin yetenek, ilgi, zeka vb. alanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini düzenlemesi gerekmektedir (Aktepe, 2005).
Bunu sağlamada önemli sorumluluklardan biri de eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerine düşmektedir. Özellikle bu
doğrultuda uygulanacak olan bireyi tanıma tekniklerinin doğru ve sürekli bir şekilde uygulanması ile öğrenciler
hakkında ayrıntılı ve doğru bilgiler edinilmesi hem eğitimin kalitesini artacak hem de bireylerin problemlerinin
çözümüne daha hızlı müdahale etme fırsatı elde etmemizi sağlayacaktır.
Rehberlik hizmetlerinin süreklilik gerektiren bir hizmettir (Tan, 2011; Özgüven, 2001). Buda eğitim-öğretimde,
kültürde, sosyal, teknik ve ekonomik süreçlerde meydana gelen değişimlere karşı sürekli bir farkındalık içinde olmayı
ve bu değişimlerin öğrencilerde farklı sorunlara neden olup olmadığını incelenmesini zorunlu hale getirmektedir (Sezer
& İşgör, 2010). Meydana gelen bu değişimlerin sonucunda ortaya çıkması tahmin edilen problemlerin tespitinde okul
rehberlik servislerine ciddi görevler düşmektedir. Okul rehberlik servisleri öğrencilerin problem alanlarının tespit
edilmesinde ve tespit edilen problemler çerçevesinde çözüme yönelik eylem planlarının hazırlanıp uygulamasında
bireyi tanıma tekniklerinden faydalanmak durumundadır.
Bu kapsamda öğrenci sorunlarının saptanmasında önemli bir işlevi olan ve rehberlik servisleri tarafından sıkça
uygulanan bireyi tanıma aracı olan problem tarama listeleri karşımıza çıkmaktadır. Bu listeler öğrencilerin öğrenim
gördüğü eğitim kademesine göre farklı soru türlerinden oluşturulmuştur. Öğrencilerin gelişim özellikleri ve bu gelişim
dönemlerinin muhtemel sorunların neler olduğunun tahminine dayalı olarak hazırlanmış soru listeleri ile sağlık, aile,
okul, arkadaş, öğretmen, ders, meslek, gelecek ve kişisel sorun alanlarını kapsayan maddeler yazılarak
hazırlanmaktadır. Ancak bu alt başlıklarda yer alan sorunların kaynağının değişen toplum ve gelişmelere bağlı olarak
farklılaştığı unutulmamalıdır. Bu nedenle hazırlanacak soru listelerinin öğrencilerin güncel sorunları yansıtacak nitelikte
olmasına önem verilmelidir.
Bu çalışmada da rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan bireyi tanıma teknikleri arasında yer alan problem tarama
listelerinden elde edilen verilere bağlı olarak liselerdeki öğrencilerin problem alanları saptanmış ve bun konuda
önerilerde bulunulmuştur.
YÖNTEM
Örneklem
Araştırmanın örneklemini Bursa ilinde bulunan 9 ortaöğretim kurumunda okuyan 9, 10, 11 ve 12 sınıf öğrencilerinden
toplam 3792 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubu rastgele (random) örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Örneklem
grubunda bulunan lise türleri şunlardır; 1 Fen Lisesi, 4 Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 3 Anadolu lisesi.
Örneklem grubuna ilişkin demografik bilgiler ise Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Lise öğrencileri demografik bilgileri

Lise öğrencileri yaşlarına göre dağılımı

Lise öğrencileri sınıf seviyelerine göre
dağılımı

Lise öğrencileri cinsiyete göre dağılımı

15
16
17
18
Toplam
9
10
11
12
Toplam
1
2
Toplam

f
1173
1007
816
796
3792
1173
1007
816
796
3792
1782
2010
3792

%
30.9
26.6
21.5
21.0
100.0
30.9
26.6
21.5
21.0
100.0
47.0
53.0
100.0

SS

1.122

1.122

.499

Veri Toplama Aracı
Çalışmada öğrencilerin problem alanlarını tespit etmek için okul rehberlik hizmetleri kapsamında sıkça kullanılan
problem tarama listesi referans alınarak araştırmacılar tarafından yeniden revize edilerek hazırlanmış anket
kullanılmıştır. Hazırlanan problem tarama listesinin 82 maddesi bulunmaktadır. Toplam 82 maddeden oluşan anket
problemlerin daha ayrıntılı tespiti için 6 alt problem alanına ayrılarak uygulanacak şekilde hazırlanmıştır. Bu alt alanlar
ve madde dağılımı şöyledir;
1. Boyut: Sağlık ve Beden; 12 soru
2. Boyut: Okul-Öğretmen-Ders; 21 soru
3. Boyut: Ev- Aile; 13 soru
4. Boyut: Toplumsal ilişkiler; 16 soru
5. Boyut: Meslek ve Gelecek; 7 soru
6. Boyut: Kişilik; 13 soru
İşlem
Çalışmada ilk olarak kolay ulaşabilir olması adına rastgele belirlenmiş ortaokul ve liselerde problem tarama listeleri
okul idarecileri ve rehber öğretmenlerinden gereken destek alınarak uygulanmıştır. Uygulama esnasında öğrencilere
“Problem Listesi” dağıtılmış ve listede yer alan problem cümlelerinden kendisini ifade eden maddelerin karşısına
işaretleme yapmaları istenmiştir. Örneğin; “(X) sınıfımız çok kalabalık ve gürültülü” gibi. Uygulama sonrasında elde
edilen veriler değerlendirme çizelgesine geçirilmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkan sütun toplamları grubun
problemlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığına ilişkin bize bilgi vermiştir. Elde edilen bu bilgiler ışığında grubun
problem alanları tespit edilmiştir. Bu işlem sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS programında, betimleme
analizi yapılarak yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır.

BULGULAR
Tablo 1: Sağlık-Beden İle İlgili Problem Durumlarının Dağılımı
Problem Alanı

Sağlık-Beden

En Çok İfade Edilen Problemler
Gözlerimden rahatsızım
Sık sık başım ağrıyor
Dişlerimden rahatsızım
Yüzümde sivilceler var
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f
735
1000
510
946

%
19.4
26.4
13.4
24.9

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Tablo 2: Okul-Öğretmen-Ders İle İlgili Problem Durumlarının Dağılımı
Problem Alanı

En Çok İfade Edilen Problemler
Okulumuz temiz değil
Sınıfımız çok kalabalık ve gürültülü
Ders araçlarımız yeterli değil
Spor tesisleri, spor faaliyetleri yeterli değil
Okulda disiplin çok sıkı
Bir günde birkaç sınava giriyoruz
Sosyal faaliyetler çok az
Ders programları iyi ayarlanmıyor
Ders konuları çok ağır
Dersler ilgi çekici hale getirilmiyor
İlk ve ortaokullarda zayıf çalıştım
Bu okullardan nefret ediyorum
Okul idaresi ve öğretmenler bana karşı anlayışlı değiller
Öğretmenlerimiz bizimle yeteri kadar ilgilenmiyorlar
Öğretmenlerimiz kırıcı söz ve hakaretlerde bulunuyorlar
Öğretmenler bizim neden başarısız olduğumuzu araştırmıyorlar
Verimli ders çalışma yollarını bilmiyorum

Okul-ÖğretmenDers

f
910
1124
1133
1536
1116
1452
1472
1301
1139
1327
993
648
345
482
597
604
1029

%
24.0
29.6
29.9
40.5
29.4
38.3
38.8
34.3
30.0
35.0
26.2
17.1
9.1
12.7
15.7
15.9
27.1

f
531
510
659

%
14.0
13.4
17.4

f
762
605
1193
675

%
20.1
16.0
31.5
17.8

f
1317
486
1604
791

%
34.7
12.8
42.3
20.9

Tablo 3: Ev-Aile İle İlgili Problem Durumlarının Dağılımı
Problem Alanı
EvAile

En Çok İfade Edilen Problemler
Ailemin fazla baskısı beni sıkıyor
Ailemi bana karşı güvensiz ve anlayışsız buluyorum
Ders çalışmama yardım eden yok

Tablo 4: Toplumsal İlişkiler İle İlgili Problem Durumlarının Dağılımı
Problem Alanı

Toplumsal İlişkiler

En Çok İfade Edilen Problemler
Çok çekingenim
Öğretmenlerimle rahat konuşamıyorum
Başkalarına güvenemiyorum
Kız-erkek arkadaşlığını öğretmenlerimiz hoş karşılamıyor

Tablo 5: Meslek-Gelecek İle İlgili Problem Durumlarının Dağılımı
Problem Alanı

Meslek-Gelecek

En Çok İfade Edilen Problemler
Meslek seçiminde güçlük çekiyorum
Geleceğim konusunda ailemle anlaşamıyorum
Üniversite imtihanlarını kazanamayacağım korkusu içindeyim
Kısa zamanda bir mesleğe atılmak istiyorum
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Tablo 6: Kişilik İle İlgili Problem Durumlarının Dağılımı
Problem Alanı

Kişilik

En Çok İfade Edilen Problemler
Çok sinirliyim
Kendimi yalnız hissediyorum
Utangacım
Çabuk heyecanlanıyorum
Sıkıntı ve bunalım içindeyim
Nefret ettiğim birini öldürmek istiyorum
Kimse beni sevmiyor, onun için ölmek istiyorum
Alkol kullanıyorum
Sigara içiyorum

f
1232
548
941
1219
648
628
235
308
574

%
32.5
14.5
24.8
32.1
17.1
16.6
6.2
8.1
15.1

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışma sonucunda ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlık, okul, ders, aile kişilik, meslek,
gelecek ve toplumsal ilişki alanlarında önemli oranda problemlerinin olduğu saptanmıştır. Bu problemlerden sağlık
alanı ile ilgili olanlarının, çoğunlukla, ailenin sağlık konusundaki bilinçsizliğinden ve sağlık konusuna önem
vermemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Okul-öğretmen ve ders alanı ile ilgili görülen problemlerin çoğunun okulların fiziksel olarak yetersizliklerinden
kaynaklandığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra, ders, ders içerikleri ve ders çalışma yolları konusunda öğrencilerin önemli
problemlerinin olduğu görülmüştür. Sosyal aktiviteler ve spor tesislerinin yetersizliği çokça dile getirilmiştir.
Ev ve aile alanı ile ilgili öğrenciler, ailelerinin fazla baskı yaptığını ve aileleri ile yeterli iletişime giremediklerini
problem olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca, ailelerin eğitime katılım noktasında da yeterli olamadıkları görülmüştür.
Toplumsal ilişkiler konusunda öğrenciler, utangaç olduklarını belirterek öğretmenlerle iletişme geçemediklerini ifade
etmişlerdir. Buna ek olarak, insanlara güvenemediklerini bildirmişlerdir.
Meslek ve gelecekle ilgili olarak, öğrencilerde üniversite sınavını kazanamayacağı endişesinin ağırlıklı olduğu
saptanmıştır. Öğrenciler, bir meslek edinme ve geleceklerini garanti altına alma anlamında üniversite sınavına hayati
bir anlam yüklemektedirler. Bu durum, öğrencilerde gelecek kaygısını anormal bir çizgiye taşımaktadır. Ayrıca aileleri
ile meslek seçimi noktasında problem yaşamaktalar ve kısa zamanda hayata atılmayı tercih edenlerin oranı da yüksek.
Öğrenciler kişilik testinde utangaç, sinirli ve heyecanlı olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, bunalıma düşme ve
kendini yalnız hissetme oranı da yüksek çıkmıştır. Öğrenci kişilik problemleri ile ilgili olarak uygulanmakta olan
gelişimsel rehberlik eksenli etkinliklerin uygulanmasına daha üst düzeyde önem verilmelidir. Ayrıca bu yöndeki
etkinliklerin aileleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bu problemlerin giderilmesinde etkili olacaktır .
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ÖZET: “Nesnelerin İnterneti”, çevremizde yer alan akıllı nesnelerin birbiriyle ve fiziksel veya sanal kaynaklarla
İnternet aracılığıyla haberleşmesini sağlayan bir kavramdır. Uzmanlar 2020 yılında 50 milyar nesnenin İnternete bağlı
olacağını tahmin etmektedir. Akıllı ortam, sağlık hizmetleri, ulaşım, kişisel, sosyal gibi pek çok alanda kullanılan
“Nesnelerin İnterneti” kavramı eğitim ortamlarını da etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı "Nesnelerin İnterneti"
alanında son 10 yılda yapılan çalışmaları incelemektir. Çalışma kapsamında ERIC, EBSCO, Google Akademik,
IEEEXplore, SCIENCE DIRECT, ULAKBİM veri tabalarında "Nesnelerin İnterneti", "Internet of things", "Internet of
object", "Iot" anahtar kelimeleri ile çalışmalar taranmıştır. Araştırma sonucunda “Nesnelerin İnterneti” kavramı ile ilgili
gerçekleştirilen çalışmaların çoğunlukla mühendislik alanında gerçekleştirildiği, eğitim alanında ise yeterince çalışma
bulunmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, eğitim, teknoloji entegrasyonu
ABSTRACT: “Internet of things” is a term which provides the communication between the smart objects around our
environment and physical or virtual sources via the internet. Experts predict that 60 billion of objects will be connected
to the internet by 2020. The term “Internet of things”, which is used in various fields like smart environment, health
services, transportation, personal and social fields, affects the education environments, too. The aim of this study to
examine the studies carried out on “Internet of things” for the last 10 years. Within the framework of the study, the
studies from the databases of ERIC, EBSCO, Google Academics, IEEEXplore, SCIENCE DIRECT and ULAKBİM
were scanned for the keywords “Nesnelerin İnterneti”, “Internet of things”, “Internet of objects” and “IoT”. As a result
of the study, it was determined that the studies carried out related to the term “Internet of things” are mostly in the field
of engineering and there is not sufficient amount of study in the field of education.
Keywords: Internet of things, education, technology integration
GİRİŞ
Nesnelerin İnterneti kavramı, çevremizdeki birçok nesnenin birbirine ağlar ile bağlanmasıyla oluşan bir yapıdır (Gubbi
vd, 2013). İnsan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan makinelerin birbiri ile iletişimde bulunmasını sağlayan Makineler
Arası İletişim (Machine to Machine, M2M) teknolojisi, Nesnelerin İnterneti kavramını doğurmuştur (Türk, 2016).
Nesnelerin İnterneti kavramı ilk olarak Kevin Ashton tarafından 1999 yılında kullanılmıştır (Ashton, 2009). Nesne
kavramı ile sensör, mobil araçlar, monitörler, insanların sosyal hayatındaki verilerin her türlüsü kast edilmektedir (Yan,
Zhang, Vasilakos, 2014). Nesnelerin İnterneti birbiri ile bağlantılı nesneler için kullanılmaktadır (Yüksel, 2015). Diğer
bir tanımla nesnelerin İnternetini, çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbiri ile haberleşen ve birbirine
bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür (Atzori, Iera ve
Morabito, 2010; Chen, 2016 ). Cavalcante ve arkadaşları (2016) yeni bir kavram olarak ortaya çıkan nesnelerin
İnternetini nesnelerin birbiriyle fiziksel veya sanal kaynaklarla İnternet aracılığı ile etkileşimde bulunması olarak
tanımlamaktadır.
Nesnelerin İnterneti, problem çözümünde organizasyonlardan şehirlere kadar birçok kurum için fırsatlar sunmaktadır
(Weinberg ve arkadaşları, 2015). Kişisel kullanım, sağlık hizmetleri, çevresel sistemler, ekonomi, akıllı şehir, güvenlik
ve alt yapı, ulaştırma, binalar, eğitim gibi alanlarda kullanılmaktadır (Gubbi vd, 2013; Cavalcante ve arkadaşları, 2016,
Shahanas, Sivakumar, 2016). Cisco 2011 yılında yayınladığı raporda 2010 yılında 12,5 milyar cihazın İnternete bağlı
olduğunu bu rakamın 2020 yılında 50 milyar olacağını vurgulamaktadır (Evans, 2011).
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Cicibaş ve Demir (2016), gerçekleştirdikleri çalışmada veritabanlarında nesnelerin İnterneti ile ilgili çalışmaların 2005
yılından sonra artarak yer almaya başladığını belirtmişlerdir. Bu çalışmanın amacı nesnelerin İnterneti alanında son on
yılda gerçekleştirilmiş çalışmaları incelemektir.
YÖNTEM
Nesnelerin İnterneti konusunda yapılan çalışmaları incelemek amacı ile ERIC, EBSCO, Google Akademik,
IEEEXplore, SCIENCE DIRECT, ULAKBİM veri tabalarında yer alan çalışmalar ele alınmıştır. Alanda
gerçekleştirilen çalışmalar taranırken "Nesnelerin İnterneti", "Internet of things", "Internet of object", "Iot" anahtar
kelimeler olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Nesneleri İnterneti ile ilgili bilimsel araştırmalar incelenmiş ve bir
derleme çalışması olarak bir araya getirilmiştir.
BULGULAR
Atzori, Iera ve Morabito (2010) gerçekleştirdikleri çalışmada Nesnelerin İnterneti teknolojileri hakkında bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma da Nesnelerin İnterneti kavramının nasıl doğduğunu, hangi teknolojilerin kullanıldığı,
uygulama alanlarından bahsetmiştir. Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin kullanımını gruplandırarak ulaşım, sağlık,
akıllı çevre (ev, ofis vb.), kişisel ve sosyal alanlarda kullanıldığını vurgulamışlardır.
Kopets (2011); Tsai ve arkadaşları (2014), ise Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin lojistik, enerji tasarrufu, fiziksel
güvenlik, endüstri, sağlık, günlük yaşam ve eğitimde kullanıldığını belirtmiştir. Miorandi ve arkadaşları (2012)
Nesnelerin İnternetinin geliştirilebilmesi için hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma
sonucunda kullanılan araçların çeşitlenmesi, şartlara uygun olarak kolayca düzenlenebilmesi, enerjinin en iyi biçimde
kullanılması için çözümler bulunması, veri iletişim band genişliğinin arttırılması, elde edilen verilerin yönetilmesi,
bireysel kullanım imkanlarının arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurgulamışlardır.
Swan (2012) ise Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin nasıl geliştirileceği ve sürecin nasıl gerçekleştirildiğini
araştırmıştır. Nesnelerin İnternetinin işlevsel dört kritik adımdan meydana geldiğini ve bu adımların ise, veri oluşturma,
bilgi üretme, anlam oluşturma ve harekete geçme olduğunu belirtmişlerdir.
Ning ve Wang, (2011); Uckelmann, Harrison ve Michahelles, (2011); Anderson ve arkadaşları (2013); Palattella ve
arkadaşları (2013) Nesnelerin İnterneti teknolojileri için sistem tasarımları geliştirmişlerdir.
Darianian ve Michael, (2008); Yun ve Yuxin (2010); . Bui ve Zorzi, (2011); Chong Zhihao ve Yifeng,
(2011); Lingling, ve arkadaşları (2011); Rashidi ve arkadaşları (2011); Bhaumik, Agrawal, ve Sinha, (2012); Chunli
(2012); Diaz ve arkadaşları (2012); Domingo (2012); Hu ve Li (2012); Misra, Barthwal, ve Obaidat, (2012). Yongjun
(2012); Somov, Dupont ve Giaffreda, (2013); Fersi (2015); Calderon, Delgadillo ve Garcia-Macias, (2016); Gómez,
Oviedove Zhuma, (2016); Li ve arkadaşları (2016); Perera ve Vasilakos (2016); Shahanas ve Sivakumar, (2016).
Verdouw ve arkadaşları (2016); Velandia ve arkadaşları (2016) ise sağlık, akıllı ev, akıllı şehir, sosyal iletişim gibi
alanlarda uygulamalar, servisler geliştirmişlerdir.
Chui, Löffler ve Roberts (2010), Nesnelerin İnterneti kavramının günlük hayatta nasıl uygulanacağını örneklerle
göstermişlerdir. Gerçekleştirdikleri çalışmada, insan davranışlarının izlenerek elde edilen veriler ve bilgilere göre
bireylerin ihtiyaçlarına uygun alışveriş ürünlerinin sunulmasına imkan sağlamaktadır. Kronik hastalıkların sürekli
izlenerek doktorlara en iyi tedavinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca fiziksel çevre şartlarına uygun olarak
trafikte anlık düzenlemelerin yol bildirimlerinin yapılmasına imkan sağlayabilmektedir.
Nesnelerin İnterneti ile cihazlar birbirine bağlanması ve birbirleriyle iletişim kurması ile büyük veriler elde edilmektedir
(Doğan ve Arslantekin, 2016). Büyük verilerin elde edildiği, gün geçtikçe artan bir kullanıma sahip olan Nesnelerin
İnterneti teknolojilerinin güvenliği de büyük önem taşımaktadır. Oleshchuk (2009); Medaglia ve Serbanati (2010);
Weber (2010); Roman, Zhou ve Lopez (2013); Göztepe, Kılıç ve Kayaalp (2014); Arış, Oktuğ ve Yalçın (2015); Sicari
ve arkadaşları (2015), Nesnelerin İnterneti güvenliği alanında çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada, Nesnelerin
İnternetine yönelen/yönelebilecek saldırılar incelenmiş, farklı güvenlik sistemleri analiz edilmiş ve bu saldırıları tespit
etmek/önlemek için sistemler önermişlerdir.
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Efremov, Pilipenko ve Voskov (2015) gerçekleştirdikleri çalışmada Nesnelerin İnterneti sistemlerinde karşılaşılan diğer
problemlerden bahsetmişlerdir. Gubbi ve arkadaşları (2013), Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin gelecek nesil
bilgisayar sistemleri içerisinde yer aldığını, son on yılda Google Trends'te araştırma sayısı sürekli artan bir kavram
olduğunu belirtmişlerdir.
Türk ve Bilge (2015), gerçekleştirdikleri çalışmada bilgisayar mühendisliği eğitimi verilirken güncel teknolojilerin takip
edilmesi ve buna uygun eğitimler verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu güncel teknolojilerden birinin de Nesnelerin
İnterneti olduğunu vurgulamışlardır. Araştırmacılar bir ders içeriğinde nesnelerin İnterneti kavramı üzerinde durulması,
uygulamaya yönelik ve ihtiyaca uygun sistem tasarımlarının yapılması için çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini
belirtmişlerdir.
Çamurcu ve arkadaşları (2014) benzer bir çalışma yaparak güncel teknolojilerden olan Nesnelerin İnterneti
sistemlerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla bu alanda yetişmiş elemanların olması gerektiğini
vurgulamışlardır. Bu amaca yönelik olarak devlet ve özel kuruşların iş birliği yaparak eğitimlerin verilmesi hatta Lisans
derecesi veren bölümlerin açılması gerektiğini belirtmişlerdir (Sundmaeker ve arkadaşları, 2010),
Nesnelerin
İnterneti teknolojilerinin faydalarının ve potansiyelinin farkına varılması için eğitimlerin anahtar rol oynayacağını
belirtmişlerdir.
Eğitimde Nesnelerin İnterneti
Chen (2016) nesnelerin İnterneti uygulamalarının bütün alanlarda gelişeceğini ve eğitim kurumlarının öğrencileri
nesnelerin İnterneti teknolojilerini geliştirmeye ve kullanmaya hazırlaması gerektiğini vurgulamaktadır.
Gerçekleştirdiği çalışmada üniversite öğrencilerinin nesnelerin İnterneti teknolojilerini anlama ve öğrenmeleri ayrıca
programlama becerilerini geliştirmek amacı ile bir eğitim aracı geliştirmiştir.
Çınar (2015), Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile öğrenen davranışlarını ve etkinliklerin yorumlanması amacıyla
verilerin elde edilebileceğini, elde edilen veriler sayesinde bireyselleştirilmiş öğrenmelerin gerçekleştirilebileceğini
vurgulamaktadır. Aynı zamanda öğrenmede teknoloji entegrasyonunu sağlamak için Nesnelerin İnterneti büyük bir
potansiyele sahiptir.
Shukla (2016), Nesnelerin İnterneti teknolojileriyle öğrenmenin daha basit veya daha hızlı olmaktan ziyade daha etkili,
aktif ve kaliteli olacağını vurgulamaktadır. Eğitim politikalarında Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin eğitim
ortamlarına adapte edilmesi, öğretmenlerin yenilikçi öğrenme ortamları hazırlanmasında desteklenmesi gerektiği
vurgulanmaktadır (Cisco,2016).
Peters (2016), Nesnelerin İnterneti teknolojileri öğrencileri performanslarının gerçek zamanlı olarak görülmesine izin
verdiğini vurgulamaktadır. Nesnelerin İnterneti araçları sınıfta veya evde kullanılabilmekte ve mobil araçlarla
kullanılabilen ders materyalleri (e-kitap, e-içerik) daha etkili ve interaktif öğrenmeleri sağlamaktadır. Öğretmenlerin
öğrencilerle birebir ilgilenmesini ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme materyallerine ulaşmasına imkan
tanımaktadır. Nesnelerin İnterneti teknolojileri öğretmenlere dinamik sınıf ortamları sağlayabilmektedir. Giyilebilir
teknolojiler kullanılarak öğrencilerin bilişsel öğrenme aktiviteleri de ders süresince görebilir (Peters, 2016).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada nesnelerin İnterneti alanında son on yılda gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiştir. Araştırma sonucunda
2010 yılından itibaren Nesnelerin İnterneti ile ilgili yayınlar artarak yapıldığı görülmektedir. Bu artışın en önemli
sebebi Nesnelerin İnternetinin kullanımının giderek artması, maliyetlerinin düşmesi, İnternet kullanımının artması,
İnternet bant genişliğinin gün geçtikçe artması gibi nedenler yer almaktadır.
Araştırma sonucunda çalışmaların daha çok mühendislik alanında yoğunlaştığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen
verilere göre dünya genelinde eğitimde Nesnelerin İnterneti ilgili çalışmaların yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin eğitim alanında çok yeni kullanılmaya başlaması nedeni ile eğitim alanında
yeterince çalışma gerçekleştirilmediği söylenebilir. Eğitim alanında da çalışma yapılması önem arz edecektir.
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ÖZET: Eğitim-öğretim sürecinde öğrenenlerin etkin ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesinde, öğrenme ortamı ve
eğitim materyalleri önemli bir yere sahiptir. Öğrenme ortamlarının hazırlanmasında ve eğitim materyallerinin
geliştirilmesi sürecinde öğretmenlere sorumluluklar yüklenmektedir. Öğretmenlerin bu sorumlulukları yerine
getirebilmesi amacı ile öğretmen yetiştirme programlarında Öğretim Tasarımı ve Materyal Geliştirme dersi yer
almaktadır. Bu çalışmada ortaöğretim öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modeli ile gerçekleştirilen çalışmada, Varank ve Ergün
(2009) tarafından geliştirilen 39 madde ve altı alt boyuttan oluşan "Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği" Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini tamamlamış 211 ortaöğretim
öğretmen adayına uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adayları ölçeğin beş alt boyutuna ("Dersin Genel
Analizi, Planlaması, Tasarımı ve Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders Anlatabilmek", "Derste İnternet ve Yazılı
Materyal Üretmek İçin Bilgisayar Kullanabilmek", "Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek", "Programlı ve İki Boyutlu
Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek") "Sahibim" aralığına;
"Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu Ortam Kullanabilmek" boyutuna ise "Kararsızım" aralığına denk
gelen yanıtlar verdiği belirlenmiştir. Ayrıca bazı değişkenler açısından da ölçeğin alt boyutları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, Öğretim teknolojileri becerileri, Materyal tasarımı becerileri

ABSTRACT: Learning environment and educational materials have critical importance in effective and sustainable
learning. Teachers have the responsibilities in designing learning environment and educational materials. In order to
prepare teachers for those responsibilities, teacher education programs includes a special course entitled Educational
Technology and Material Design. The main goal of the current study is to explore middle school teachers’ skills of
educational technology and material design. To this end, a 39 item and six-factor questionnaire designed by Varank and
Ergün (2009) was administered to 211 middle school pre-service teachers. The results showed that teacher candidates
responded generally as “I have the skill” for the items under five factors: “General Analysis, Planning, Design and
Evaluation of the Course”, “Ability to Use Computers to Design Materials”, “Ability to Use Various Materials”,
“Designing Programmed and 2D Materials”, and “Ability to use Projectors”. On the other hand, participants preferred
to choose “Undecided” option for the factor entitled “Ability to use Distance Education, Intelligent Tutoring Systems
and Multimedia.” More analysis were conducted for other variables as well.
Keywords: teacher candidates, skills in Instructional Technologies, skills in designing materials

GİRİŞ
Eğitim-öğretim sürecinde öğrenenlerin etkin ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesinde, öğrenme ortamı ve öğretim
materyalleri önemli bir yere sahiptir. Öğretim materyali, öğrenme ortamlarında kullanılan her türlü basılı, yazılı, görsel,
işitsel ve elektronik kaynaklardır (Yazar, 2013). Eğitim ortamında öğretim materyallerin kullanılması öğrencilerin ders
kazanımlarına daha kolay erişmesini sağlamakta ve öğretim programının başarıya ulaşmasında önemli bir etkiye
sahiptir (Karamustafaoğlu, 2006). Öğretme sürecinde öğretim materyallerinin kullanılması, öğrenme ortamlarını
zenginleştirmekte; öğretimin bireyselleşmesine destek vermekte ve öğrencilerin birçok öğrenme etkinliğini
gerçekleştirmesine destek vermektedir (Cabı, Ergün, 2016). Öğretim hedeflerine uygun çıktılara erişmek için kullanılan
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öğretim materyallerinin, öğretim hedeflerine, öğrenme ortamına, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyine, öğretim yöntem ve
tekniklerine, öğretim süresine uygun olması gerekmektedir (Cengizhan, 2011). Öğretmenlerin zor veya soyut olan
konuların öğretiminde öğretim teknolojilerinden yararlanmaları öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır (Kadzera, 2006).
Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanabilmeleri ve etkili öğretim materyali hazırlamaları için eğitim
fakültelerinden donanımlı bir şekilde mezun edilmeleri gerekmektedir (Yanpar Yelken, 2011; Eyüp, 2012, Bouckaert,
2016). Bu amaçla öğretmen yetiştirme programlarında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi yer
almaktadır. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlerin sorumlulukları arttıkça, etkin öğrenme ortamlarının hazırlanması
önem kazandıkça Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin önemi de giderek artmaktadır (Yazar, 2013).
Öğretmenler yeni müfredata ve öğrenenlerin ihtiyacına göre öğretim materyalleri geliştirmeli, uyarlamalıdır (Edwards,
Burns, 2016). Öğrenme ortamlarının hazırlanmasında ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi sürecinde öğretmenlere
sorumluluklar yüklenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerilerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada ortaöğretim öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri hangi
düzeydedir?
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri
cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri alan
türüne göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri
mezuniyet ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri alanla
ilgili bir kurumda çalışma durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri günlük
İnternet/bilgisayar kullanma süresine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Araştırma sorularına cevap aramak için Varank ve Ergün (2009) tarafından geliştirilen "Uygulamaya Dayalı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği" öğretmen adaylarına uygulanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Ortaöğretim öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerilerini belirlemek
için genel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalamaları belirlenirken
betimsel analiz; , bağımsız örneklemler t- testi (IndependentSamples T-test) ve tek yönlü varyans analizleri (One Way
ANOVA) belirlenirken de ilişkisel analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören elverişli örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 211
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ancak eksik ve hatalı veri girişleri nedeni ile analizler 192 veri üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1:Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Demografik Bilgileri
Cinsiyet
Frekans (f)
Bay
95
Bayan
97
Alan
Sayısal Alan
106
Sözel Alan
86
Mezuniyet süresi (Yıl)
1 yıldan az
90
1-3 yıl
61
4-6 yıl
18
6 yıldan fazla
23
Mezuniyet Ortalaması
2’den az
6
2-3
141
3-4
45
Alanla ilgili bir kurumda çalışma durumu
Evet
63
Hayır
129
192
Toplam

Yüzde %
49,5
50,5
55,2
44,8
46,9
31,8
9,4
12,0
3,2
73,4
23,4
32,8
67,2
100,0

Katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde; öğretmen adaylarının cinsiyete ve alan türüne göre dengeli bir
dağılım gösterdikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının yarıya yakını (%46,9) 1 yıldan az bir süredir mezun olmuş
durumda, ayrıca araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaklaşık dörtte üçünün (%73,4) mezuniyet ortalamasının "23" aralığında olduğu Tablo 1'de görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Çalışmada mevcut durumu belirlemek amacıyla Varank ve Ergün (2009) tarafından geliştirilen, dörtlü likert tipinde (1Sahip Değilim /4 -Kesinlikle Sahibim), 39 maddeden ve altı alt boyuttan oluşan "Uygulamaya Dayalı Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek alt boyutları "Dersin Genel Analizi,
Planlaması, Tasarımı ve Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders Anlatabilmek", "Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim
Sistemleri ve Çoklu Ortam Kullanabilmek", "Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin Bilgisayar
Kullanabilmek", "Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek", "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek"tir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının
0.95 olduğu belirtilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulgulara ait yorumlara yer verilmiştir.
Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Becerilerine İlişkin Bulgular
Ortaöğretim öğretmen adaylarına uygulanan Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri
Ölçeği'nin alt boyutlarına ait aritmetik ortalamalar ve cevap aralıkları Tablo 2'de sunulmuştur.
Tablo 2. Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeğinin Alt Boyutlarının
Ortalamaları
̅
Ölçeğin Alt Boyutları
n
𝑿
ss
Cevap Aralığı

571

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve
Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders Anlatabilmek

3,01

,39

Sahibim

2,39

,61

Kararsızım

192 3,16

,60

Sahibim

Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek

3,15

,60

Sahibim

Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek

2,82

,68

Sahibim

Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek

2,73

,73

Sahibim

Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu
Ortam Kullanabilmek
Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin
Bilgisayar Kullanabilmek

Analiz sonuçlarına göre katılımcılar ölçeğin "Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu Ortam Kullanabilmek"
alt boyutuna "Kararsızım" aralığına denk gelen cevap verirken, ölçeğin diğer alt boyutlarına ise "Sahibim" aralığına
denk gelen cevap verdikleri görülmektedir. Bu sonuç öğretmen adaylarının Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri
ve Çoklu Ortam Kullanabilme becerilerinde kendilerine yeterince güvenmediklerini göstermektedir. Örgün eğitimde
Uzaktan eğitim uygulamalarının yeterince kullanılmaması öğretmen adaylarının verdikleri cevapları etkiledikleri
düşünülmektedir.
Tablo 3. Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Becerilerine Ölçeğinin Cinsiyete Göre Farklılık Analizi
Alt Boyutlar

Cinsiyet

N

Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve
Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders Anlatabilmek

Erkek

95

2,98

,40

Kadın

97

3,03

,37

Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu
Ortam Kullanabilmek

Erkek

95

2,40

,62

Kadın

97

2,38

,60

Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin
Bilgisayar Kullanabilmek

Erkek

95

3,07

,64

Kadın

96

3,26

,54

Erkek

95

3,07

,62

Kadın

97

3,24

,56

Erkek

95

2,72

,62

Kadın

97

2,92

,72

Erkek

95

2,66

,72

Kadın

97

2,80

,73

Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek
Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek
Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek

SS

t

p

-,883

,37

,270

,78

-2,12

,035*

-2,03

,043*

-2,00

,046*

-1,36

,174

Analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı becerileri ölçeğinin, "Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin Bilgisayar Kullanabilmek", "Çeşitli Araç
Gereçleri Kullanabilmek", ve "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" alt boyutları
cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir ve bu farklılık kadın öğretmen adaylarının lehinedir.
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Tablo 4. Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Becerilerine Ölçeğinin Alan Türüne Göre Farklılık Analizi
Alt Boyutlar
Alan Türü N
SS
t
p
Sayısal Alan 106
Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve
Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders Anlatabilmek Sosyal Alan 86

2,98

,422

3,04

,34

Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu
Ortam Kullanabilmek

Sayısal Alan 106

2,38

,59

Sosyal Alan 86

2,40

,63

Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin
Bilgisayar Kullanabilmek

Sayısal Alan 105

3,09

,64

Sosyal Alan 86

3,25

,54

Sayısal Alan 106

3,111

,65

Sosyal Alan 86

3,21

,53

Sayısal Alan 106

2,68

,71

Sosyal Alan 86

2,99

,60

Sayısal Alan 106

2,71

,81

Sosyal Alan 86

2,75

,62

Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek
Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek
Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek

-1,08

,280

-,21

,835

-1,81

,072

-1,20

,218

-3,26

,001*

-,39

,682

Analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerileri ölçeğinin, "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" alt boyutu “Alan Türüne”
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılık Sosyal Alan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu sonuç sosyal alan
öğretmen adayları öğretim materyali hazırlamada kendilerine daha fazla güvendiklerini göstermektedir.
Tablo 5. Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Becerilerine Ölçeğinin Alanla İlgili Bir Kurumda Çalışma Durumuna Göre Farklılık Analizi
Alt Boyutlar
Evet /Hayır
N
SS
t
p
Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve
Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders
Anlatabilmek

Evet

63

3,09

,34

Hayır

129

2,96

,40

Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu Evet
Ortam Kullanabilmek
Hayır

63

2,57

,60

129

2,31

,59

Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin
Bilgisayar Kullanabilmek

Evet

63

3,15

,61

Hayır

128

3,17

,60

Evet

63

3,21

,55

Hayır

129

3,13

,62

Evet

63

2,91

,61

Hayır

129

2,77

,71

Evet

63

2,80

,66

Hayır

129

2,70

,76

Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek
Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek
Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek

2,159

,032*

2,799

,006*

-,157

,875

,972

,333

1,331

,185

,941

,348

Analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerileri ölçeğinin, "Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders
Anlatabilmek" ve "Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu Ortam Kullanabilmek" alt boyutları “Alanla İlgili
Bir Kurumda Çalışma” göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılık alanla ilgili bir kurumda çalışan öğretmen
adaylarının lehinedir. 2010 yılında başlatılan FATİH Projesi ile birlikte öğretmenler bilişim teknolojileri cihazlarına
daha fazla erişmekte, çoklu ortam uygulamalarını kullanmakta ve uzaktan eğitim sistemlerine kolaylıkla
erişebilmektedirler. Bu nedenle alanla ilgili bir kurumda çalışan öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık çıktığı
söylenebilir.
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Tablo 6. Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Becerilerine Ölçeğinin Mezuniyet Ortalamasına Göre Farklılık Analizi
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Dersin Genel Analizi,
Planlaması, Tasarımı ve
Değerlendirmesini Yapabilmek
ve Ders Anlatabilmek

Gruplararası

,219

2

,110

Gruplariçi

28,904

189

,153

Toplam

29,123

191

Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim
Sistemleri ve Çoklu Ortam
Kullanabilmek

Gruplararası

1,124

2

,562

Gruplariçi

70,077

189

,371

Toplam

71,201

191

Gruplararası

1,179

2

,589

Gruplariçi

68,633

188

,365

Toplam

69,812

190

Gruplararası

,927

2

,463

Gruplariçi

68,145

189

,361

Toplam

69,072

191

Programlı ve İki Boyutlu Basılı
Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek

Gruplararası

7,221

2

3,611

Gruplariçi

82,008

189

,434

Toplam

89,229

191

Tepegöz ve Slayt Projektörü
Kullanabilmek

Gruplararası

3,992

2

1,996

Gruplariçi

99,304

189

,525

Toplam

103,296

191

Ölçeğin Alt Boyutları

Derste İnternet ve Yazılı
Materyal Üretmek İçin
Bilgisayar Kullanabilmek
Çeşitli Araç Gereçleri
Kullanabilmek

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

,716

,490

Anlamlı
fark

1,516 ,222

1,614 ,202

1,285 ,279

8,322 ,000*

3-4 ile 23
arasında

3,799 ,024*

3-4 ile 23
arasında

Analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerileri ölçeğinin, "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt
Projektörü Kullanabilmek" alt boyutları mezuniyet ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılık
mezuniyet ortalaması 3-4 olan öğretmen adaylarının lehinedir. Mezuniyet ortalaması arttıkça öğretmen adaylarının
"Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek"
alt boyutlarında kendilerine daha fazla güvendikleri söylenebilir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Etkin ve verimli öğrenme süreçlerinin gerçekleşmesi için materyal tasarlama ve geliştirme büyük önem taşımaktadır ve
bu süreçte öğretmenlere sorumluluklar yüklenmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Fırat Üniversitesi'nde
öğrenim gören elverişli örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 192 öğretmen adayına Varank ve Ergün (2009) tarafından
geliştirilmiş "Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Becerileri" ölçeği uygulanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adayları ölçeğin beş alt boyutuna ("Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve
Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders Anlatabilmek", "Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin Bilgisayar
Kullanabilmek", "Çeşitli Araç Gereçleri Kullanabilmek", "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali
Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt Projektörü Kullanabilmek") "Sahibim" aralığına denk gelen yanıtlar
vermişlerdir. Benzer bir çalışmada, Karamustafaoğlu (2006), öğretmenlerin aktif bir ders süreci geçirilmesi amacıyla
çeşitli araçlar kullandıkları, ders materyalleri hazırladıkları, gerektiğinde bilgisayar destekli eğitimlere yer verdikleri
sonucuna ulaşmışlardır. Pişkin-Tunç, Durmuş ve Akkaya (2012) öğretmen adaylarının derslerde somut materyaller ve
sanal öğrenme nesnelerinin kullanılmasının önemli olduğunu vurguladıklarını belirtmişlerdir.
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Öğretmen adayları "Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu Ortam Kullanabilmek" boyutuna ise
"Kararsızım" aralığına denk gelen yanıtlar verdiği belirlenmiştir. Ateş ve Altun (2008) gerçekleştirdikleri çalışmadan
öğretmen adaylarının uzaktan eğitime tutumlarının "Kararsız" seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Benzer bir çalışmada
Eyüp (2012) öğretmen adaylarının "Uzaktan Eğitim verebilme" konusunda kendilerini yeterli görmediği sonucuna
ulaşmıştır. Tarman ve Baytak (2011) yılında gerçekleştirdiği çalışmada, uzaktan eğitim uygulamalarının öğrencilerin
eğitim kültürlerinde yer edinmediği sonucuna ulaşmışlardır. Aynı çalışmada öğretmen adayları çoklu ortam
uygulamalarının (Facebook, Web 2.0) eğitimde etkili olmayacağını düşündüklerini belirtmiştir. Erdemir, Bakırcı ve
Eyduran (2009), ise çoklu ortam kullanımında öğretmen adaylarının kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna
ulaşmışlardır. Alan yazın incelendiğinde 2008 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalarda Uzaktan Eğitime karşı
öğretmen adaylarının Kararsız bir tutum sergilediği görülmüştür. Öğretmen eğitiminde uzaktan eğitim uygulamalarına
daha fazla yer verilmeli, teknolojinin eğitimdeki olumlu etkileri öğretmen adaylarına anlatılmalıdır. Ayrıca uzaktan
eğitim ve çoklu ortam uygulamalarıyla ilgili yazılımlar öğretmen adaylarına tanıtılmalıdır.
Analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerileri ölçeğinin, "Derste İnternet ve Yazılı Materyal Üretmek İçin Bilgisayar Kullanabilmek", "Çeşitli Araç
Gereçleri Kullanabilmek" ve "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" alt boyutları
cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılık kadın öğretmen adaylarının lehinedir. Erdemir,
Bakırcı ve Eyduran (2009) gerçekleştirdikleri çalışmada; materyal hazırlayabilme, derse uygun öğretim materyali
seçmede kadın öğretmen adaylarının lehine bir sonuca ulaşmışlardır. Benzer bir çalışmada, Yaman (2007) kadın
öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin gerekliliğine erkek öğretmen adaylarından
daha fazla inandıkları ayrıca öğretim materyali hazırlamada kendilerine daha fazla güvendikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz çalışma ile örtüşmektedir. Yılmaz ve Ayaydın (2015) ise gerçekleştirdikleri çalışmada
kadın öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine ilişkin algıları erkek adaylara göre daha üst düzeyde olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeğinin,
"Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" alt boyutu Alan Türüne göre anlamlı farlılık
gösterdiği analiz sonuçlarında belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bu farklılık Sosyal Alan öğretmen adaylarının
lehinedir. Güven (2006) gerçekleştirdiği çalışmada öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
geliştirme dersinde kazanılması gereken bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili yeterlikleri kazanma düzeylerini
ve bu düzeylerin alan türüne göre ilişkisini belirlemeye çalışmışlardır. Araştırma sonucunda sosyal alan öğretmen
adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı geliştirme dersi yeterliklerini daha iyi kazandıklarını
belirtmişlerdir.
Analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerileri ölçeğinin, "Dersin Genel Analizi, Planlaması, Tasarımı ve Değerlendirmesini Yapabilmek ve Ders
Anlatabilmek" ve "Uzaktan Eğitim, Zeki Öğretim Sistemleri ve Çoklu Ortam Kullanabilmek" alt boyutları “Alanla İlgili
Bir Kurumda Çalışma” göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılık "Alanla İlgili Bir Kurumda Çalışan" öğretmen
adaylarının lehinedir. Elde edilen sonuca göre alanla ilgili bir kurumda çalışan öğretmen adayları eğitim-öğretim
sürecinde daha fazla yer aldıkları için ders analizi, planlanması ve uygulamasında kendilerine daha fazla güvendikleri
söylenebilir. Kurt ve arkadaşları (2013) gerçekleştirdikleri çalışmada, okullarda FATİH Proje ile sağlanan bilişim
teknolojileri cihazları ile öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin arttığı, çoklu ortam materyallerini kullandıkları
sonucuna ulaşmışlardır. Benzer bir çalışmada Windschitl, Sahl, (2002) teknolojinin sınıflarda yer alması ile görevde
olan öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerini arttığını ve çoklu ortam uygulamalarını daha fazla kullanmalarında etkili
olduğunu belirtmişlerdir.
Araştırma sonucunda ortaöğretim öğretmen adayları, uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
becerileri ölçeğinin, "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt
Projektörü Kullanabilmek" alt boyutları “Mezuniyet Ortalamasına” göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu
farklılık mezuniyet ortalaması 3-4 olan öğretmen adaylarının lehinedir. Mezuniyet ortalaması arttıkça öğretmen
adaylarının "Programlı ve İki Boyutlu Basılı Öğretim Materyali Hazırlayabilmek" ve "Tepegöz ve Slayt Projektörü
Kullanabilme" alt boyutlarında kendilerine daha fazla güvendikleri söylenebilir.
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Ortaöğretim öğretmen adaylarının üniversite öğrenimleri süresince, uygulamaya dayalı materyal tasarımları
gerçekleştirmeleri, materyalleri tasarlarken teknolojik araçlardan faydalanmaları, uzaktan eğitim ve çoklu ortam
teknolojilerini derslerinde kullanmaları öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini arttırabilir.
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Özet: Teknoloji alanındaki gelişmelerin eğitim ortamlarına entegre edilebilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)
tarafından 2011 yılında “Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi(FATİH) Projesi” uygulanmaya
başlanmıştır. Bakanlık, okullardaki ani durumlara müdahale edilebilmesi, öğretmenlerin teknolojiyi daha etkin
kullanabilmeleri için Bilişim Teknolojileri öğretmenlerini “Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmeni(FPBTR)” unvanıyla görevlendirmeye başlamıştır. Verilen görevden dolayı projenin okullardaki yürütücüsü
konumunda olan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin proje hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla Diyarbakır
ilinde çalışan 10 Bilişim Teknolojileri öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından alanda yapılmış çalışmalardan derlenen 6 maddelik
görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından en çok dile getirilen konular, FPBTR yönetmeliğinde görev tanımlarının
yetersiz olması, etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımı konusunda ise öğretmenlerin bilgi eksiklikleri olduğu
tespit edilmiştir. Dile getirilen sorunların çözümü için Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görev tanımlarının
yapılması, diğer öğretmenlere de etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımı konusunda eğitim verilmesi önem arz
etmektedir. “Eğitimde Bilişim Ağı(EBA)” sitesindeki içeriklerin güncellenmesi ve tablet bilgisayarlarla uyumlu hale
getirilmesi yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin değişen
teknolojik koşulları takip edebilecekleri bir platformun sağlanması belirtilen sorunların çözümüne yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, Bilişim Teknolojileri, Akıllı Tahta
GİRİŞ
Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında kullanılan teknolojilerde gelişmektedir. Bu gelişmelerin paralelinde
eğitim-öğretim ortamında kullanılan materyallerde değişmektedir. Ülkemizde bu gelişmeler ışığında, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından geliştirilen projelerle eğitim-öğretim ortamı yeniden dizayn edilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın FATİH(Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) projesindeki amacı, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve
okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının
öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde,
derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki
tüm okullarımızın 570.000 dersliğine "LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ
altyapısı" sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve öğrencimize tablet
bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme
sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere " hizmet içi eğitimler
verilecektir". Bu süreçte öğretim programları Bilişim Teknolojileri(BT) destekli
öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulacaktır. 7
Proje, 5 alt basamak olarak planlanmıştır. Bunlar: "Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması, Eğitsel E-İçerik
Sağlanması ve Yönetilmesi, Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı, Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimi; Bilinçli,
Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının Sağlanmasıdır." Bu alt basamakların ilki olan donanım ve
7

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
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yazılım altyapısının sağlanması için bütün sınıflara akıllı tahtalar takılmakta, kurulumu tamamlanan tüm okullardaki
öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmaktadır. İkinci alt basamak için "Eğitimde Bilişim Ağı(EBA)"
geliştirilmiş ve işlevsel hale getirilmiştir. Üçüncü basamak için Talim Terbiye Kurulu tarafından güncellenen öğretim
programlarıyla ders içerikleri projeye uygun hale getirilmiştir. Son alt basamak olan "Bilinçli kullanım" için eğitim
verilmekte, kurulan tahtaların internet altyapısı güncellenmektedir.
Fatih Projesinin alt basamaklar gerçekleştirildikten sonra okullarda verimli bir şekilde kullanılması noktasında ortaya
çıkabilecek sorunların çözümü için Bakanlık tarafından Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri veya 180 saatlik hizmet içi
eğitim alan öğretmenler arasından seçilen "Bilişim Teknolojileri Rehber (BT Rehber)Öğretmeni" görevlendirmesi
yapılmıştır. Görevlendirilen öğretmenlerin okullarda öğretmen ve öğrencilere bilişim teknolojileri alanında rehberlik
edip öğretmenlere içerik geliştirme noktasında yardımcı olması beklenmektedir. Bu önemli görevi alan bilişim
teknolojileri öğretmenlerinin projenin her aşaması hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi öğretmenlere aktarıp
pratiğe dönüştürmesi gerekmektedir. Anılan bu görevleri yerine getirebilmek için BT Rehber öğretmenlerin Fatih
projesinin her aşamasında söz sahibi olması gerekmektedir.
Bu çalışmada Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Fatih Projesi hakkında görüşlerinin belirlenmesi için şu sorulara
cevap aranmaktadır:
1-)Akıllı tahtalar ile ilgili neler söylemek istersiniz?
2-)Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği görevi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3-)Fatih Projesi denilince sizde çağrışım yapan kelimeler nelerdir?8
4-)Akıllı tahta ve tablet bilgisayarlarla ilgili eğitime ihtiyaç duyuyor musunuz?(Cevabınız evet ise ne tür bir eğitim
almak istersiniz?)
5-)Tablet Bilgisayarların dağıtımının avantaj ve dezavantajları hakkında ne düşünüyorsunuz?
6-)Bilişim Teknolojileri dersinde tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanılması hakkında neler söylemek istersiniz?
YÖNTEM
Araştırmada, araştırma deseni olarak "Nitel Araştırma" deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalar genellikle bir konu,
durum hakkında derinlemesine bilgi toplamak amacıyla kullanılır. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme
formlarıyla veri toplayıp toplanan veriler analiz edilecektir.
Çalışma Grubu
Araştırmada amaçlı örneklem belirleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır(Akbaba, Avcı
Yücel ve Ergün, 2015). Araştırma için iki ölçüt belirlenmiştir: Bunların birincisi çalışmaya katılacak olan kişilerin
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olması. İkincisi ise, katılımcıların Diyarbakır İlinde görev yapıyor olmasıdır. Katılan
tüm katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Bu yolla toplanan verilerin geçerliliği ve güvenirliği arttırmaya
çalışılmıştır.
Veri Toplanması
Araştırmacı tarafından oluşturulan 6 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bilgilere yer verilmiştir.
Veri Analizi
Görüşme formu aracılığı ile toplanan bilgiler öncelikle her soru için ayrı ayrı kodlanmıştır. Daha sonra verilen cevaplar
temalara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Analizin güvenirliğini sağlamak amacıyla rastgele seçilen cevaplar başka
araştırmacılara gönderilip yerleştirilen kategoriler kontrol edilmiştir.
8

(Bulut ve Koçoğlu, 2012) Yılındaki Çalışmasından esinlenilmiştir.
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BULGULAR
Akıllı Tahtalar İle İlgili Neler Söylemek İstersiniz?
Katılımcıların “Akıllı Tahtalar İle İlgili Neler Söylemek İstersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar analiz edildiğinde
katılımcıların %60(altı kişi)'ı akıllı tahtaların henüz tüm okullara takılmadığından sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir.
Konuyla ilgili olarak Katılımcı 8'in görüşleri:"Eğitimde teknolojinin kullanımını artırmak için etkileşimli tahtalar
kullanılmalıdır ve bir an önce yaygınlaştırılmalıdır. Etkileşimli tahtalar için içerik geliştirme çalışmaları
yapılmalıdır."şeklindedir. Bunun yanında katılımcıların %100(10 kişi)'ü akıllı tahta kullanılan derslerde verimin
artacağını düşünmektedir. Konuyla ilgili olarak Katılımcı 4'ün görüşleri ise" Akıllı tahtalar hem öğretmenler hem de
öğrenciler için dersin işlenişi sırasında dikkat çekici ve eğlenceli bir ortam oluşturur...".Katılımcı 5 konuyla ilgili
olarak şunları belirtmiştir:"...Akıllı tahtalar öğretmen ve öğrencilerin dersteki verimini artırarak zaman kaybını önlediği
için eğitim ve öğretimde kullanımı etkilidir..."Katılımcıların aktardıkları bir diğer durum ise Bilişim Teknolojileri(BT)
Öğretmenleri dışındaki öğretmenlerin tahtaları kullanma konusunda ciddi problemler yaşadıkları bundan dolayı hizmet
içi eğitime tabi tutulmaları gerektiği katılımcıların ortak görüşüdür.Konuyla ilgili olarak katılımcı 6'nın
görüşleri:"Öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusunda yetersiz olmalarından dolayı akıllı tahtalardan yeterince
verim alınamamaktadır.Teknoloji konusundaki bu yetersizlikler; hizmet içi eğitimlere daha fazla ağırlık verilerek
minimum düzeye indirilebilir."şeklindedir.
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Görevi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Katılımcıların “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Görevi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri
cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların tamamı her okulda BT Rehber öğretmen bulunması gerektiği konusunda hem
fikirdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 1'in görüşleri: "Kesinlikle her okulda sadece rehberlik edecek bir bilişimcinin
bulunması gerekir. Gerek diğer branş öğretmenlerinin teknolojiye olan bakış açıları gerekse karşılaşılan problemlerden
dolayı rehber öğretmen mutlaka olmalı." şeklindedir. Katılımcı 4 ise konuyla ilgili olarak:" Şimdiye kadar öğretmenler
eski usul derslerini işlediği için bir anda bilgisayar teknolojisine dayalı olarak derslerini anlatmaları sıkıntılı bir süreç
meydana getirebilir. Bu nedenle gerekli gördüğü durumlarda akıllı tahta kullanımı hakkında destek alabileceği
birilerinin olması öğretmenleri de rahatlatacaktır." şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların
%60(altı kişi)'ı, BT Rehber öğretmenlerin okullarda teknik eleman olarak görüldüklerini ve bundan dolayı sorunlar
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 10'un görüşleri; "Okullardaki Bilişim Teknolojileri
Öğretmenleri okulun "bilgisayarcısı" olarak görülmektedir. Eğitimle ilgili olmayan sorunlarını çözmekle yükümlü
öğretmenler olarak görülüyor." şeklindedir. Katılımcıların %20(iki kişi)'si oluşacak teknik işlerde sorun yaşayacağını
düşündüğünden BT rehber öğretmen olmak istemediklerini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 6'nın
görüşleri: "BTR öğretmenlerinin donanımsal sorunlarda eksik olabileceği kaygısı taşımaları, BTR Öğretmeni olmak
için olması gereken talebi azalttığı görüşündeyim."şeklindedir.
Şekil-1: Katılımcıların BT Rehber Öğretmen Görevi Hakkındaki Görüşlerine Yaptıkları Yüklemeler
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Fatih Projesi Denilince Sizde Çağrışım Yapan Kelimeler Nelerdir?
Katılımcıların “Fatih Projesi Denilince Sizde Çağrışım Yapan Kelimeler Nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar analiz
edildiğinde katılımcıların %40(dört kişi)'ı eğitim ve teknolojinin kaynaştırılmasını çağrıştırdığını belirtmişlerdir.
Konuyla ilgili olarak katılımcı 2'nin görüşleri:" Teknolojinin, eğitime tabletler ve akıllı tahtalarla birlikte entegre
edilmesi" şeklindedir. Katılımcıların %50(beş kişi)'si tablet bilgisayarları çağrıştırdığını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili
olarak katılımcı 5'in görüşleri; "Akıllı tahta, tablet" şeklindedir. Katılımcıların %30(üç kişi)'u eğitimde işlevsellik
çağrışımı yaptığını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 3'ün görüşleri:"Tablet, Akıllı tahta, İşlevsellik, Hız,
Yaşayarak Öğrenme" şeklindedir. Soruyla ilgili katılımcılarda oluşan çağrışımlar genel hatlarıyla şekil-2'ye
aktarılmıştır.
Şekil-2: Fatih Projesi Denilince Katılımcılarda Çağrışım Yapan Kelimeler
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Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayarlarla İlgili Eğitime İhtiyaç Duyuyor musunuz?
Katılımcıların “Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayarlarla ilgili Eğitime İhtiyaç Duyuyor musunuz?” sorusuna verdikleri
cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların %70(yedi kişi)'i “Evet, bir eğitime ihtiyaç duyuyorum.” şeklinde cevap
vermiştir. İhtiyaç duydukları eğitim türleri incelendiğinde katılımcıların tamamı Akıllı Tahta(AT) ve tablet bilgisayarlar
ile ilgili eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Eğitim almak isteyen katılımcılar eğitimin uzaktan eğitim kanalıyla
verilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 3'ün görüşleri:"Evet, temel tarzda bir
oryantasyon yeterli olur. İmkân var ise birebir eğiticisinden iş üzerinde, imkân yok ise video anlatım ile." şeklinde
görüş belirtmiştir. Katılımcıların %30(üç kişi)'u herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Eğitime
ihtiyaç duymayan katılımcılar daha önce lisans eğitiminde veya kendi çabalarıyla tablet bilgisayar ve akıllı tahtalarla
ilgili eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 6'ın görüşleri:"Şu anda kullanılan teknolojilerle
ilgili gerekli beceriye sahibim."şeklinde olmuştur.
Tablet Bilgisayar Dağıtımının Avantaj ve Dezavantajları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Katılımcıların “Tablet Bilgisayar Dağıtımının Avantaj ve Dezavantajları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?” sorusuna
verilen cevapları, avantajlar ve dezavantajlar olmak üzere iki tema şeklinde incelenecektir:
Tablet Bilgisayar Dağıtımının Avantajları :
Katılımcıların tablet bilgisayar dağıtımının avantajlarıyla ilgili verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların
%80(sekiz kişi)'i akıllı tahtaların avantajlarının bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %20(iki kişi)'si tablet
bilgisayarların eğitim ortamına herhangi bir fayda sağlamadığını düşünmektedir. Avantajlarla ilgili cevaplar
incelendiğinde katılımcılar; "E Kitap", etkileşimin sağlanması, akıllı tahtalarla uyumlu hale getirilmesi, kırsal kesimde
bulunan öğrenciler için fayda sağlayacağı gibi görüşlerini dile getirmişlerdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 4'ün
görüşleri:"İmkânı olmayan her birey teknolojiden yararlanabildiği için eğitimde fırsat eşitliği sağlandığını
düşünüyorum." şeklindedir. Katılımcı 8 ise:"Tabletler etkileşimli tahtaların öğrenci tarafından kullanımı için son
derece önemlidir..."şeklinde görüş belirtmiştir.
Tablet Bilgisayar Dağıtımının Dezavantajları:
Katılımcıların tablet bilgisayar dağıtımının dezavantajlarıyla ilgili verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların
%90(dokuz kişi)'ı tablet bilgisayarların dezavantajlarıyla ilgili görüş belirtirken bir katılımcı tablet bilgisayarların
herhangi bir dezavantajı bulunmadığını belirtmiştir. Katılımcıların dezavantaj olarak nitelendirdikleri cevaplar
incelendiğinde katılımcıların tamamına yakını içerik yetersizliğine değinmiştir. Bunun yanında öğrencilerin tablet
bilgisayarları oyun amaçlı kullanması, tablet bilgisayarların çalınması veya kaybolması, tablet bilgisayarlarda oluşan
yazılım problemleri olarak sıralanmıştır. Konuyla ilgili olarak katılımcı 5:" ...Öğrenciler ders dışında her türlü
programı indiriyor tabletlere. Bu da dersteki verimi ve ilgiyi düşürüyor." şeklinde görüş belirtmiştir. Katılımcı 6 ise; "
Tabletler, tahta ile gerekli etkileşimi sağlanmadığından; gereksiz bir fazlalık olduğu görüşündeyim. Ayrıca dağıtılan
tabletlerin bünyesinde barındırdığı yazılımsal sorunlardan dolayı BTR Öğretmeninin üstünde gereksiz iş yükü
oluşmaktadır." şeklinde görüş belirtmiştir.
Bilişim Teknolojileri Dersinde Tablet Bilgisayar ve Akıllı Tahta Kullanımı Hakkında Neler Söylemek İstersiniz?
Katılımcıların BT dersinde Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayar Kullanımı İle İlgili soruya verdikleri cevaplar
incelendiğinde katılımcıların tamamı BT dersinde akıllı tablet ve tablet bilgisayarların kullanılması gerektiği konusunda
hemfikirdir. Konuyla ilgili olarak katılımcı 6'nın görüşleri:"Gerekli etkileşimler sağlandıktan sonra; tablet bilgisayar ve
akıllı tahtanın kullanılması ile teknolojik olarak üst düzey projelerin ortaya çıkarılabileceği kanıksanamaz bir
gerçektir." şeklinde olmuştur. Katılımcı 10 ise:" Bilişim dersi uygulamaya dönük bir derstir. Bu tür uygulamayı
destekleyecek yeniliklerin öncü dersi bilişim teknolojileri dersidir. Özellikle dezavantajlı öğrencilerin öğrenmelerini
desteklemek için tablet bilgisayarın çok önemli bir materyal olduğunu düşünüyorum."şeklinde görüş belirtmektedir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
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Katılımcıların “Akıllı tahtalar ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde
katılımcıların tamamı verimin artacağını belirtmişlerdir. Fakat projenin ilk basamağı olan donanım ve altyapının
sağlanması henüz tamamlanamadığından oluşan sorunların ciddi boyutlara ulaştığı tespit edilmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığı, 2015 yılında tablet bilgisayar ve akıllı tahtalar ile ilgili bir yönerge hazırlamıştır. Bu yönergeye göre arıza
durumunda yapılacaklar zaman açısından ekonomik değildir. Tespit edilen bu sorunların çözümünün ise anında teknik
destek verebilecek bir hattın oluşturulması, bunun yanında illerde sorunlara çözüm üretecek özel birimlerin
oluşturulması önem arz etmektedir. Katılımcıların değindiği bir diğer konu ise öğretmenlerin akıllı tahta ve tablet
bilgisayarla ilgili eğitim alması gerektiğidir. Durumun çözümü için Bakanlık tarafından tüm öğretmenlere hizmet içi
eğitim verilmektedir. Fakat verilen bu eğitim sadece Fatih Projesi için olduğundan temel bilişim teknolojileri
becerilerini kapsamamaktadır.Bu sorunun çözümü olarak 25 saatlik temel bilgi teknolojileri eğitimi hazırlanmıştır.
Öğretmenlerin bu eğitime yönlendirilmesi projenin geleceği açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda alınacak
eğitimlerin teknolojik gelişmeleri takip edebilecek şekilde geliştirilmesi önemli görülmektedir.
Katılımcıların BT Rehber öğretmenliği hakkındaki görüşleri incelendiğinde bütün katılımcılar görevlendirmenin her
okula yapılması gerektiği konusunda hem fikirdir. Hâlihazırdaki mevzuat incelendiğinde 15+1 bilgisayara sahip bilişim
teknolojileri sınıfı veya Fatih projesi kapsamındaki okullara görevlendirme yapılmaktadır. Bu durum pratikte sorunlar
yaratmaktadır. Çoğu okulda atıl duruma düşen bilişim teknolojileri sınıflarından dolayı okulda bulunan bilişim
teknolojileri öğretmenleri başka okullarda görevlendirilmektedir. Görevlendirilen öğretmenler kendi okullarında derse
girip daha sonra görevlendirildikleri okullara gittiklerinden adaptasyon ve zaman problemleri yaşanmaktadır.
Katılımcıların değindiği bir diğer konu ise BT Rehber öğretmenlerin okullarda "Teknik Servis" olarak görülmesidir.
Görevi teknoloji konusunda rehberlik etmek olan öğretmenlerin eğitimle ilgisi olmayan konulardan dolayı problemler
yaşadıkları tespit edilmiştir. Sorunların çözümü için MEB tarafından 2016 yılında BT Rehber öğretmenlikle ilgili
değişiklik yapılmıştır.(Bkz. ) Yapılan değişiklik farklı sorunları da beraberinde getirmiştir. 15+1 bilgisayarlı bilişim
sınıfı olan okullara yapılan görevlendirmeler kaldırılmış, en az sekiz tane akıllı tahtası olan okullara görevlendirmeler
yapılmaya başlanmıştır. Bu durum kırsal kesimde bulunan ve az sayıda bilgisayarı bulunan okullara görevlendirilme
yapılmasını engellemektedir. Sorunun çözümü için her okula bir BT Rehber öğretmen görevlendirilmesi,
görevlendirmelerin dönemlik değil sürekli olması bunun yanında sadece alan uzmanı olan bilişim teknolojileri
öğretmenlerine verilmesi sorunun çözümü için önem arz etmektedir.
Katılımcıların “Fatih Projesi denilince sizde çağrışım yapan kelimeler nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar
incelendiğinde katılımcıların projeyi akıllı tahta, tablet bilgisayar ve altyapı çalışması olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.
Oysaki projenin temel amacı, tüm öğrencilerin eğitim kurumlarında aynı standartlarda eğitim görebileceği ortamın
oluşturulmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Bilişim Teknolojileri öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin
teknolojiyi amaç değil araç olarak kullanmalarına zemin hazırlanmalıdır. Proje ile ilgili verilen hizmet içi eğitimlerde
bu konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılması önem arz etmektedir.
Katılımcıların “Tablet bilgisayar ve akıllı tahtalarla ile ilgili eğitime ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitime ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Eğitim ihtiyacının
kaynağına inildiğinde projenin 2011 yılında sonra başlaması ve daha öncesinde yükseköğretim kurumlarında konuyla
ilgili eğitim verilmemesi eğitim ihtiyacının kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan eğitim ihtiyacı duymayan
katılımcıların bireysel çabalarıyla ve 2011 yılından sonra yükseköğretim kurumlarında konuyla ilgili eğitimler
verilmesinden kaynaklanmaktadır. İhtiyacın giderilmesi için sadece yükseköğretim kurumlarını sorumlu görmek yerine
Bakanlığın gelişen teknolojiler için sürekli olarak uzaktan eğitim düzenlemesi ve öğretmenlerin gelişen eğitim
teknolojilerini takip etmeleri ihtiyacın giderilmesi noktasında önemli görülmektedir. Özellikle okullarda proje yöneticisi
olarak görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sürekli olarak uzaktan eğitim yoluyla yenileme eğitimine tabi
tutulmasının alandaki eğitim ihtiyacını gidereceği öngörülmektedir.
Katılımcıların tablet bilgisayar dağıtımının avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili olarak verdikleri cevaplar incelendiğinde
avantajlar E-Kitap, teknoloji etkileşiminin sağlanması ve V sınıf uygulamaları olarak belirtilmiştir. Dezavantajlar olarak
tablet bilgisayarların güvenlik sorunları, yazılımsal sorunlar, amaç dışı kullanımlar sayılmaktadır. Sayılan avantajlar
için Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği Eğitimde Bilişim Ağı(EBA) platformu üzerinden e- içerik sağlanmaktadır.
Bakanlığın 2016 yılı hizmet içi eğitim programına aldığı V sınıf uygulamalarının uzaktan eğitim yoluyla başta bilişim
teknolojileri öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlere verilmesi öngörülmektedir. Öğretmenlerimiz, bilişim
teknolojileri alanında yaşadıkları eksikliklerden dolayı materyal üretmekte sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu konuyla ilgili
olarak Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılından başlamak üzere tüm öğretmenlere uzaktan eğitim yoluyla içerik geliştirme
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eğitimleri verecektir. Tablet bilgisayarların dezavantajları çoğunlukla birey ve yazılımdan kaynaklı dezavantajlar olarak
belirtilmiştir. Bakanlık tarafından yazılım kaynaklı sorunlar, yapılan güncellemelerle her geçen gün azaltılmaktadır.
Aynı zamanda fiziksel sorunların çözümü içinde yönetmelik hazırlanmaktadır. Tablet bilgisayarların dezavantajları ve
avantajları henüz akıllı tahta entegrasyonu yapılmadığından dezavantajlar noktasında ağır basmaktadır; fakat
entegrasyon tamamlandıktan sonra ciddi faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanımına ilişkin soruya katılımcıların
verdikleri yanıtlar incelendiğinde teknoloji alanında eğitim verilen dersin içeriğinde böyle bir teknolojinin
kullanılmasının kaçınılmaz olduğu ve fayda sağlayacağı belirtilmiştir. Teknoloji öğretimi yapılan bilişim teknolojileri
ve yazılım dersinin tablet bilgisayar ve akıllı tahtaların kullanımı konusunda öncü ders olması gerekmektedir.
Bu çalışma, Fatih Projesi’nin okullardaki yürütücüsü olan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin proje hakkındaki
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bilişim teknolojileri öğretmenleri genel olarak projeyi faydalı
görmektedirler. Akıllı tahta kullanımının yaygınlaştırılması, konuyla ilgili hizmet içi eğitimlerin artırılması, Bilişim
Teknolojileri Rehber öğretmenliği görevlendirmelerinin her okula yapılması, Fatih Projesinin kapsam ve özelliklerinin
detaylı olarak anlatılması, EBA platformunun geliştirilmesi, V sınıf uygulamalarına bir an önce geçilmesi ve tabletlerin
kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılması önerilmektedir.
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ABSTRACT: Attrition and dropouts is a major issue in e-learning courses. Dropout rates for e-learning are 15–20%
higher than traditional face-to-face courses (Angelino et al., 2007). ‘Better e-Learning for All’ is an Erasmus+ project
that aims to enhance the knowledge about e-learning as a primary environment for adult education. The partnership has
been studying e-learning dropout and dropout reasons reported in the literature, in order to propose a suitable approach
for course design. In this paper, we will present the way we designed a systematic review of the ‘state of the art’, as
well as some prime findings.
Keywords: systematic review, course design in e-learning, attrition, dropout
INTRODUCTION
The problem of high rates of attrition in e-learning courses has been discussed over at length without a clear
understanding of the factors contributing to learners dropping out, withdrawing or not completing e-learning courses.
Previous research (Lencastre, Bronze, İlin, & Özonur, 2014), suggests that attrition among adult online learners can be
classified into two broad categories: (i) factors related to the learner and his/her context, and (ii) factors related to the
course design.
The ‘Better e-Learning for All’ project, an Erasmus+ Strategic Partnership for adult education research, aims to enhance
knowledge about e-learning as a primary environment for adult education. Thus, the partnership has been studying elearning dropout and dropout reasons reported in literature, and the relation with course design, in order to write a
suitable ‘state of the art’ about this theme. This paper presents, in detail, how the review process was designed and
developed.
METHOD
A systematic review (Gough, Oliver, & Thomas, 2012), is a “literature review that is designed to locate, appraise and
synthesize the best available evidence relating to a specific research question to provide informative and evidence-based
answers” (Boland, Cherry, & Dickson, 2014, p. 3). Informed by these references, we undertook the review in distinct
stages: the development of a review protocol according to the review question, the identification of inclusion and
exclusion criteria, a search for relevant studies, quality assessment, data extraction, and synthesis. Subsequently, we
describe these stages and its procedures.
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Protocol development
We developed a protocol for the systematic review by following the guidelines of Boland, Cherry, and Dickson (2014).
This protocol describes the steps followed for the review: (i) how existing studies are found; (ii) how the relevant
studies are judged in terms of their usefulness in answering the review question; (iii) how the results of the separate
studies are brought together to give an overall measure of effectiveness (Gough et al., 2012).
Review question
We established the following review question: “What´s the relationship between course design with attrition and
dropouts in e-learning?”.
Inclusion and exclusion criteria
Studies were eligible for inclusion in the review if they presented empirical data and respected the additional inclusion
criteria: Published since 2011; Reviewed by experts and peer-reviewed (to reduce bias); Addressed teacher’s course
design competence in e-learning courses and related to dropout and/or attrition; Written in English; Full text. Exclusion
criteria was as follows: Books, book parts, e-books and magazine articles; Published before 2011; No original data;
Not addressing course design in e-learning courses and not relating with dropout and/or attrition; Not written in English;
Not a full text.
Literature searching
After consulting a specialist, we were given a list of most reputable databases in Educational Technology:
ERIC
ISI Web of Science
Taylor & Francis Online
ACM Digital Library
Science Direct
SCIELO - Scientific Library online
B-On portal
Open Research Online (Open University)
Figure 1 shows the systematic review process and the number of papers identified at each stage:
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Figure 2 - Stages of the study selection process.

The total of unfiltered results (stage 1), with no inclusion and exclusion criteria applied, was 1826 citations, of which
1220 citations were peer-reviewed (stage 2). In stage 3, created to apply as much as possible of the inclusion and
exclusion criteria, a total of 246 unique results were found for title and abstract screening. An excel sheet was created
containing the title and abstracts for the 246 results. Two copies for assessment were made, one for each researcher
involved in this process, so no prior knowledge of the assessment was known to any of the researchers in order to
prevent biased decisions. Each researcher evaluated all 246 titles and abstracts and assigned one of the three possible
outcomes: Exclude, Include, and Unsure. The remaining inclusive and exclusive criteria, the ones directly connected
with the review question, were taken in consideration. For the 246 titles and abstracts assessed, the number of observed
agreements was 0,587 (58,7%). We also computed the Kappa coefficient of agreement, which corrects for chance
agreement (Cohen, 1960). The Kappa coefficient for stage 4 assessments was 0,15, which is characterised as “slight
agreement” by Landis and Koch (1977). All disagreements were resolved by discussion that included the two
researchers, before proceeding to the next stage. As a result of this discussion, 40 citations were considered suitable for
further review. However, for different reasons, we only were able to access 35 full papers.
Quality assessment
For the quality assessment process, we adapted two versions of the Critical Appraisal Skills Programme (CASP),
Dyba and Dingsøyr (2008), and Qualitative Research Checklist version 31.05.13 (CASP, 2013). The quality assessment
was performed by three researchers, using Microsoft Excel and Word. Results were discussed and a final of six citations
were selected for content analysis.
Additionally, seven citations were suggested by an expert (through research partners). Except for Jusung Jun (2005),
untitled UNDERSTANDING DROPOUT OF ADULT LEARNERS IN E-LEARNING, and for different reasons, the
suggested citations were excluded.
In the end, we obtained a total of seven articles for the content analysis.
Data Extraction
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After the quality assessment, data was extracted from each of the seven articles. For Descriptive Data we extracted
title, year, author(s), reference type, and research methodology. For Analytical Data we decided to gather modality,
goal/objective, scope, action, results, limitations/recommendations and dropout factors and strategies to overcome
dropout factors based on the review by Lee and Choi (2011).

Synthesis
The results were synthesized in descriptive data (see table 1) and analytical data (see table 2).

Table 12 - Summary of descriptive data

Short Citation
Deschacht (2015)

Flynn (2015)

Gaytan (2013)

Jun (2005)

Full Citation
Deschacht, N., & Goeman, K. (2015). The effect of blended
learning on course persistence and performance of adult
learners: A difference-in-differences analysis. Computers &
Education, 87, 83-89.
Flynn, A. B. (2015). Structure and Evaluation of Flipped
Chemistry Courses: Organic & Spectroscopy, Large and Small,
First to Third Year, English and French. Chemistry Education
Research and Practice, 16(2), 198-211.
Gaytan, J. (2013). Factors Affecting Student Retention in Online
Courses: Overcoming This Critical Problem. Career and
Technical Education Research, 38(2), 145-155.
Jun, J. (2005). Understanding Dropout Of Adult Learners In ELearning. The University of Georgia.

Ref. type
Journal
article

Methodology
Quantitative

Journal
article

Quantitative

Journal
article

Qualitative

PhD Thesis

Quantitative

Ref. type
Journal
article

Methodology
Quantitative

Journal
article

Quantitative

Journal
article

Quantitative

Table 1 - Summary of descriptive data (cont.)

Short Citation
Kalet (2013)

Leeds (2013)

Robinia (2012)

Full Citation
Kalet, A., Ellaway, R., Song, H., Nick, M., Sarpel, U., Hopkins,
M., Hill, J., Plass, J., & Pusic, M. (2013). Factors influencing
medical student attrition and their implications in a large multicenter randomized education trial. Advances in Health Sciences
Education, 18(3), 439.
Leeds, E., Campbell, S., Baker, H., Ali, R., Brawley, D., &
Crisp, J. (2013). The impact of student retention strategies: an
empirical study. International Journal of Management in
Education, 7(1/2), 22.
Robinia, K. J., Maas, N. A., Johnson, M. M., & Nye, R. M.
(2012). Program Outcomes Following Implementation of a
HYBRID CURRICULUM at the CERTIFICATE LEVEL.
Nursing education perspectives, 33(6), 374-377.

Analytical data was classified in three central categories: (i) Models, (ii) Strategies, and (iii) Dropout correlated and
uncorrelated factors. These categories derived from the following process: (1) initial classification in Dropout factors
and Strategies to overcome dropout factors, (2) adapted to Correlated dropout factors, Non-correlated dropout factors,
Dropout predicting factors Dropout factors, Strategies used that had an impact in dropout rates based on analysed
results, and (3) final classification finding similarities in citation goal/objective and results
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Table 13 – Summary of analytical data.

Categories

(i) Models

Categories

Sub-categories
For predicting dropout

Online

To assess learning
effectiveness

Blended

To profile dropouts and
persisters
Sub-categories
To blend a face-to-face course
To blend a face-to-face course
by flipping the classroom

(ii) Strategies
For online retention

Categories
(iii) Dropout
correlated and
uncorrelated
factors

Modality

From experts to overcome
online dropout
Sub-categories

Online
Dropout
Decreased,
Increased
Decreased
No
statistically
significant
impact
Needs
validation
Modality
Online

Scope
Professional
Education
Higher Education,
undergraduate
Higher Education,
undergraduate
Scope
Higher Education,
undergraduate?
Higher Education,
undergraduate
Higher Education,
undergraduate
General
recommendations
Scope
Higher Education,
undergraduate

Citation

Freq.

Jun (2005)

1

Deschacht (2015)

1

Kalet (2013)

1

Citation
Robinia (2012),
Deschacht (2015)

Freq.
2

Flynn (2015)

1

Leeds (2013)

1

Gaytan (2013)

1

Citation
Kalet (2013)

Freq.
1

CONCLUSION
In this paper, we presented a systematic review that aimed to find relevant studies that could relate course design in elearning with attrition and dropout. Initially, from a literature search, we identified 1826 studies but after six stages, and
rigorous quality assessment, seven articles were found to be adequate for our research. Descriptive and analytical data
were extracted and classified according to various categories. Since the adopted review protocol is so demanding and
meticulous, we have focused this paper/text in sharing how we went about this systematic review task. Therefore, we
will be reporting the full description of the process and its detailed results in future articles.
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ÖZET: Etkileşim, öğretim materyallerinde son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan bir özelliktir. Bir materyaldeki
etkileşim, aslında, kullanıcı ve materyal arasındaki etki-tepki sürecinin tamamı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın
amacı, düşük ve yüksek etkileşim düzeyine göre geliştirilen etkileşimli videolara ilişkin kullanıcı görüşlerin
belirlenmesidir. Öncelikli olarak hedef kitlenin ders içeriği dikkate alınmış ve bu içerik ile ilgili düşük ve yüksek
etkileşim düzeyinde etkileşimli videolar geliştirilmiştir. Geliştirilen videolar 2 hafta süre boyunca katılımcılar tarafından
kullanılmış ve süreç sonunda katılımcılarla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin analiz edilmesinin
ardından öğrenme sürecine etki, sınıf dışı kullanım, kullanıcı rolü, sorunlar ve çözüm önerileri olmak üzere toplam beş
ana tema elde edilmiştir. Kullanıcılar genel olarak bütün videoları faydalı bulmuşlardır. Ancak yüksek etkileşimli
videoları daha etkili bulduklarını da ifade etmişlerdir..
Anahtar Kelimeler: etkileşimli öğrenme materyali, etkileşim düzeyi, etkileşimli video
GİRİŞ
Etkileşim kavramı öğrenme öğretme sürecinde materyallerle birlikte karşımıza sürekli olarak çıkan bir kavramdır. Türk
Dil Kurumu(TDK) tarafından “Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi” olarak tanımlanan etkileşim, bir materyale
entegre edilmesi durumunda, aslında kullanıcı ve materyal arasındaki etki-tepki sürecinin tamamı olarak tanımlanabilir.
Etkileşim kavramı, Booz ve Hamilton(1997) tarafından yapılan çoklu ortam tanımı içerisinde de yer almıştır. Bir çoklu
ortam materyalinin dijital, farklı format tipleri ve etkileşim içermesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Moreno ve Mayer
(2007) ise, bir materyaldeki etkileşim özelliğini, kullanıcının okuma esnasındaki eylem ve davranışlarına, çoklu ortam
materyalinin tepki vermesi olarak tanımlamıştır.
Etkileşimin entegre edildiği materyal olarak ise en çok karşımıza e-kitaplar çıkmaktadır. Düşük ve yüksek etkileşim
düzeylerinin entegre edildiği farklı çalışmalar alanyazında mevcuttur(Chaudhry, 2014; Gonzalez, 2014). Düşük
etkileşim düzeyinde, kullanıcılara kısıtlı bir etkileşim sunulmaktadır. Yani, bir videoyu durdurma/oynatma, sayfalar
arası geçiş yapma gibi görevleri yapabilmektedir(Kao, Tsai, Liu ve Yang, 2016). Yüksek etkileşim düzeyinde ise,
sistem kullanıcın birçok davranışına yanıt verir (geribildirim vb.)( Kao, Tsai, Liu ve Yang, 2016). Düşük ve yüksek
etkileşim görüldüğü gibi aslında kullanıcının materyale gösterdiği etkiye sistemin tepki vermesi ile ilgilidir. Sistem ne
kadar kullanıcıyı kavrarsa, onunla birlikte süreçte hareket ederse, kullanıcı tepkilerine göre sistemi şekillendirirse o
kadar etkileşimi yükselmektedir. Örnek verilecek olursa, Kao ve diğerleri(2016) gerçekleştirdikleri çalışmada, “Color
Monster’s Adventure” adındaki bir hikâyeyi yüksek ve düşük etkileşimli halde e-kitap haline getirmişlerdir. Çalışmada
ilgili materyalin öğrencilerin, renkleri öğrenme, hikâye kavrama ve okuma motivasyonları üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Yüksek etkileşimli e-kitabı kullanan öğrencilerin renkleri öğrenmeleri, hikâye kavramaları ve okuma
motivasyonları, düşük etkileşimli kitabı kullanan öğrencilerden daha fazla gelişmiştir. Bu çalışma kapsamında ise,
etkileşim düzeyi videoya entegre edilmiştir.
Video ise, TDK tarafından “Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi”
olarak tanımlanmıştır ve uzun yıllardır hayatımızın her alanında karşılaşmak mümkündür. Videoların kullanımı ise,
eğitsel film kullanımı ile karşımıza 1920’li yıllardan beri süregelmektedir. Günümüzde de sayısız alanda karşımıza
çıkan videolar, artık farklı özelliklerin entegre edildiği ve kullanıcıya farklı imkanları sunan ileri düzeyde materyaller
olarak gelişmeye devam etmektedir. Ancak bu materyallerin etkisine yönelik araştırmaların yeterli sonuç ve tartışmaları
ortaya koyması ayrı bir tartışma ve çalışma konusudur. Mevcut çalışma kapsamında ele alınan etkileşimli video ise,
görsel, sesli ya da yazılı içeriğin belirli oynatıcı araçlar sayesinde ilerleyen karelerle kullanıcıya sunulması değil, içerik
olarak tek taraflı sunum yerine, kullanıcının da aktif olarak materyalde söz sahibi olabildiği ve sistem-kullanıcı arasında
etki-tepki ikilisinin çalıştığı materyallerdir. Bu materyaller geliştiricinin ve hazırlanan aracın elverişliliğine göre farklı
yapılarda sunulmaya imkan sağlamaktadır. Bir etkileşimli videoda şunlar yer alabilmektedir:
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Değerlendirme soruları
Geribildirim
Linkler
Tartışmalar
Yarışmalar
İçindekiler
Çizim alanı
Not alma

Görüldüğü gibi bahsedilen materyal amaca, içeriğe, hedef kitleye ve geliştiricinin becerisine bağlı olarak çok farklı
boyutlarda geliştirilebilmektedir. Etkileşimli video geliştirmek için ücretli ya da ücretsiz birçok yazılım bulunmaktadır.
EdPuzzle, Zaption, EduCanon, HapYak, Blubbr, Camtasia, Adobe Captivate örnek olarak verilecek yazılımlardan
bazılarıdır. Etkileşimli video hazırlamak için kullanılan en yaygın araçlardan birisi olan EdPuzzle sayesinde kendi
videolarınız ya da hazır videoları istediğiniz şekilde düzenleyip, istediğiniz kısımlara ses, açıklama, not ya da soru
ekleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Bu araç genellikle öğretmenlerin kullanımı için ters-yüz sınıf eğitimleri için
önerilmektedir. Örnek olarak verilen bütün yazılımların farklı özellikleri olmakla beraber, ücretli-ücretsiz olarak da
farklılaşmakta ve kullanıcıda da farklı düzeyde kullanım becerisi gerektirmektedir
Birçok yazılım olmasına rağmen bu materyale yönelik yurtiçi çalışmalarda girişimin bulunmadığı dikkat çeken bir
noktadır. Farklı kodlama dilleri ve tasarım becerileri gerektiren materyal geliştirme programlarını kullanmak önemli
olsa da, daha hızlı ve etkili materyal üretmeye, daha az beceri ile imkân veren programların da kullanılması ve bu
sayede tek tip materyalden çeşitliliğe doğru gidilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Etkileşimli videolara dâhil
edilen etkileşim düzeyine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ise bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında gerçekleştirilen odak görüşmeler yoluyla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.
2.
3.

Düşük ve yüksek etkileşim içeren videoların öğrenme sürecine etkileri nelerdir?
Düşük ve yüksek etkileşim içeren videolar sınıf dışı kullanımları nasıl olmuştur?
Düşük ve yüksek etkileşim içeren videolara yönelik sorunlar ve çözüm öneriler nelerdir?

YÖNTEM
Desen
Etkileşimli videoların etkileşim düzeyine yönelik görüşlerin belirlendiği bu nitel çalışmada, verilerin toplanması için
odak grup görüşmesi ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi Krueger(1994) tarafından, homojen bir
gruptaki sosyal etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Yıldırım ve Şimşek(2008) ise, odak grup görüşmesini, nitel
araştırma kapsamında ele almış ve belirli bir konuya odaklanılarak, grupla yapılan tartışma tekniği olarak ele almıştır.
Araştırma süreci Şekil 2’de özetlenmiştir.
Şekil 2. Araştırma süreci
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Katılımcılar
Geliştirilen bu materyallere ilişkin görüşler ise, Balıkesir Halk Eğitim Merkezi, Bilgisayar İşletmenliği, Bahar Dönemi
Programına kayıtlı olan 18 kişiden toplanmıştır. Bu kişiler çalışmaya gönüllülük esasıyla katılmıştır. Ancak eğitim
sürecinde, kurstan iki katılımcının devamsızlığı sonucunda çalışma sonunda toplam 16 kişiden görüş elde edilmiştir.
Katılımcılar farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileridir. Öncelikle araştırmacılar tarafından rastgele gruplar
oluşturulmuştur. Oluşturulan gruplar 8’er kişiden oluşmaktadır. Bu sayılar odak grup görüşmesinin gerçekleştirilmesi
için uygun kabul edilmektedir (Byers ve Wilcox, 1988; Gibbs, 1997; Kitzinger, 1995; Morgan, 1997).
Materyaller
Materyallerin geliştirilmesinde ağırlıklı olarak Adobe Captivate ve Camtasia programları kullanılmıştır. Geliştirilen
videoların kapsamı “Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı” müfredatında yer alan “Microsoft Excel” konusu
altında yer alan “Fonksiyonlar” içeriği oluşturmaktadır. Her fonksiyon ayrı bir videoda anlatılmıştır. Her bir videonun
uzunluğu yaklaşık 3-5 dakika arasında değişmektedir. Toplam 32 fonksiyon seçilmiş ve video hazırlanmıştır. Bunlardan
16’sı düşük etkileşimli, 16’sı da yüksek etkileşimli olarak video haline getirilmiştir. Şekil 3’te etkileşimli videoların
içerisindeki ögeler liste halinde verilmiştir:
Şekil 3. Düşük ve yüksek video içeriği

Şekil 3’ten de görüldüğü gibi, düşük etkileşimli videolarda, yazılı metin, yazılı metnin seslendirmesi, ileri-geri düğmesi,
durdurma-oynatma düğmesi, video kullanımının kısaca verildiği yardım düğmesi ve videoyu sonlandırmak için çıkış
düğmesi bulunmaktadır. Yüksek etkileşimli videolarda ise, düşük etkileşimli videolardaki bütün ögeler bulunmaktadır.
Bu ögelere ek olarak, konu ile ilgili değerlendirme soruları, öğrencinin verdiği yanıta göre verilen geribildirim, ek
içeriğe ulaşmak için linkler ve içindekiler sayfası yer almaktadır. Katılımcıların bu konuyu tamamlama süresinin
eğitmen tarafından 2 hafta(16 saat) olduğu belirtilmiştir. Bütün sınıfa videolar dvd’ler aracılığıyla dağıtılmıştır. Bu
dvd’lerin içeriğinde ilgili konuya ilişkin videolar olduğu söylenmiştir. Ve bu videolarla ilgili, “Fonksiyonlar” konusu
bittiğinde gönüllü katılımcılardan görüş alınacağı ve onların görüşlerinin önemli olduğu söylenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Odak grup görüşme soruları için öncelikle alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, ardından sorular, iki öğretim üyesi, bir
e-öğrenme koordinatörüne sunularak gerekli öneriler alınmış, düzenlemeler yapılmış ve görüşme formuna son hali 5
soru ile verilmiştir. Görüşmeler yarı yapılandırılmış olarak planlanmıştır. Ve görüşmeler 21-53 dakika arasında
gerçekleşmiştir. Görüşmeler esnasında verilerin daha sağlıklı toplanması açısından, hem ses kaydı alınmış hem de
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araştırmacı ile birlikte bir raportör de görüşme esnasında bulunmuştur. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen odak grup
görüşmelerinde şu sorulara cevap aranmıştır:
Sadece ilerletme sürecinde aktif bulunduğunuz ders videolarını kullanmak öğrenme sürecini etkiledi mi? Etkiledi ise,
hangi açıdan? Örnek vererek açıklar mısınız?
Soru cevaplama, ek içeriğe erişme, etkinlik yapma gibi farklı görevlerde aktif rol aldığınız ders videolarını kullanmak
öğrenme sürecini etkiledi mi? Etkiledi ise, hangi açıdan? Örnek vererek açıklar mısınız?
Bu materyaller sınıf dışı kullanımda, derse yönelik bilgi düzeyinizi nasıl etkiledi? Örnek vererek açıklar mısınız?
Sizce materyal içerisindeki etkileşim, sizi süreçte hangi rollere götürdü?
Bu materyalleri eleştirdiğinizde, sizce sorun olarak neler vardı? Bu sorunları gidermek için nasıl bir öneri sunardınız?
Elde edilen ses kaydı, araştırmacı ve raportörün alan notları transkript edilmiştir. Sorulara ilişkin verilen cevaplar önce
düşük etkileşimli ve yüksek etkileşimli olarak ayrılmıştır ve analiz sonuçları bulgular kısmında detaylı olarak
verilmiştir. Odak grup görüşmelerindeki ses kayıtları, araştırmacı ve raportör notlarının kategoriler altında
belirlenmesinin ardından, farklı bir araştırmacı tarafından tekrar kodlanması istenmiştir ve “Güvenirlik= görüş
birliği/(görüş birliği + görüş ayrılığı)*100” formülü ile kodlayıcılar arası görüş birliği hesaplanmıştır ve bu oran her
kategori için %70 üzerinde hesaplanmıştır. Ayrıca çalışma içerisinde, tablolarla genel kategori sunumunun ardından,
örnek olarak bir kategoriye ilişkin, doğrudan kullanıcı görüşlerine yer verilmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde analiz edilen veriler düşük etkileşimli ve yüksek etkileşimli olmak üzere iki ana kategori halinde
sunulmuştur. Bu kategoriler ise, odak grup görüşmesindeki sorulara alınan cevaplar kapsamında dört alt kategoriye
ayrılmış ve gerektiği halde tablo ve grafik halinde sunulmuştur. Bu kategoriler, video kullanımının getirdiği katkılar,
videoların sınıf dışı kullanımı, videolarda kullanıcı rolü ve videolara yönelik sorunlar ve çözüm önerileri olarak
belirlenmiştir. Tablolarla genel kategori sunumunun ardından, örnek olarak bir kategoriye ilişkin, doğrudan kullanıcı
görüşlerine yer verilmiştir.
Düşük etkileşimli videolara yönelik görüşler
Bu kategoride, 16 düşük etkileşimli videoya yönelik elde dilen odak grup görüşme sonuçlarının analiz sonuçları dört
ayrı alt kategori halinde verilmiştir.
Düşük etkileşimli video kullanımının öğrenme sürecine etkileri: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Sadece
ilerletme sürecinde aktif bulunduğunuz ders videolarını kullanmak öğrenme sürecini etkiledi mi? Etkiledi ise, hangi
açıdan? Örnek vererek açıklar mısınız?” sorusuna verdiği yanıtlar analiz edilerek Tablo 1 ‘de verilmiştir. Düşük
etkileşimli video kullanımının öğrenme sürecine etkilerine verilen yanıtlar, konuyu anlamaya yardımcı olması,
dinlenirken öğrenmeye imkân vermesi ve akılda kalıcılığı sağlaması açısından üç farklı kategoride toplanmıştır.
Tablo 1: Düşük etkileşimli video kullanımının öğrenme sürecine etkilerine yönelik kullanıcı yanıtları
Katılımcılar

K2

K3

K4

Konuyu
anlamaya
yardımcı

X

X

X

Dinlenirken
öğrenmek

X

Akılda kalıcılık

K1

X
X

K5

K6

K7

K8

X

X

X

X

K9

X
X

K10

K11

K12

K13

X

X

X

X

X

K14

X
X

K15

K16

X

X

X
X

X

“Konuyu anlamaya yardımcı” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K15 : “…Bazen ders esnasında anlaşılmayan şeyler olabiliyor. Yani her şeyi anlatıldığı sırada öğrenemeyebiliyor insan.
O nedenle izleyip konuyu anlamama ya da daha iyi anlamamı sağladı. En azından ben Excel’de biraz zorlanacağımı
düşündüm, zorlandım da fonksiyonlar kısmında, hani izleyerek tekrar etmek benim için çok faydalı oldu…”
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Düşük etkileşimli video kullanımının sınıf dışı kullanımı: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Bu materyaller
sınıf dışı kullanımda, derse yönelik bilgi düzeyinizi nasıl etkiledi? Örnek vererek açıklar mısınız?” sorusuna verdiği
yanıtlar analiz edilerek Tablo 2 ‘de verilmiştir. Düşük etkileşimli video kullanımının sınıf dışı kullanımına yönelik
kullanıcılar, mobil cihazla kullandıkları, dinlenirken çalıştıkları, sesli kitap gibi kullandıkları ve tekrar ve pekiştirme
amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir ve yanıtlar dört kategoride toplanmıştır.
Tablo 2: Düşük etkileşimli video kullanımının sınıf dışı kullanımına yönelik kullanıcı görüşleri
Katılımcılar
Mobil cihazla
kullanım

K1

K2

X

X

K3

Dinlenirken çalışmak

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sesli kitap dinlemek

X

Tekrar etmek,
pekiştirmek

X

X

K11

K12

K14

K15

X

X

X

X
X

X

K16
X

X

X
X

K13

X

X

X

X

“Dinlenirken çalışmak” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K7 : “... Dersteki gibi hem bilgisayara odaklan, hem hocanın dediklerine, hem de ekranda yaptıklarına… Bazen
kaçırabiliyoruz. Herkes için de geçerlidir diye düşünüyorum. Yani, evde, boş bir zamanımda açıp karşısına geçip sadece
dinlemek ve izlemek daha iyi oluyor bence… ”
Düşük etkileşimli videolarda kullanıcı rolü: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Sizce materyal içerisindeki
etkileşim, sizi süreçte hangi rollere götürdü?” sorusuna verdiği yanıtlar analiz edilerek Tablo 3 ‘te verilmiştir. Düşük
etkileşimli videolarda kullanıcı rolüne ilişkin olarak kullanıcılar kendilerini dinleyici ya da sınıftaki sessiz/pasif bir
öğrenci olarak tanımlamışlardır. Böylece bu kapsamdaki yanıtlar iki kategori altında toplanmıştır.
Tablo 3: Düşük etkileşimli videolarda kullanıcı rolüne ilişkin kullanıcı görüşleri
Katılımcılar

K1

K2

Dinleyici

K3

K4

X

Sessiz/pasif öğrenci

X

X

K5

K6

X

X

X

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

X
X

K16
X

X

X

X

X

“Sessiz/Pasif öğrenci” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K14 : “…Hocam hani böyle sınıfın en arka sırasına geçersin, sessizce oturursun, öğretmeni dinler ve tahtaya
yazdıklarını izlersin. Bu da aynı onun gibi geldi bana düşününce… Derse katılma zorunluluğun yok mesela,
anlamadığın yer olunca serbestin, aç başka bir kitabı oku, gören yok…”
Düşük etkileşimli videolara yönelik sorunlar ve çözüm önerileri: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Bu
materyalleri eleştirdiğinizde, sizce sorun olarak neler vardı? Bu sorunları gidermek için nasıl bir öneri sunardınız?”
sorusuna verdiği yanıtlar analiz edilerek Tablo 4.a ve Tablo 4.b ‘de verilmiştir. Düşük etkileşimli videolara yönelik
sorunlar ise soru içermemesi ve sıkıcı bir materyal olarak ifade edilmiş ve yanıtlar iki kategoride toplanmıştır. Düşük
etkileşimli videolardaki sorunlara yönelik kullanıcı önerileri ise değerlendirme bölümü ve farklı formattaki
materyallerin eklenmesi olarak belirtilmiş ve yanıtlar iki kategori altında toplanmıştır.

Tablo 4.a: Düşük etkileşimli videolara yönelik sorunlar
Katılımcılar
Soru içermemesi
Sıkıcı

K1

K2

K3

X
X

K4

K5

X

X
X

K6

K7

K8

K9

X

K10

K11

K12

X

X
X

“Sıkıcı” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
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K13

K14

K15

K16

X
X
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K8 : “…Bir kitabı açıp okumaktan farksız geldi bana, ya da dersle ilgili internette de bir sürü video var, neden ayrıca
bunu izlemekle ya da telefonuma, tabletime, bilgisayarıma yüklemekle uğraşayım ki? O yüzden bana çok gerekli bir şey
gibi gelmedi açıkçası. Kitaba da fazla odaklanınca sıkılabiliyor insan. Farklı şeyler görmek istiyor mesela. Yani,
bilmiyorum biraz sıkıcı geldi bana…”
Tablo 4.b: Düşük etkileşimli videolardaki sorunlara yönelik kullanıcı önerileri
Katılımcılar

K1

Değerlendirme kısmı
eklenmeli

X

Farklı materyaller
eklenmeli

K2

X

K3

K4

K5

X

X

K6

X

K7

X

K8

K9

X

X

X

X

K10

K11

K12

K13

X

X

K14

K15

X

X

X

K16

X

“Farklı materyaller eklenmeli” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K15 : “…Yazı ve resim artık internetten indirdiğim belgenin içinde bile var yani, en basitinden. Bu materyal
arkadaşımın dediği gibi biraz boşuna hazırlanmış gibi ya. Mesela diğer videolarda sorular falan var, daha iyi. Farklı
yani. Sadece oku izle gibi değil… Video hep aynı, bize videodan farklı bir şeyler sunsun ki ben de merak edip açayım.
Hem daha çok öğrenirim gibi geldi. Mesela, oyunlar falan da var, güzel yani…”
Yüksek etkileşimli videolara yönelik görüşler
Bu kategoride, 16 yüksek etkileşimli videoya yönelik elde dilen odak grup görüşme sonuçlarının analiz sonuçları dört
ayrı alt kategori halinde verilmiştir.
Yüksek etkileşimli video kullanımının öğrenme sürecine etkileri : Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Sadece
ilerletme sürecinde aktif bulunduğunuz ders videolarını kullanmak öğrenme sürecini etkiledi mi? Etkiledi ise, hangi
açıdan? Örnek vererek açıklar mısınız?” sorusuna verdiği yanıtlar analiz edilerek Tablo 5 ‘te verilmiştir. Yüksek
etkileşimli video kullanımının öğrenme sürecine etkilerine verilen yanıtlar, konuyu anlamaya yardımcı olması, akılda
kalıcılığı sağlaması, bireysel hızda öğrenmeye imkân vermesi, etkili öğrenmeyi sağlaması ve öğrenme stiline göre
seçim yapma imkânı vermesi açısından beş farklı kategoride toplanmıştır.

Tablo 5: Yüksek etkileşimli video kullanımının öğrenme sürecine etkilerine yönelik kullanıcı yanıtları
Katılımcılar

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Konuyu anlamaya
yardımcı

X

X

X

X

X

X

X

Akılda kalıcılık

X

X

X

X

X

X

X

Bireysel hıza göre
ilerleme

X

Etkili öğrenme

X

Öğrenme stiline göre
tercih

X

X

K8

X

X

K9

K10

K11

K12

K13

K14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

K15

K16
X

X

X

X

X

X

X

X

“Bireysel hızda öğrenme” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K2 : “…Bence, kişiye uygun olması açısından güzel bir materyal. Kendi bilgisayarımdan film izliyormuşum gibi
oluyor. İstediğim yerde ara verebiliyorum. İstediğim yerde tekrar çalışmaya başlayabiliyorum, kapatabiliyorum. Bu
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açıdan beni sıkmayan bir video olmuş. Hem uzunluğu iyi… İstersem video oynatıcıya hepsini peş peşe de eklerim. Ya
da öğrenmediğim şeyleri tekrar tekrar izleyebilirim…”
Yüksek etkileşimli video kullanımının sınıf dışı kullanımı: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Bu materyaller
sınıf dışı kullanımda, derse yönelik bilgi düzeyinizi nasıl etkiledi? Örnek vererek açıklar mısınız?” sorusuna verdiği
yanıtlar analiz edilerek Tablo 6 ‘da verilmiştir. Yüksek etkileşimli video kullanımının sınıf dışı kullanımına yönelik
kullanıcılar, mobil cihazla kullandıkları, ders öncesi hazırlık için ve tekrar ve pekiştirme amaçlı kullandıklarını
belirtmişlerdir ve yanıtlar üç kategoride toplanmıştır.
Tablo 6: Yüksek etkileşimli video kullanımının sınıf dışı kullanımına yönelik kullanıcı görüşleri
Katılımcılar

K1

Mobil cihazla
kullanım

K2

K3

K4

X

Tekrar etmek,
pekiştirmek

X

X

X

X

Ders öncesi
hazırlık

X

X

X

X

K5

K6

K7

K8

K9

X

X

X

X

X

X

X

X
X

K10

X

K11

X

K12

K13

K14

K15

K16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“Ders öncesi hazırlık” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K13 : “…Arkadaşlardan aldığımız çıktılardan çalışıp gidiyorum bazen. Ama bu içerisinde her şey olan videoları
izleyince bazen derse gitmek tekrar için gibi geldi, gayet anlaşılır bir de her şey var yani…”
Yüksek etkileşimli videolarda kullanıcı rolü: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Sizce materyal içerisindeki
etkileşim, sizi süreçte hangi rollere götürdü?” sorusuna verdiği yanıtlar analiz edilerek Tablo 7 ‘de verilmiştir. Yüksek
etkileşimli videolarda kullanıcı rolüne ilişkin olarak kullanıcılar kendilerini öğretmen, söz alan/aktif öğrenci ve yönetici
olarak tanımlamışlardır. Böylece bu kapsamdaki yanıtlar üç kategori altında toplanmıştır.

Tablo 7: Yüksek etkileşimli videolarda kullanıcı rolüne ilişkin kullanıcı görüşleri
Katılımcılar

K1

Öğretmen
Söz alan/Aktif
öğrenci

K2

K3

K4

X
X

Yönetici

X

X

K5

K6

X

X

X

X

X

K7

X

K8

X

K9

X

K10

K11

X

X

X

X

X

X

K12

K13

K14

K15

X

X

X

X

K16

X

“Söz alan/aktif öğrenci” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K6 : “…Sanki hocam ders anlatıyor evde de, ben kalkıyorum soru cevaplıyorum, doğru, yanlış, tebrikler falan diyor bu
video bana… Kitaptan soru çözer gibi de değil, arkasını çevirip bakmak zorunda da kalmıyorum. Hemen söylüyor, hatta
tekrar yapamadığım konuyu okumamı bile söylüyor. Aynı öğretmen gibi bana söz veriyor, ben de derse katılıyorum…”
Yüksek etkileşimli videolara yönelik sorunlar ve çözüm önerileri: Katılımcıların odak grup görüşmesinde “Bu
materyalleri eleştirdiğinizde, sizce sorun olarak neler vardı? Bu sorunları gidermek için nasıl bir öneri sunardınız?”
sorusuna verdiği yanıtlar analiz edilerek Tablo 8’deverilmiştir. Yüksek etkileşimli videoların sorunlarına yönelik olarak
ise sadece fazla dikkat gerektirmesi kullanıcılar tarafından ifade edilmiştir. Öneri olarak ise K11 tarafından “Sadece
benim biraz daha fazla vaktim olmalı sanırım.” Olarak cevaplanmıştır.
Tablo 8: Yüksek etkileşimli videolara yönelik sorunlar
Katılımcılar

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7
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K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Çok dikkat
gerektirmesi

X

X

“Çok dikkat gerektirmesi” boyutunda verilen cevaplardan birisi şu şekildedir:
K11 : “…Özenle hazırlanmış, aslında materyali beğendim ama, yani hiçbir saniyeyi kaçırmamak gerekiyor, her yer
birbiriyle bağlantılı falan... Arkadaşların dediği gibi dinlenirken öğrenmek bunlarda olmaz yani, çünkü özel vakit ve
çaba gerektiriyor. Bayağı ders alıyoruz yani…”
SONUÇ VE TARTIŞMA
Mevcut çalışma kapsamında etkileşimli video materyaline entegre edilen etkileşim düzeyine yönelik kullanıcı
yorumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, “Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı” müfredatında yer
alan “Microsoft Excel” konusu altında yer alan “Fonksiyonlar” içeriği konu olarak belirlenmiş ve 32 fonksiyona yönelik
etkileşimli videolar geliştirilmiştir. Kullanıcılar, 16 saatlik ders sürelerinde ya da ders dışı zamanlarında bu materyalleri
kullanmışlarıdır. “Fonksiyonlar” içeriği bittiği ders sonrası, gönüllü olan katılımcılardan iki ayrı grup halinde odak grup
görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi elde edilen araştırmacı ve raportör notları transkript edildikten
sonra analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yüksek ve düşük etkileşimli videoların öğrenme sürecine etkileri, sınıf
dışı kullanımları, kullanıcı rolleri ve bu materyallere ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri elde edilmiştir. Verilerin
analizinin ardından bulgular düşük ve yüksek etkileşimli videolar için rahat incelenmesi açısından ayrı tablolar halinde
sunulmuştur. Düşük ve yüksek etkileşimli videoların öğrenme sürecine etkisine yönelik görüşler incelendiğinde, yüksek
etkileşimli videolara yönelik daha olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Genel olarak elde edilen çalışmanın bulguları incelendiğinde özetlenecek olursa düşük etkileşimli video kullanımının
öğrenme sürecine etkilerine verilen yanıtlar, konuyu anlamaya yardımcı olması, dinlenirken öğrenmeye imkân vermesi
ve akılda kalıcılığı sağlaması açısından üç farklı kategoride toplanmıştır. Düşük etkileşimli video kullanımının sınıf dışı
kullanımına yönelik kullanıcılar, mobil cihazla kullandıkları, dinlenirken çalıştıkları, sesli kitap gibi kullandıkları ve
tekrar ve pekiştirme amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir ve yanıtlar dört kategoride toplanmıştır.
Düşük etkileşimli videolarda kullanıcı rolüne ilişkin olarak kullanıcılar kendilerini dinleyici ya da sınıftaki sessiz/pasif
bir öğrenci olarak tanımlamışlardır. Böylece bu kapsamdaki yanıtlar iki kategori altında toplanmıştır. Düşük etkileşimli
videolara yönelik sorunlar ise soru içermemesi ve sıkıcı bir materyal olarak ifade edilmiş ve yanıtlar iki kategoride
toplanmıştır. Düşük etkileşimli videolardaki sorunlara yönelik kullanıcı önerileri ise değerlendirme bölümü ve farklı
formattaki materyallerin eklenmesi olarak belirtilmiş ve yanıtlar iki kategori altında toplanmıştır.Yüksek etkileşimli
video kullanımının öğrenme sürecine etkilerine verilen yanıtlar, konuyu anlamaya yardımcı olması, akılda kalıcılığı
sağlaması, bireysel hızda öğrenmeye imkân vermesi, etkili öğrenmeyi sağlaması ve öğrenme stiline göre seçim yapma
imkânı vermesi açısından beş farklı kategoride toplanmıştır. Yüksek etkileşimli video kullanımının sınıf dışı
kullanımına yönelik kullanıcılar, mobil cihazla kullandıkları, ders öncesi hazırlık için ve tekrar ve pekiştirme amaçlı
kullandıklarını belirtmişlerdir ve yanıtlar üç kategoride toplanmıştır. Yüksek etkileşimli videolarda kullanıcı rolüne
ilişkin olarak kullanıcılar kendilerini öğretmen, söz alan/aktif öğrenci ve yönetici olarak tanımlamışlardır. Böylece bu
kapsamdaki yanıtlar üç kategori altında toplanmıştır.
Bu kategoriler ele alındığında bir materyalin tek tip formatta içerik sunumunun kullanıcı tarafından sıkıcı bulunduğu
görülmektedir. Alanyazında da gerçekleştirilen farklı çalışmaların sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi, bilgisayar
destekli öğrenme ortam ve yazılımlarının dinamik ve görsel halde sunumu öğrenci, öğretmen ve süreç açısından olumlu
bir özelliktir (Kulik & Kulik, 1991). Materyallerde tek taraflı bilgi aktarımının da bu materyali gereksiz kılacak ve
kullanıcı tarafından olumsuz olarak ifade edilen özellikler arasındadır. Ayrıca sınıf dışında da kullanıcı mobil
cihazlarına yükleyerek de etkileşimli videoları kullanabilir. Ya da hazır olarak internet üzerinden kullanıma sunulan
etkileşimli videoları da kullanabilir. Ders öncesi hazırlık amaçlı ve ders sonrası tekrar ve pekiştirme amaçlı da
kullanımının önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrenme süreci için kullanıcılar tarafından da etkili olduğu ifade edilen
bu materyallerin kullanımının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Ayrıca hem materyal çeşitliliği açısından hem de
kullanım becerisinin de kazandırılması açısından da öğrenci ve öğretmen için de öğretme öğrenme sürecinde faydalı
olacağı düşünülmektedir. Görüşlerin analizine ilişkin tablolardan da incelendiği üzere, yüksek etkileşimli videoların
kullanıcıları süreçte daha aktif tuttuğu görülmektedir.
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Bu materyal ek materyal olmasının yanı sıra, bir dersin ana kaynağı olarak da sunulabileceği düşünülmektedir.
Alanyazında etkileşimli materyallere değinen çalışmalar olsa da, genellikle bu çalışmaların e-kitaplara yönelik olduğu
dikkat çekmektedir. İlgili alanda çalışma yapacak araştırmacılar için ise, etkileşimin sadece belirli materyaller içerisinde
sınırlandırılmamasını, bütün materyallerin imkânlarından amaç, hedef kitle ve beceri doğrultusunda yararlanılması
önerilmektedir..
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ABSTRACT: This study was carried out to learn the attitudes of English language teacher trainees studying at Gazi
University, English Language Teaching Department toward using Computer-assisted Language Learning in language
classes. To collect data, a questionnaire consisting of 15 questions was applied to 25 undergraduate ELT students in the
3rd grade. In order to get a clear and and more reliable results, a special program called ‘SPSS’ was used to analyze the
findings. This thesis consists of 3 chapters. In the first chapter, the subject “Computer-assisted Language Learning” was
introduced and statement of the problem, purpose, scope and method of the study were given.In the second chapter, the
subject was deeply reviewed. Firstly, the definition and history of CALL were stated. Secondly, the benefits and use of
CALL in and beyond the language classrooms were reviewed. Lastly, a CALL sample named “Amanda” was
introduced and how to use it in ELT settings was explained.In the third chapter, collected data from the ELT students
about using Computer-assisted Language Learning method in language classes were evaluated and findings were
discussed.
Keywords: Computer-assisted Language Learning (CALL), Amanda.
INTRODUCTION
With the invention of computers, technology has started to play a more fundamental role in human life. Thanks to this
important invention, it’s now accepted by most of the people that a new age was born and this age is called ‘technology
or information’ age. In such age, when technology is used in every field of human life and when information spreads so
fast among people all over the world, that would be impossible to think that it wouldn’t start to be used in educational
field especially, in language learning and teaching. Öz (1997) states that the more computer systems get technologically
developed and their costs decrease, the more they could provide opportunities for second/foreign language education.
Computers have been used for over 30 years in education including the area of language learning and every day, the
role of computers in language teaching and learning is gaining more and more importance. With the rapid development
of technology in 1960s, educators started to get use of it in language teaching and learning and this technique of using
computers in language learning started to be called ‘ Computer-assisted Language Learning (CALL)’ in the field
although the term was not CALL but CAI (computer assisted instruction) and CBI (computer-based instruction) (Öz,
1997).
When looked at the historical development of CALL, it can be seen that the period between the late 1960s and the early
1970s is thought to carry a great importance. Öz (1997) argues: “It was during this period that computer technologies
rapidly developed and that linguists and literary researchers also became interested in using computers, which then gave
way to the introduction of computers in foreign language teaching and learning”(p.15). As understood, Computer
Assisted Language Learning has already taken its place in language learning/teaching and since late 1960s and has
increased its importance day by day and reached its top in the 1990s and 2000s. They have started to be used more and
more in language teaching field and teachers have begun to use its benefits in and beyond the language classrooms to
foster language learning. So what can be done with CALL? As stated before, this age is the age of information and
technology. The information can be reached and sent to anywhere around the world in a minute thanks to the invention
of computer and internet. Except for this, the computers and internet provide countless benefits to the students and
educators that can be used in language learning/teaching process. Lee (2003) states that the multimedia-networked
computer provides range of informational, communicative and publishing tools that are potentially available to every
student (p.2). As viewed, by using the net, the students can easily access any kind of language materials such as
authentic tests, grammar and vocabulary exercises, videos and audios 24 hours a day. They can also read online
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newspapers magazines in any language they want and they can have them either printed or recorded. Moreover, they
can get use of online dictionaries and encyclopaedias to find the information they need. They can play language games;
solve grammar and vocabulary quizzes and puzzles on the net. One of the most common things students do is to
communicate with electronic pen friends on chat rooms or via Messenger programs. Lee (2003) states that by sending
E-mail and joining the newsgroups, EFL students can communicate with people they have never met and get a great
chance to improve their foreign language (p.3). In addition to this, the teachers can integrate CALL into language
classrooms to foster language learning. Murray & McPherson (2004) state that teachers can communicate with the
students on the platform including communication tools such as bulletin boards which allow posting messages. (p.95, as
cited in Sharma). The teachers can post materials necessary for the next lesson or they can give online feedback to the
students and encourage them to communicate with each other in English and to comment on their own and each other’s
performance. Murray and McPherson (2004) state:
“The internet has transformed English language teaching. Teachers and learners have access to the World Wide Web,
which has been described as a repository of a near-infinite number of authentic texts. The Web offers exciting
opportunities to integrate texts, audios and even video clips into language courses” (p.309).
As it’s understood, teachers can find any kind of authentic materials on the net which they can integrate partly into their
language classrooms to foster language learning.
Statement of the problem
It’s a common acceptance that computers are very useful in every field of human life as they are in language learning
process. Now they can be used for the purpose of teaching or learning a language in or outside of the classrooms.
Teachers are somehow supposed to integrate CALL effectively into language classrooms and encourage students to get
use of computers in order to help them foster their language learning but how can they integrate CALL into language
classrooms and encourage students to use it is a big dilemma. So in this paper, how CALL can be used in and beyond
the language classrooms to foster language learning will be reviewed.
Purpose of the study:
With the development of technology, computer assisted language learning (CALL) took its place in education and now
teachers in a way integrate it into their language classes but the question is how can this new method of computerassisted language learning (CALL) be used in and beyond the language classrooms to foster language learning. Also,
data collection will be made from the ELT students of Gazi University in order to learn their attitudes toward using
CALL in language classrooms to foster language learning.
Importance of the study:
Nowadays, teachers and students get use of CALL in or outside of the classrooms from time to time. Here, what is
important is to make students and teacher be aware of the benefits of using CALL in language classrooms and to learn
how can technology be integrated into language classrooms to foster language learning. So, it may be easier and more
effective to learn foreign language when computers are integrated into the process of foreign language learning.
METHOD
In order to understand the attitudes of teacher nominees toward using CALL in language classrooms to foster language
learning, a questionnaire will be prepared. This questionnaire will be made up 15 questions and the questions will be
directed to 25 students. These students are from English Language Department of Gazi University Faculty of Education.
Their age average is almost 21 and they are selected because they will be teachers in 2 years so, knowing their attitudes
towards using CALL are very important.
Definitions of some key concepts
Computer-Assisted Language Learning: It’s the application of using computers in second/foreign language learning.
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Immediate feedback: It’s the method of giving advice, criticism or information about how somebody’s work is as
much as possible especially, via internet.
Review Of Literature
What is CALL?

With the immense advances in technology, computers have already taken its’ place in every part of human life. In such
a time when technology has reached its top that would be impossible to think that they wouldn’t start to be used in
educational field, especially, in language learning and teaching area. Irala & Torres (2009) state that the extensive
development of technology for the last 4 decades has led to the emergence of new teaching ways in education especially
in language teaching area. Computer-assisted Language Learning method (CALL) is one of the best alternative methods
that technology made possible for language learning and teaching area. According to Bergström (2007), CALL can be
defined as a computer based tool used in foreign language learning area. It can also be defined as the application of
using computers in second/foreign language learning via internet and some special programs created for the purpose of
developing language skills of the learners. With the help of internet and computers, students and teachers can easily get
use of all of the benefits of technology to teach or learn the language more effectively. Using e-mails, chat, messenger,
online dictionary programs and some web-sites designed for language learners on which they can find authentic
language materials or chat with each other in English is just some of the benefits that student have in their daily life.
In this technology age, teachers are supposed to get use of technology in a way to integrate it into language classrooms.
So, how can teachers manage to foster their students’ language learning by using Computer-assisted Language
Learning? Finding authentic materials, videos, audios, and pictures on the net and giving online feedback to their
students via some sites like facebook and encouraging their students to give online feedback in English to each other are
just some of the hundreds things that teachers can do to foster language learning (Felix, 2003).
History of Call

CALL has developed in different ways over time and it has been evolving since 1960s. Schmid (2009) state that “ In the
1960s, computers tended to be used for pattern practise drills, based on a behaviourist learning model which assumed
that students learn through imitation and repetition” (P. 69). So it can be said that early experiments with CALL are
clearly related to Skinner’s behaviouristic theory of operant conditioning (Öz, 1997). According to this theory, learning
is defined as just stimulus and response actions. (Chylinski & Hanewald, 2009). So in the area of language learning and
teaching in the 1960s, the task of the computers is just to give repetitive language exercises based on drill and practise
while students were imitating and repeating the actions. (Chylinski & Hanewald, 2009). Öz (1997) states that in the
1960s, microcomputers hadn’t increased in numbers yet so, doing research on computers and CALL was very difficult
and limited. At that time, researchers used to go to some college language departments in the United States in which
they could access to mainframe computers. When it comes to the 1970s and 1980s, it’s understood that learning is just a
stimulus and response. With the development of technology and new ideas, CALL software started to be based on
cognitive approaches (Schmid, 2009). In this approach, the aim is to create a great opportunity for learners by exposing
them to the target language in a meaningful context as much as possible (Schmid, 2009). When it comes to 1990s and
2000s, the time of which technology has made a giant leap and reached its top especially in computer area, the way the
computers are used in language learning has changed greatly too. Schmid (2009) states that rapid development of
technology, increasing the use and benefits of internet, especially in computer-mediated communication have altered
the way in which computers are used in language learning. So all these developments have led to a revolution in CALL
area and a new approach was born called (communicative approach). Schmid (2009) states that this approach gives a
great importance to language use, especially in authentic social context. This approach changed the shift from learners’
interaction in daily life to online interactions with other humans via the internet (Schmid (2009). The communicative
approach put an emphasis on using interactive activities and authentic materials with the computer having various roles.
The role of the computer should be as a tool for students instead of being just as a tutor ( Leffa, 2009). This means that
in this role, computers don’t directly provide any kind of language material, but rather play an active role in
encouraging students to use the language in a communicative atmosphere. As the computers develop and new ideas
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come out every year, language learning approaches change and need to be modified. In this new era, the most accepted
CALL approach used in language learning and teaching area is “integrated CALL”. The aim of integrative CALL is to
investigate the various skills of language learning (reading, listening, speaking, writing) an to use the technology
effectively both in and beyond the language classrooms as much as possible (Lee, 2003). It can be said that integrative
CALL emphasise real language use in a meaningful and authentic context, so, it can be very useful and easy for
students to improve their language skills as they are exposes to language all the time via the computers and internet
which are easily accessible and common all around the world.
To sum up, as it’s seen, the more technology has developed and ideas come out, the more different kind of CALL
approaches have come to life and these approaches will keep changing and developing as the time goes by.
CALL in ELT
CALL, in a way, has been used in ELT setting for more than 4 decades. The more it has been used with the
development of computers, the more it has gained importance and become very common in language teaching and
learning area. Especially, it has reached its’ top in 2000s and is still on the top. In this new age where technology is used
in every part of human life, teachers are supposed to be familiar with this new technology and its benefits and to
integrate this technology into their classrooms to make their lessons more effective and enable students to understand
the lessons better. Compared to other teachers in different fields, English teachers are more advantageous to get use of
computers and internet both in and beyond the language classrooms, as the most spoken language all around the world
is English and thanks to this, most of the computers’ language and sites on the net are English.
How Computer-assisted language learning can be used both in and beyond the language classrooms to foster
language learning is the question. One of the most revolutionary things that have been used by millions of people all
around the world is Internet itself. Thanks to the internet, people can talk to and see each other via special messenger
programs and web-cam. They can also reach the information they need in seconds (Felix, 2003). Just like this, teachers
can use the benefits of internet and computers and integrate this technology into their language classrooms to foster
language learning of the students (Felix, 2003). Teachers can find online language materials such as authentic texts,
language videos and online exercises via the internet. Then, they can use those materials in the classrooms to create a
real-like atmosphere in the classrooms. They can also find suitable online language web-sites where they can post
lesson materials, homework and communicate with their students in English (Lee, 2003). In addition to this, language
teachers can use some social web-sites like facebook or twitter where they can chat with students in English, give them
online feedback and encourage them to give online feedback in English to each other so that they can improve their
language skills by using it in a real-like atmosphere. Irala & Torres (2009) state that teachers can use some Call
programs and integrate it into their language classrooms to make their lessons more entertaining and be effective at the
same time.
Use and Benefits of CALL in ELT
Swertz, Schultz, Toifi (2009) state that “As language teachers move from traditional classroom situation to the live
online environment, they will have to rethink their roles” (P. 512). The role of the teacher is changing from being
instructor to being facilitator and resource provider (Berge, 2003; Houtstein, 2002; as cited in Swertz, Schultz and
Toifi, 2009). What’s expected from teachers today is to be familiar with the technology used in education and to
integrate this technology effectively into language classrooms with the aim of fostering language learning of the
students. The internet, especially for English teachers and ELT students provide countless benefits and sources for
teaching and learning the language effectively. One of them is online exercises which can be accessible 24 hours a day
through internet. Felix (2003) states that when the students logs in the system, the server creates an exercise from its
database choosing the questions randomly from its pool where questions are located and after the student complete the
exercise, he sends it back to the server where the answers are compared with the ones in the database. Later, the server
shows the results with a report on the student’s answers. According to the server’s engine, it may also give general or
specific feedback for each of the answers to the student. Teachers can encourage students to do some of these online
exercises either in the classroom or at home according to the subject they have at that week.Another one that teachers
can do and encourage students to do is giving feedback online. Firstly, what’s feedback? Skinner (1958) describes
feedback in terms of “ any information that that follows a response and allows a learner to evaluate the adequacy of the
response. (As cited in Felix, 2003, P. 82). As internet now contains lots of language web sites or some web-sites like
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facebook and twitter which allow people to communicate with each other online, language teachers can create a new
space in these sites which will only cover students of that language class. Then teachers can both give online feedback
in English to their students and encourage students to give online feedback in English to each other. So by using and
practising foreign language in a real-like atmosphere, students get a great chance to improve their language
skills.Getting use of E-games and some computer games in language learning process is another way that a teacher can
apply to his/her language classrooms to improve language learning. It’s apparently common to see children and young
people spending hours playing video games in front of the computer screen. Li, Liu and Boyer (2009) state that “
several researchers have noted that many youth today spend more time playing video games than reading, or watching
TV or films” (P. 132). Having seen that students have great interest in video games, researchers wondered if there may
be some benefits of these games to language learning. (Li, Liu, Boyer, 2009). Although there aren’t much research on
this, some of the researchers and teachers think that some computer and online video games can be use in language
learning ( Ang & Zaphiris, 2007). Every researcher has a different view on e-games used for language learning. Cruz
(2007) argues that role playing games (RPGs) can be ideal for language classrooms as players are exposed to in-game
dialogues for hours and great amounts of written text. Purushotma has made an analyze in 2005 about the benefits of a
computer game called “The Sims” (As cited in Li, Liu, Boyer, 2009). Purushotma (2005) states that “simulations
provide practical vocabulary and rich content with interactivity and flexibility (P. 138). However, Cruz (2007) states
that just playing computer games cannot be so beneficial and effective in language learning. Teachers should also
design some activities that they can use at the end of the game. Furthermore, Yip and Kwan (2006) states that online
vocabulary games can be used as an effective method to teach some vocabulary. About the integration of E-Games into
language classrooms, Cruz (2007) suggests that students can be allowed to play a language learning game once or twice
in a week. DeHaan (2005) also proposes a “game day” or a class party to invite several students to play simultaneously.
(As cited in Li, Liu, Boyer, 2009, P. 139).
A CALL Sample: Program Amanda
Since 1960s, lots of CALL programs have been developed and especially for the last 10 years, the best one s have been
prepared and developed for computer-assisted language learning. (CALL) thanks to the improvement in technology.
The program AMANDA (Environment for Mediation and Analysis of Argumentative Discussions) is a call program
used to carry out the virtual discussions. (Irala & Torres, 2009). Eleuterro (2002) who created the program states that:
“AMANDA is an intelligent system intended for carrying out group discussions over the Internet.
It allows collective debates with a high degree of interaction without the need for any human mediation.
The main aim of the AMANDA system is to help tutors on distance-learning courses achieve satisfactory
results with asynchronous communications between their students. Thus, increasing the extent to which
students articulate ideas and practise argumentation. (As cited in Irala & Torres, 2009, 310).
The discussion is completely mediated by computer so; there is no need to intervene directly to the discussion by the
teacher. Irala and Torres (2009) state that firstly, teachers send a number of questions for debate to the system. After
receiving the questions, participants send them back after replying to them. So each participant has a discussion card.
Moreover, there is a participation indicator on the screen so teachers can see each student’s participation in the
discussion. Irala and Torres (2009) also state that “Computers re-sent the replies given by the students to other students
so they could agree or disagree with them (P.317).
To sum up, the aim of this program is to create a real-like atmosphere on the net in which students can log in and
communicate and discuss with each other in English. So, they will have a great chance to improve their language skills
via this program whenever they want. Irala & Torres (2009) state that the program has some limitations but when it’s
used and integrated into English language classes, it’ll be very useful and effective in improving language skills.
DATA COLLECTION AND EVALUATION
Data Collection
The findings gathered with the help of questionnaire will be evaluated by the researcher. The questionnaire consisting
of 15 statements require circling one of the numbers from 1 to 5 for each of the statements.
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Data Evaluation
Statement 1: I think it’s very useful to get use of computers in language classrooms
Statement 2: When I become a teacher, I will get use of computers and internet to improve language skills of my
students.
The aim of these 2 statements is to learn the general attitudes of teacher nominees in language department toward
getting use of computers in language classrooms. It’s very important to know whether they really believe the benefits
and importance of computers in language classes, because computers have gained importance and every day they have
been used more and more in education field including language teaching area.
According to the results of the first statement 40% of the participants agree and %40 of the them strongly agree with
this statement. Only %16 of participants are neutral and %4 of them disagree with this statement. From these findings, it
can be concluded that most of the students find it very useful to get use of computers in language classrooms.
When it comes to the result of the second statement they indicate that 48% of the participants strongly agree with the
statement while %44 of them agrees with it. Only 4% of them are neutral while 4% of them disagree with it. These
findings show that most of the students will get use of computers and internet in their future classes to improve
language skills of their students. It’s very important for teacher nominees to be aware of benefits of computers and to
use them and internet when they become teachers, because in this technology age what’s expected from teachers is to
use technology in their classes to make the learning process easier.
Statement 3: I think I will use internet to give feedback in English to my students in the future.
Statement 4: I believe that giving online feedback in English to my students will improve their language skills.
The aim of the 3rd statement is to learn the attitudes of English teacher nominees toward giving online feedback in
English to their students in the future.
The aim of the 4th statement is to explore whether English teacher nominees are aware of benefits of giving online
feedback in English and whether they believe its effectiveness in teaching language skills and they will use it in their
language classes or not.
According to the findings of the 3rd statement %40 of the participants agree with this statement while other 40% of them
are neutral with it. Only &12 of participants strongly agree with the statement while %4 of them disagree with it. This
shows that at least half of the students have already got the importance of giving online feedback in language learning
and so they will use it in their language classrooms in the future. It can also be concluded that as the students are
familiar with internet and some web-sites like facebook, twitter, mynet and use them to communicate and share their
ideas with each other. Teacher nominees think that it’ll be very useful to give online feedback in English to their
students. On the other hand, findings also show that 40% of the participants are neutral with this statement. This
indicates that they either don’t have enough information about how to give online feedback and integrate it into their
classes or they have some doubts about whether it is beneficial to give online feedback or not.
The purpose of the 4 statement is to explore whether participant agree with the idea of improving students language
skills by giving online feedback in English or not.
According to the results, 44% of the participants agree with the statement while 20% of them strongly agree with it.
This shows that more than half of the students believe the effectiveness and benefits of giving online feedback in
English. In this era where giving online feedback is gaining more and more popularity in education field, it’s good to
know that teacher nominees think of using internet to give online feedback in English to students to improve their
language skills. On the other hand, 32%of the participants are neutral with this statement. This shows that they aren’t
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sure about the benefits of giving online feedback. As this is a new method and most of the teachers still don’t use such
kind of things, they have little information and some doubts about giving online feedback.
Statement 5: I will encourage my students to give online feedback to each other in English via internet.
Statement 6: I certainly believe that students’ giving online feedback to each other in English will give them a great
chance to foster their language learning.
The aim of the 5th statement is to explore the attitudes of English language teacher trainees toward encouraging
students to give online feedback in English to each other and the aim of the 6 th statement is to know whether
participants believe in benefits of students’ giving online feedback to each other in English or not.
According to the results of the 5th statement 52% of the participants agree with the statement while 32% of them are
neutral. However, only 8% of participants strongly agree while the other 8% of them disagree with the statement. These
findings indicate that with the rapid development and use of technology in education field, most of the teachers give
importance to encourage their students to give online feedback to each other in English. However, 32% of the
participants are neutral. It can be concluded that they just don’t know how to give online feedback or don’t have much
idea and information about how to use it.
According to the results of the 6th statement, 48% of the participants agree with this statement. This means that nearly
half of the participants accept the fact that students’ giving online feedback to each other in English will help them to
foster language learning. The reason why they think so may be because they are encouraged to use internet for language
development at the university. However, 32% of the participants are neutral. This shows that they are not so sure about
students’ giving online feedback to each other because they have never been encouraged to do such things so, they
don’t know whether it’s useful in language learning or not.
Statement 7: I believe that computers and internet can be easily adapted to language classrooms to foster students’
language learning.
Statement 8: It’s a great advantage for English teachers as the computers are easily accessible and used in every part of
the world.
In the 7th statement, it’s aimed to get the answer of a question: “Can computer and internet be easily adapted to
language classrooms to foster students’ language learning?
According to the results, 60% of the participants agree with the statement while 28% of them strongly agree with it.
These findings clearly show that nearly, all of the participants believe they can easily adapt computer and internet to
language classrooms. In this technology age, as they are familiar with using computers and internet all the time, they
don’t think they will have difficulty in adapting them to language classrooms. However, only 12% of the participants
are neutral and there are nobody saying disagree or completely disagree.
The purpose of the 8th statement is to explore the ideas of English teacher trainees about the accessibility and common
use of computers around the world.
According to the findings, 52% of the participants agree with the statement while %44 of them strongly agrees with it.
Results show that except for 1 participant who is neutral, all of them agree and strongly agree with this statement. So, it
can be concluded that they nearly all know and accept the advantages of computers for English teachers as computers
are easily accessible and used in every part of the world.
Statement 9: I have enough information about how I can adopt computers and internet to language classroom
environment.
Statement 13: I believe that I will somehow be able to adapt computers and internet to my language classrooms and use
it efficiently to foster language learning.
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The purpose of these 2 statements is to learn whether English teacher trainees have enough information and belief to
integrate computers and internet into language learning classrooms and use them efficiently to foster language learning.
According to the findings of the 9th statement, %32 of the participants agree while 24% of them strongly agree with the
statement. These findings indicate that more than half of the participants have sufficient information about the
integration of computers and internet into language classrooms. It can be concluded that in every part of their lives,
students get use of computers and internet. So they get enough information about how to use them efficiently especially
in language learning classes.
According to the findings of the 13 th statement, 68% of the participants agree with the statement. These findings show
that except for 2 participants, all of them agree or strongly agree with the idea of somehow being able to adapt
computers and internet to language classrooms and use them efficiently to foster language learning. So, it’s understood
that most of the English language teacher trainees have enough information and necessary qualities about how they will
adapt to and use computers and internet efficiently in their language classes in the future.
Statement 10: I believe that students can learn the language easier and quicker in a Computer-assisted Language
Learning environment.
Statement 11: I think internet provides infinite sources especially both in language learning and teaching areas.
The general aim of these 2 statements is to explore the attitudes of the participants toward some benefits of computer
and internet.
According to the results of 10th statement, 56% of the participants agree while 16% of them strongly agree with the
statement. This indicates that most of the participants believe creating a Computer-assisted Language Learning
environment can make language learning process easier and quicker. On the other hand, while 20% of the participants
are neutral, only 8% of them disagree with this statement. It can be concluded that most of the students find it very
useful to learn the language in a Computer-assisted Language Learning area thanks to the increasing use of computers
in education field.
According to the results of the 11th statement, 52% of the participants strongly agree while 36% of them agree with the
statement. This shows that except for 2 participants who are neutral and who disagree, all of the participants agree and
strongly agree with the statement. From these findings, it can be inferred that internet which is accepted by majority of
people as the place of which somebody can reach lots of information, is also regarded as an infinite source in language
learning and teaching areas by English language teacher trainees.
Statement 12: I believe that encouraging my students to use computers and internet to foster their language learning is a
great idea.
Statement 14: I think using computers and internet in language teaching area will make the lessons more entertaining.
The aim of these 2 statements is to learn whether encouraging students to use computers and internet is a good idea and
the lessons will be more entertaining by using of them in language teaching area or not.
According to the findings of the 12 th statement, 48% of the participants agree while %36 of them strongly agrees with
the statement. Except for 3 participants who are neutral and 1 participant who disagrees, all of them accept the idea of
encouraging students to use computers and internet as a great one. It’s concluded that most of the participants have
already got the importance and benefits of computers and internet in language learning area as they somehow get use of
them in their language learning.
According to the findings of the 14 th statement, except for 1 participant who is neutral, 96% of the participants agree
and strongly agree with the statement. This shows that nearly all of the English language teacher trainees participating
in this questionnaire support the idea of using computers and internet in language teaching area as they create an
entertaining learning atmosphere in the classrooms. It’s concluded that English language trainees nearly fully support
the idea of using computers and internet in language classrooms because they are encouraged and suggested to use them
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in their demonstrations during the university. So when they graduate from university, they’ve already learned how to
get use of technology in their language classes.
Statement 15: I believe that Computer-assisted Language Learning may not be so beneficial as it’s so beneficial as it
may cause to lose authority of teachers in the classrooms.
The purpose of this statement is to explore the attitudes of English language teacher trainees toward one of the possible
problems that the teachers may face with if they use Computer-assisted Language Learning.
According to the results, 8%of the participants strongly agree while 12% of them agree with the statement. Also, 24%
of them are neutral. These findings show that %20 of the participants think there may be some authority problems in the
classrooms if they use Computer-assisted Language Learning and so it may not be so beneficial. Also 24% of the
participants aren’t sure about what it may cause to or they don’t know what it brings about in the classrooms. On the
other hand, 32% of the participants disagree while %24 of them completely disagrees with the statement. This indicates
that more than half of the participants don’t think teachers may lose authority in the classrooms which will eliminate
most of the benefits of Computer-assisted Language Learning.
DISCUSSION
The aim of this study is to learn the attitudes of ELT students in the 3 rd grade studying at Gazi University Faculty of
Education English Language Teaching Department toward using Computer-assisted Language Learning (CALL) in
their future classes. The results obtained by the researcher in thesis that most of the ELT students find it very useful to
get use of computers in language classrooms. They also think that computers and internet can be used to improve
language skills of the students and that they will use them in their future classes. It can be concluded that ELT students
has already accepted the benefits of using computers and internet in language classes thanks to the rapid development
and use of technology in every part of human life. On the other hand, some students have some doubts or little
information about how to give online feedback in English while most of them accept the benefits of it especially in
improving language skills of the students. It can be concluded that giving online feedback in English is gaining
importance and the more its’ importance and benefits are understood, the more it will be used in language learning area
in the future. In addition to this, nearly, all of the ELT students regard computers as a great advantage for English
teachers as they are commonly used in education field. It can also be concluded that most of the ELT students believe
computers and internet can easily be adapted to language learning classes and used efficiently by the teacher. However,
11 out of 25 ELT students think they don’t have enough information about how to integrate computers and internet into
language classes. From these findings, it is concluded that if ELT students are taught how to adapt computers and
internet into language classes properly, they will be able to use it in their language classes in the future as they believe it
can be easily adapted and used to foster language learning. This research also indicates that most of the ELT students
regard internet as a place where you can find infinite sources about language learners and teaching areas. They also
think that creating a computer-assisted language learning will make language learning environment will make language
learning process easier and quicker and make lessons more entertaining.
To sum up, this study clearly shows the attitudes of ELT students toward using CALL in language classes and what’s
concluded from the study is that most of the students have positive toward technology use in language classes.
CONCLUSION
In this study, the researcher introduces Computer-assisted Language Learning and discusses the use and benefits of it in
language classrooms to foster language learning. The main aim of this study is to explore the attitudes of ELT students
in Gazi University toward using computers and internet in language classroom to foster students’ language learning.
The researcher applies a questionnaire including 15 questions to 25 ELT students in the 3rd grade. The results have been
analyzed by the researcher and as it can be concluded from the research, teacher trainees highly support the idea of
using computers and internet in language classrooms. Most of them also think of giving online feedback when they
become teachers but they don’t have enough information about how to adapt computers and internet into language
classes.
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With the extensive use and benefits of technology in language learning, Computer-assisted Language Learning is
gaining more and more importance every day. Here, what’s important is not just the rapid improvement of technology
but how to use technology and integrate it into language classes effectively.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı; alanyazında var olan öğrenme panellerini tasarım ve pedagojik özellikleri açısından
incelemektir. Çalışma kapsamında sistematik tarama yöntemi işe koşulmuştur. E-öğrenme veya kişiselleştirilebilir
öğrenme ortamları için geliştirilen ilgili öğrenme panelleri; uygulama bağlamı, hedef kullanıcılar, veri kaynakları,
görselleştirme teknikleri, çalışma platformu ve öneri mekanizmaları açısından incelenmiştir. Öğrenme panellerinin
temel özellikleri incelendiğinde; sıklıkla öğretmenlere yönelik öğrenme panellerinin oluşturulduğu, e-öğrenme
ortamında öğrenenlerin sisteme erişim sıklığı, ders içeriklerinin kullanımı, sosyal etkileşim performansları ve sistemde
geçirdikleri süreye ilişkin verilerinin görselleştirildiği belirlenmiştir. Öğrenme panellerinde genellikle çizgi, pasta,
çubuk, eğilim gibi temel görselleştirme tekniklerinin kullanıldığı, az sayıda öğrenme panelinde sosyal ağların ve risk
çizelgelerinin işe koşulduğu görülmüştür. Öğrenenlerin kendi performansını diğer öğrenenlerle karşılaştırmasına dayalı
öğrenme panellerinin oldukça az sayıda olduğu ve öğrenme sürecini destekleyici öneriler sunan öğrenme panellerinin
sınırlı sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrenme paneli geliştirmek isteyen
araştırmacılara dönük öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme analitikleri, Eğitsel veri madenciliği, Öğrenme panelleri, Veri görselleştirme
ABSTRACT: The purpose of the study is to review and analyze in a systematic manner the current learning dashboards
in learning analytics literature in terms of design and pedagogical features. We use the systematic review approach to
conduct the study. A total of 18 learning dashboards developed for e-learning or personalized learning environments
were analyzed in terms of target users, context of practice, target users, data sources (indicators), used visualization
techniques, recommendation mechanism and running platform. Among our results are the following: (1) The
dashboards are developed for teachers and higher education institutes more frequently, (2) learners’ behaviors are
visualized like login frequency, using content and learning objects, social interaction performance and total time spent
in e-learning environment, (3) basic visualization techniques like bar, pie, column, line chart, trend lines are used more
than other techniques like social networks and risk charts, (4) a number of learning dashboards providing personalized
recommendation to learners based on performance comparison are limited. Further, we provide a research and design
agenda for further research on developing learning dashboards.
Keywords: Learning analytics, educational data mining, Learning dashboards, Data visualization
GİRİŞ
E-öğrenme ortamlarında öğrenenlerin gerçekleştirdikleri tüm eylemlerin ve etkinliklerin takip edilmesi,
anlamlandırılması ve modellenmesi, zor ve karmaşık bir yapıya sahip öğrenme süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı
sağlayabilmektedir. Öğrencilerin e-öğrenme ortamlarında bıraktıkları izlerin sayısallaştırılarak görselleştirilmesi ve
öğrenenlerin erişimine sunulması, öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerine ilişkin farkındalıklarını artırabilmektedir. Bu
bağlamda öğrenme analitiği ve eğitsel veri madenciliği alanları ön plana çıkmaktadır.
Öğrenme analitiği ve eğitsel veri madenciliği alanları, öğrenenlerin öğrenme süreci incelenirken veri madenciliği
tekniklerinin işe koşulması ve elde edilen sonuçların öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlanması ile
ilgilenmektedir. Bir disiplin olarak eğitsel veri madenciliği; eğitsel ortamlardan elde edilen verilerden özgün yapılar ve
anlamlı, gizil örüntüler ortaya çıkarmak için yöntem geliştirme ve bu yöntemleri öğreneni ve öğrenme ortamını
anlamada kullanımına vurgu yapmaktadır (Angeli & Valanides, 2013; Baker & Yacef, 2009). Öğrenme analitiği
kavramı ise öğrenme sürecini ve öğrenme ortamını anlamak ve iyileştirmek amacıyla öğrenenlere ve öğrenme
bağlamlarına ilişkin verileri toplama, ölçme, analiz etme ve raporlama olarak tanımlanmaktadır (Siemens & Gasevic,
2012). Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitiği alanları, temel olarak, büyük boyuttaki eğitsel verilerin işlenmesine
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vurgu yaparken, öğrenme analitiği alanı gerçek zamanlı olarak öğrenme ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin
düzenlenmesine ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır (Ifenthaler & Widanapathirana, 2014).
Öğrenme analitikleri çalışmaları, e-öğrenme ortamlarındaki öğrenen etkileşimlerinin ve gezinimlerinin işlenip anlamlı
hale dönüştürülerek öğrenme sürecinin desteklenmesini ve öğrenen performansının artırılmasını amaçlamaktadır. İlgili
amaç doğrultusunda öğrenme analitiği alanında farklı çalışma konuları takip edilmektedir. Bu çalışma konularından bir
tanesi de öğrenme sürecine ilişkin öğrenen verilerinin modellenmesi, görselleştirilmesi ve anlık olarak öğrenenlere
sunulmasıdır.
Öğrenme sürecine ilişkin verilerin görselleştirilmesi ve anlık olarak öğrenenlere sunulması, geliştirilen öğrenme
analitiği araçları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İlgili öğrenme analitiği araçları, öğrenme paneli olarak
adlandırılmaktadır. Öğrenme paneli, öğrenme sürecine ilişkin deneyimlerinin belirli göstergelere dayalı olarak
öğrenenlere sunulması olarak tanımlanabilir. Öğrenme panellerinin günlük yaşamda veya öğrenme sürecinde işe
koşulması, Sayısallaştırılmış Öz Bilgi (Kendini Sayısallaştırma) akımına dayanmaktadır. Bilgisayar ve internet üzerinde
gerçekleştirilen etkinliklerin sınıflandırılarak ne kadar süreyle, hangi oranda, ne tür işlemler gerçekleştirildiğini
görselleştiren RescueTime (https://www.rescuetime.com/) ve Wakoopa (http://social.wakoopa.com) araçları,
sayısallaştırılmış öz bilgi akımı kapsamında ele alınabilecek araçlardandır. Bu noktada önemli olan, bireylerin kendi
performansının ve davranışlarının rakamlarla ifade edilmesi, görselleştirilmesi, bireylere gösterilmesi ve karşılaştırma
yapabilme fırsatının sunulmasıdır (Dyckhoff vd., 2012; Verbert vd., 2014).
Veri görselleştirme destekli öğrenme panelleri, öğrencilerin öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğuna ilişkin
farkındalık oluşturma, gerçekleştirdiği etkinlikleri izleme, takip etme ve akranlarıyla karşılaştırma olanağı
sağlayabilmektedir. Öğrenenlerin etkileşim verilerinin görselleştirilip sunulmasındaki amaç, görselleştirme teknikleri
kullanılarak bireylere kendi etkinliklerini takip etme olanağı sunmak, öz değerlendirme yapmak, diğer kullanıcılarla
belirli metrikler açısından karşılaştırma yapmalarını sağlamaktır (Duval, 2011; Verbert vd., 2014).
Alanyazın incelendiğinde; öğrenme panellerinin farklı öğrenme hedefleri, tasarım ve değerlendirme yaklaşımları
dikkate alınarak geliştirildiği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla öğrenme panelleri hedef kullanıcılar, görselleştirme
teknikleri, uygulama bağlamı ve tasarım özellikleri açısından farklılık gösterebilmektedir. Şekil 1’de öğrenme
panellerine ilişkin örnek ara yüz görüntüleri gösterilmektedir. İlgili şekilde yer alan sağdaki resim, farklı türde
görselleştirme türlerinin birlikte kullanıldığı, öğretmenlere yönelik geliştirilen LOCO-Analyst panelinin arayüzüne
ilişkin örnek bir görüntüdür (Ali, Hatala, Gasevic, & Jovanovic, 2012). Soldaki resim ise Purdue Üniversitesi’nde
geliştirilen, öğrenenlere yönelik geliştirilen ve erken uyarı sistemine dayalı bir raporlama sistemi sunan Course Signal
adlı öğrenme paneli arayüzüne ilişkindir (Arnold & Pistilli, 2012).
Şekil 1: Öğrenme Panellerine İlişkin Örnek Arayüz Görüntüleri

Alanyazında öğrenme paneli tasarımına ve uygulamasına ilişkin çalışmalar sınırlı sayıda olmasına karşın son yıllarda
artış göstermektedir (Verbert vd., 2014; Yoo, Lee, Jo, & Park, 2015). Öğrenme panellerinin tasarım ve pedagojik
unsurlar açısından mevcut durumunun betimlenmesinin ve gelecekteki tasarımlara dönük öneriler üretilmesinin,
öğrenme paneli konusunda çalışacak araştırmacılara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın
amacı; e-öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılan ve öğrenme analitikleri aracı olarak nitelendirilen öğrenme
panellerini; hedef kullanıcılar, uygulama bağlamı, veri kaynakları (göstergeler), görselleştirme teknikleri, çalışma
platformu ve öneri mekanizmaları açısından incelemeye dönük bir sistematik alanyazın taraması yapmaktır. Elde edilen
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bulguların, öğrenme paneli tasarlamak ve geliştirmek isteyen araştırmacılara tasarım ve pedagojik açıdan yön
gösterebilecek anlamlı bilgi üretmesi beklenmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırma, öğrenme analitiği alanyazındaki ilgili çalışmalarda geliştirilme süreçleri ve özellikleri açıklanan öğrenme
panellerinin belirli ölçütlere göre incelendiği bir sistematik tarama çalışmasıdır. Bu araştırma kapsamında öğrenme
panellerinin tasarım ve pedagojik bağlamdaki özellikler açısından belirli ölçütlere dayalı olarak incelenmesi
amaçlandığından sistematik tarama yönteminin işe koşulması tercih edilmiştir. Araştırmanın amacına bağlı olarak
belirlenen ve alanyazın tarama sürecinde gerçekleştirilen ilgili işlem adımları, dikkate alınan ölçütler, incelenen
yayınların ve incelenen öğrenme panellerinin sayısı Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: Sistematik Alanyazın Tarama Sürecinde Takip Edilen İşlem Adımları

Çalışma kapsamında öncelikle “alanyazın tarama ve yayınları belirleme” aşaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
bağlamına uygun olarak “öğrenme analitikleri”, “öğrenme panelleri”, e-öğrenme”, kişiselleştirilmiş öğrenme” ve
“eğitsel veri madenciliği” kavramları, tarama esnasında kullanılacak sorgu/anahtar kelimeler olarak belirlenmiştir. İlgili
anahtar kelimeler kullanılarak Web of Science, ScienceDirect, Scopus, Springer, Taylor & Francis, JSTOR ve ERIC
veritabanlarında sorgular oluşturulmuş ve 2006-2016 yılları arasından yayınlanan makale ve bildiri türündeki
çalışmalara erişmek için tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda toplam 108 yayına ulaşılmıştır. Hem bildiri hem
de araştırma makalesi türünde yayınlanan tekrarlı çalışmaların bildiri türünde yayınlananları incelenmemiştir. Bununla
birlikte öğrenme bağlamı dışında kalan, öğrenme paneli geliştirme ve uygulama sürecinin söz konusu olmadığı yayınlar
da çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Gerçekleştirilen indirgeme işlemi sonrasında 42 yayına ulaşılmıştır.
Çalışma kapsamında ele alınan 42 yayının tam metnine erişim sağlanarak ilgili çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir.
İlgili yayınlar “araç geliştirme” ve “geliştirilen araca ilişkin uygulama” olmak üzere etiketlendirilmiştir. Araç geliştirme
çalışmalarında, söz konusu öğrenme analitiği araçlarının geliştirme süreçlerinin ve teknik özelliklerinin açıklandığı
görülmüştür. Diğer çalışmalarda ise geliştirilen bir öğrenme analitiği aracının öğrenme bağlamında uygulanmasına
ilişkin araştırma sonuçlarına yer verildiği belirlenmiştir. İlgili çalışmaların tümü değerlendirildiğinde; birbirinden farklı
özelliklere sahip 21 öğrenme analitiği aracının geliştirildiği tespit edilmiştir. Üç öğrenme analitiği aracı, çalışma yapısı
ve tasarım özellikleri açısından veri görselleştirme bağlamı dışında olduğundan bu çalışmanın kapsamından
çıkarılmıştır.
Çalışma kapsamında yayınlar, öğrenme paneli özellikleri ve fonksiyonları açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında
değerlendirilen 18 öğrenme paneline ilişkin yayınlar; hedef kullanıcılar, uygulama bağlamı, veri kaynakları
(göstergeler), görselleştirme teknikleri, çalışma platformu ve öneri mekanizmaları ölçütleri açısından detaylı olarak iki
araştırmacı tarafından incelenmiştir. İnceleme ölçütlerine bağlı olarak elde edilen veriler, elektronik tablo yazılımı
kullanılarak oluşturulan dosyalara kaydedilmiştir. Ardından araştırmacılar arasındaki tutarlılığı sağlamak amacıyla iki
ayrı dosya araştırmacılar tarafından birlikte incelenmiştir, veriler üzerindeki tutarlılık sağlanmıştır ve ölçütler açısından
öğrenme panellerinin özelliklerine ilişkin frekans bilgileri ortaya çıkarılmıştır.
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BULGULAR
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, araştırmanın amacına bağlı olarak alt başlıklar halinde sunulmuştur.
Hedef Kullanıcılar
İncelenen öğrenme panellerinin öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki hedef kullanıcı türüne göre dağılımı Şekil 3’de
gösterilmiştir.
Şekil 3: Öğrenme Panellerinin Hedeflenen Kullanıcılara Göre Dağılımı

Hedef kullanıcılara göre öğrenme panellerinin dağılımı dengeli gözükse de sadece öğretmenlere veya öğrencilere
yönelik geliştirilen öğrenme panellerinin az sayıda olduğu görülmektedir.
Uygulama Bağlamı
Öğrenme panelleri, bazı koşullarda öğrenim düzeyinden bağımsız olarak bir öğrenme yönetim sistemine
bütünleştirilmiş şekilde geliştirilebildiği gibi bazen de belirli bir öğrenim düzeyine özgü olarak geliştirilebilmektedir.
Bu çalışmada incelenen 18 öğrenme panelinin hangi öğrenim düzeyinde uygulandığına ilişkin bilgi ve buna bağlı olarak
öğrenme panellerinin dağılımı Şekil 4’de gösterilmiştir.
Şekil 4: Öğrenme Panellerinin Uygulama Bağlamına Göre Dağılımı
CALMSystem

1

3

ALAS-KA, Blackboard
Analytics, eLAT

Tüm Düzeyler
Yükseköğretim
İlkokul

14

Şekil 4 incelendiğinde; öğrenme panellerinin sıklıkla yükseköğretim düzeyinde üniversitelerde uygulandığı, sadece bir
öğrenme panelinin ilkokul düzeyinde uygulandığı, öğrenme yönetim sistemlerine veya ders platformları ile
bütünleştirilmiş üç öğrenme panelinin ise tüm düzeylerde uygulandığı göze çarpmaktadır.
Veri Kaynakları ve Görselleştirme Teknikleri
Öğrenme panellerinde öğrenenlerin ve/veya öğretmenlerin erişimine sunulan ve öğrenenlerin e-öğrenme ortamlarındaki
çeşitli davranışlarının sayısallaştırıldığı gösterge değişkenlere ilişkin veri kaynakları ve kullanılan görselleştirme
teknikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: Öğrenme Panellerinde Kullanılan Veri Kaynakları (Göstergeler) ve Görselleştirme Teknikleri
Adı (Etiketi)
ALAS-KA
Blackboard
Analytics
CALMSystem
Course Signal
CourseVis
DDART
eLAT
GLASS
LAPA (LAD)
LOCO-Analyst
OLI Dashboard
SAM
Student Inspector
Student Success
System
SNAPP
StepUp!
PLD
E2Coach

Veri Kaynakları
Erişim, bilişsel performans, geçirilen zaman, nesne
kullanımı, rozetler, duygusal durum
Erişim, performans sonuçları, nesne kullanımı,
sosyal ağ
Geçirilen zaman, tahmini bilgi düzeyi
Erişim, performans sonuçları, nesne kullanımı,
riskli öğrencileri yordama
Sosyal etkileşim performansları, sınav sonuçları,
etkinliklere erişim ve katılım
Sosyal etkileşim, nesne kullanımı, katılım
Erişim, nesne kullanımı, sosyal performansı, sistem
davranışları, değerlendirme sonuçları
Erişim, performans sonuçları, içerik kullanımı,
geçirilen zaman
Erişim, katılım, geçirilen süre, kaynak kullanımı
Erişim, performans sonuçları, içerik kullanımı,
mesaj analizi
Test sonuçları, içerik kullanımı, geçirilen zaman,
hazırlanan dosyalar, tahmini düzey
Performans sonuçları, içerik kullanımı, mesaj
analizi
Performans sonuçları, kaynak kullanımı
Katılım, performans sonuçları, sosyal ağlar, riskli
öğrencileri tahmin
İçerik kullanımı, sosyal ağ, mesaj analizi
Sosyal etkileşim performansları, içerik kullanımı,
geçirilen süre
Erişim, sosyal etkileşim, geçirilen zaman, içerik
kullanımı, sınav sonuçları, akran performansları
Performans sonuçları

Görselleştirme Teknikleri
Pasta grafiği, çizgi grafik, çubuk grafik,
renk çizelgesi
Çubuk ve çizgi grafikleri, kazan-kaybet
çizelgesi, çalışma diyagramı
Görsel İkonlar
Trafik lambaları
Grafik, histogram, matris, performans
çizelgesi
Pasta, çubuk, çizgi, saçılma ve birleşik
grafikler, sosyal ağlar, ağaç yapısı
Çubuk grafik, çizgi grafik
Zaman çizelgesi, çubuk grafik
Saçılma, eğilim ve çubuk grafikleri
Çubuk grafiği, pasta grafiği, tablo
matrisi, etiket bulutu, sosyal ağ
Renkli risk çizelgesi
Çizgi grafik, çubuk grafiği, etiket bulutu
Çubuk grafiği, pasta grafiği
Risk çizelgesi, diyagram, kazan-kaybetkazan çizelgesi, sosyal ağ
Sosyal ağ
Çubuk grafik, tablo matrisi, çizgi grafik
Çubuk grafik, çizgi
çizelgesi, hız göstergesi
Renkli mesajlar

grafik,

risk

Farklı tasarım ve pedagojik özelliklere sahip öğrenme panellerinde çeşitli türde verilerin bir veya birden çok
görselleştirme tekniği kullanılarak erişime açıldığı Tablo 1 incelendiğinde görülmektedir. Çizgi, çubuk, pasta ve
saçılma grafiklerinin sıklıkla öğrenme panellerinde kullanıldığı, buna karşın hız göstergesi, etiket bulutu, sosyogram,
ağaç haritaları ve emojilerin düşük düzeyde kullanıldığı göze çarpmaktadır. Öğrenme panellerinde sunulan gösterge
değişkenlerin veri kaynaklarına ilişkin frekans dağılımı Şekil 5’de gösterilmektedir.
Şekil 5: Öğrenme Panellerinde Sunulan Göstergelere İlişkin Frekanslar
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Şekil 5 incelendiğinde, öğrenme panellerinde sıklıkla ders içerik paketleri, ders videoları ve kaynakları gibi öğrenme
amaçlı sunulan nesnelerin kullanımına ve öğrenenlerin bilişsel performanslarına (akademik performans, kısa sınav
puanı, test puanı vb.) ilişkin verilerin gösterildiği göze çarpmaktadır. Bununla birlikte sisteme erişim sıklığı ve sistemde
geçirilen süreye ilişkin verilerin öğrenme panellerinde diğer gösterge değişkenlere kıyasla daha sık gösterildiği
belirlenmiştir. Akran performansı, üretilen ürünler/dosyalar, dijital rozetler ve öğrenenlerin duygusal durumlarının
öğrenme panellerinde çok az düzeyde gösterildiği görülmüştür.
Çalışma Platformları ve Öneri Mekanizmaları
Çalışma platformları açısından değerlendirildiğinde yalnızca iki öğrenme panelinin mobil cihazlara uyumlu olarak
tasarlandığı belirlenmiştir. Öneri mekanizmaları açısından incelendiğinde ise üç öğrenme panelinin (PLD, SAM,
E2Coach) öğrenenlere dönük öneri mekanizması içerdiği görülmüştür.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; sıklıkla öğretmenlere yönelik öğrenme
panellerinin oluşturulduğu, e-öğrenme ortamında öğrenenlerin sisteme erişim sıklığı, ders içeriklerinin kullanımı, sosyal
etkileşim performansları ve sistemde geçirdikleri süreye ilişkin verilerinin görselleştirildiği belirlenmiştir. İleriki
çalışmalarda fiziksel algılayıcılar da kullanılarak veri toplanabilir ve öğrenenlerin karşılaştırmalı bilişsel performansları
ve duyuşsal durumları gösterilebilir. Öğrenme panellerinde genellikle çizgi, pasta, çubuk, eğilim gibi temel
görselleştirme tekniklerinin kullanıldığı, az sayıda öğrenme panelinde sosyal ağların ve risk çizelgelerinin işe koşulduğu
belirlenmiştir. Gelecekteki öğrenme paneli tasarımlarında, bir göstergeye dayalı performans verisinin birden çok
görselleştirme tekniği kullanılarak öğrenenler tarafından tercih edilen türde görselleştirilerek izlenebilmesine olanak
sağlanabilir. Bununla birlikte ilişki ve karşılaştırmaya dayalı görselleştirme tekniklerinin daha sık kullanımı önerilebilir.
Öğrenenlerin kendi performansını diğer öğrenenlerle karşılaştırmasına dayalı ve öğrenme sürecini destekleyici öneriler
sunan öğrenme panellerinin alanyazında sınırlı sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Kişiselleştirilmiş öğrenme
paradigmasına ve öğrenme paneli doğasına uygun olarak (Altun, 2016; Verbert vd., 2014) öğrenci başarısına ilişkin
hedef yönelimli ve karşılaştırmaya dayalı öğrenme panellerinin geliştirilmesi önerilebilir. Öğrenen verileri
modellenerek öğrenenlere kendi performansları ile ilgili olarak otomatik öneriler verilebilir ve öğretim
elemanlarının/öğretmenlerin bu verileri kullanarak öğrenenlerin gelişimlerini izlemesi sağlanabilir. Öğrenenlerin mobil
aygıtları kullanım sıklığı düşünüldüğünde, var olan öğrenme panellerinin mobil aygıtlara uyumluluğuna ilişkin çalışma
yapılması önerilebilir. Öğrenme panellerinde kullanılacak görselleştirme tekniklerine karar verirken Few’in (2009) bilgi
görselleştirme ilkeleri takip edilebilir. Ayrıca ileriki çalışmalarda öğrenme paneli tasarımına ilişkin kavramsal
çerçevelerin ve tasarım kurallarının geliştirilmesinin, öğrenme analitiği araştırmacılarına rehber olabileceği söylenebilir.
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Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Testinin
Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Büşra ÖZMEN
Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ, TÜRKİYE
bozmen@firat.edu.tr
ÖZET: Bilgi işlemsel düşünme becerisi, yalnızca bilgisayar bilimcilerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda
karşılaştıkları problemleri çözebilmesinde etkin rol oynayan, evrensel bir tutum ve beceri seti olarak önümüze
çıkmaktadır. Bu kapsamda, özellikle küçük yaştaki çocukların temel bilgi işlemsel düşünme kavramlarını öğrenmesi ve
becerilerini kazanması birçok ülkede son zamanlarda üzerinde durulan bir konu olarak göze çarpmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme beceri düzeylerini ölçmek amacıyla geçerli ve
güvenilir bir test geliştirmektir. Bu doğrultuda, öncelikle toplam 11 sorudan oluşan bir test hazırlanmıştır. Testteki
soruların hepsi çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve her bir sorunun puan değeri 1 olarak belirlenmiştir.
Oluşturulan testin geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi için pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot çalışma, bir
devlet okulunda öğrenim gören ve “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi kapsamında algoritma ve temel
programlama kavramlarına ilişkin bilgi almış 90 altıncı sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ancak bunlardan üç tanesi
geçersiz sayılmış, kalan 87 tanesi üzerinden geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda madde
analizine tabi tutulan 11 maddeden ayırıcılık indisi, .19 ve altında olan bir madde testten atılmış; bir madde ise testin
kapsam geçerliğini bozmamak amacıyla, testten çıkarılmamış, .20 ile .29 arasında ayırıcılık indisine sahip olan
maddeler ile birlikte yeniden gözden geçirilip düzenlenmiştir. Sonuçta toplam 10 maddeden oluşan bir test elde
edilmiştir. Teste alınan maddelerin madde güçlükleri .24 ile .89 arasında değişmektedir. Buna göre testte kolay ve zor
maddelerin yer aldığı söylenebilir. Testin ortalama güçlüğü ise .61 olarak bulunmuştur. İdeal ortalama test güçlüğünün
.50 olduğu dikkate alındığında testin orta güçlükte bir test olduğu söylenebilir. Testin iç tutarlılık güvenirliğini test
etmek için Kuder Richardson-20 (KR-20) değeri hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı .73 ve standart sapması 2.43
olarak bulunmuştur. Tüm bu analiz sonuçlarına bağlı olarak, geliştirilen testin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi işlemsel düşünme, bilgisayar bilimi eğitimi, bilgi işlemsel düşünme testi, geçerlik,
güvenirlik.

Development of a Test Measuring Middle School Students’ Computational Thinking Skills: Validity
and Reliability Study
ABSTRACT: Computational thinking emerges as a universal attitude and skill set takes an effective role in solving
problems that encountered not only by the computer scientists but all the individuals. In this context, especially in
young children’s learning the basic concepts of computational thinking and acquiring these skills draw attention as a
subject recently addressed in many countries. The aim of this study is to develop a valid and reliable test to evaluate
middle school students’ level of computational thinking skills. In this direction, a test consisting of 11 questions was
prepared. All of the questions in the test were multiple-choice questions and the score value for each question was
determined to be 1. A pilot study was conducted in order to evaluate the validity and reliability of the test. The pilot
study was administered to 90 sixth grade students from a public school. All of these students had previously learned
about algorithms and basic programming concepts within the scope of "Information Technologies and Software"
course. However, three of the completed tests were considered invalid. The validity and reliability tests were carried out
on the remaining 87 tests. In this direction, one of the 11 items subjected to an item analysis, with discrimination index
equal to or lower than .19 was removed from the test, whereas one of them was not removed from the test in order to
avoid breaking the content validity of the test and it was reassessed along with those items with discrimination indexes
between .20 and .29. As a result, a test consisting of a total of 10 items was obtained. The item difficulty ranged
between .23 and .78. Accordingly, it can be stated that both difficult and easy items were present on the test. The
average e difficulty of the test was determined to be .61. Considering that the ideal average test difficulty is .50, it can
be said that the test has a moderate difficulty. In order to calculate the reliability of the internal consistency of the test,
the Kuder Richardson-20 (KR-20) value was calculated. The reliability coefficient was found to be .73 and the standard
deviation was found to be 2.43. Based on all these analysis results, it can be stated that the test is valid and reliable.
Keywords: Computational thinking, computer science education, computational thinking test, validity, reliability.
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GİRİŞ
Bilgi işlemsel düşünme, teknolojinin üreticisi olan bireyler yetiştirmede önemli bir beceri seti olarak önümüze
çıkmaktadır (Resnick vd., 2009). Wing’e (2006) göre, sadece bilgisayar bilimcilerinin değil tüm bireylerin günlük
hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözmelerinde etkin rol oynayan bu beceri üzerinde, son zamanlarda bilgisayar
bilimi öğretimine verilen önemin de artmasıyla birlikte oldukça durulmaktadır. Bazı ülkelerin ilkokul hatta okul
öncesinden itibaren bilgisayar bilimi öğretimini müfredata dahil etme yönündeki aldıkları güncel kararlar (Brown vd.,
2013; European Schoolnet, 2015), bilgi işlemsel düşünmenin öğretim alanında giderek kabul gördüğünün bir göstergesi
olarak kabul edilebilir.
Bilgi işlemsel düşünme, temelde bilgisayar bilimi tekniklerini kullanarak problem çözme yöntemidir. Ancak, henüz
resmi bir tanımı üzerinde (Gouws, Bradshaw ve Wentworth, 2013; Michaelson, 2015) veya eğitim programlarına nasıl
entegre edilmesi gerektiği konusunda (Grover ve Pea, 2013; Lye ve Koh, 2014) fikir birliğine varılmamıştır. Wing
(2006: 33), bilgi işlemsel düşünmeyi “problem çözmeyi, sistem tasarımını ve bilgisayar bilimlerinin temel
kavramlarıyla açıklanabilen insani davranışları anlamayı içermektedir” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma göre, bilgi
işlemsel düşünmenin temeli bireyin problemle karşılaştığında bir bilgisayar bilimci gibi düşünmesine dayanmaktadır.
Tanım yıllar içinde çeşitli araştırmacılar tarafından yeniden ele alınarak revize edilmiştir. Bu doğrultuda, Uluslararası
Eğitimde Teknolojiler Birliği (ISTE) ve Bilgisayar Bilimi Öğretmenleri Derneği (CSTA), bilgisayar bilimi eğitimi
öğretmenleri için bir temel çerçeve ve ortak kavramları içeren bir bilgi işlemsel düşünme tanımı geliştirmiştir. Bu
tanıma göre bilgi işlemsel düşünme, “problemleri formülize ederek bilgisayar ve benzeri araçlarla çözebilmeyi sağlama;
veriyi mantıklı bir şekilde düzenleme ve analiz etme; modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar aracılığıyla veriyi
betimleme; algoritmik düşünme aracılığıyla çözümleri otomatikleştirme; en verimli ve etkili adımları ve kaynakları
birleştirme amacıyla olası çözümleri tanımlama, analiz etme ve yerine getirme; elde edilen problem çözme süreçlerini
geniş çeşitlilikteki problemlere genelleme ve aktarma becerilerini içeren (fakat bunlarla sınırlı olmayan) problem çözme
sürecidir.” (ISTE ve CSTA, 2011). Grover ve Pea (2013), de benzer biçimde tanımın geniş çaplı bir biçimde ele
alınmasına katkıda bulunmuşlardır. Buna göre, bilgi işlemsel düşünme, soyutlamalar ve örüntü genellemeleri (modeller
ve simülasyonlar dahil); sistematik bilgi işleme, işaret sistemleri ve betimleme; algoritmanın akış şemaları;
yapılandırılmış problemi ayrıştırma (modülerleştirme); özyinelemeli düşünme; koşullu mantık; verimlilik ve
performans; hata ayıklama ve sistematik hata tespiti unsurlarından oluşmaktadır. Google (2015) ise, bilgi işlemsel
düşünmenin yazılım mühendislerinin, arama, e-posta ve haritalar gibi kullandığımız yazılımların altında yatan
programları yazmak için kullandığı problem çözme becerisi ve teknikleri setini içerdiğinin altını çizmektedir. Bu
teknikler arasında aşamalı olarak problemi parçalara bölme, örüntü tanıma, örüntü genelleme ve soyutlama ve algoritma
tasarımı gibi beceriler bulunmaktadır. Michaelson (2015), bu çerçeve ve Wing’in (2006) tanımından yola çıkarak bilgi
işlemsel düşünme becerisini formülize etmiş ve bilgi işlemsel düşünmenin ayrıştırma, örüntü tanıma, örüntü genelleme
ve soyutlama ve algoritma tasarımı becerilerinin toplamından oluştuğunu ifade etmiştir. Literatürde bir tanım üzerinde
anlaşmaya varılmamasına rağmen birçok çalışmada söz konusu bu dört beceri üzerinde oldukça fazla durulduğu dikkat
çekmektedir.
Benzer biçimde, bilgi işlemsel düşünme becerilerinin nasıl ölçüleceği ve değerlendirileceği konusunda da uzlaşmaya
varılamamıştır. Grover ve Pea (2013), bilgi işlemsel düşünme becerisinin değerlendirme dikkate alınmadan herhangi bir
müfredata başarılı bir şekilde dahil edilmesinin mümkün olmadığını vurgulamışlardır. Ayrıca, bilgi işlemsel düşünme
becerisini içeren bir müfredatın etkililiğinin değerlendirilmesinde, eğitimcilerin öğrencilerin neler öğrendiklerini
değerlendirmesine olanak tanıyacak önlemlerin alınması gerektiğinin de altını çizmişlerdir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen bir çalışmada, Werner vd. (2012) ortaokul öğrencilerinin ürettiği ya da önceden tasarlanmış
programlama ürünlerinin değerlendirilmesinde “Fairy Assessment in Alice” ölçüm aracını geliştirerek öğrencilerin
soyutlama, koşullu mantık, algoritmik düşünme ve diğer bilgi işlemsel düşünme kavramlarını anlama ve bunları
problem çözmede kullanım becerilerini ölçmüşlerdir. Ancak, bu araçla yalnızca bir görsel programlama aracı olan Alice
(Graczynska, 2010) ile geliştirilen oyunlar değerlendirilebilmektedir. Bir diğer çalışmada Colorado Üniversitesi’nden
araştırmacılar bir grup ortaokul öğrencisinin AgentSheets (Repenning ve Ioannidou, 2004) kullanarak kendi oyunlarını
üretmelerini sağlamışlardır. Bu süreçte, öğrencilerin oluşturduğu çeşitli bilgi işlemsel düşünme örüntülerini
(Computational Thinking Patterns) belirleyerek öğrencilerin programladıkları oyunları analiz eden otomatik bir araç
olan bilgi işlemsel düşünme örüntü grafiğini (Computational Thinking Patterns Graph) tasarlamışlardır. Bu araçla,
geliştirilen her bir oyunun bir modelle karşılaştırıldığında farklı bilgi işlemsel düşünme modellerine ne derecede
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benzerlik gösterdiği grafiksel olarak gösterilmektedir (Koh vd., 2010). Bir başka çalışmada ise öğrencilerin oyun
programlama sırasında edindikleri bilgi işlemsel düşünme modellerini, bilimsel simülasyon programlamaya yeni bir
bağlamda başarılı bir biçimde transfer edip edemediklerini değerlendirmişlerdir. Değerlendirme için “CTP-Quiz” ölçme
aracını geliştirmişlerdir. Ancak bu aracın geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin bilgi raporlanmamıştır
(Basawapatna vd., 2011). Güney Afrika'da yapılan başka bir çalışmada, bilgi işlemsel düşünme materyallerinin tasarımı
ve değerlendirilmesinde ve öğrenci değerlendirmelerinde bir temel olarak kullanılmak üzere “Computational Thinking
Framework” (CTF) geliştirilmiştir (Gouws, Bradshaw ve Wentworth, 2013). Bu araştırma grubu aynı zamanda, bilgi
işlemsel düşünme testi ile üniversite birinci sınıf öğrencilerinin performansını incelemişlerdir. Testte kullanılan sorular
“Computer Olympiad ‘Talent Search’” çalışmasından elde edilmiştir. Bir başka çalışmada araştırmacılar, Scratch
(Resnick vd., 2009) ile programlanan projeleri analiz etmek için ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir web uygulaması olan
Dr. Scratch’ı geliştirmişlerdir (Moreno-Leon, Robles ve Roman-Gonzalez, 2015). Uygulama aynı zamanda, ortaokul
öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme ve programlama becerilerini geliştirmek üzere geribildirim sağlamaktadır.
Kentucky Üniversitesi'nde Walden vd. (2013), üniversite öğrencileri için bilgi işlemsel düşünme ve eleştirel düşünme
arasındaki bağlantıları inceleyerek kendi ölçüm araçlarını geliştirmişlerdir. Algoritma, etkin sıralama, dijital bilgi
depolama kalitesi ve dosya yapısını test eden, çoktan seçmeli ve kısa cevap sorularının bir birleşimi olan bu ölçüm
aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmamıştır. Tayvan’da Lee, Lin ve Lin (2014), lise ve meslek
yüksekokulundaki öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini “Bebras International Contest” kapsamında
hazırlanan 15 görevi kullanarak değerlendirmişlerdir. Bebras, 2003 yılında Litvanya’da başlatılan ve tüm dünyadaki ilk
ve ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme açısından bilgisayar bilimi alanına karşı ilgilerini ve bu alandaki
başarılarını artırmayı amaçlayan bir yarışma olarak öne çıkmaktadır (Cartelli, Dagiene ve Futschek, 2012). Son
zamanlarda birçok araştırmacının ilgisini çeken bu etkinlik ile Almanya (Hubwieser ve Mühling, 2015), İtalya
(Bellettini vd., 2015) ve Türkiye (Kalelioğlu, Gülbahar ve Madran, 2015) gibi farklı ülkelerden araştırmacılar da
öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini değerlendirmişlerdir.
Literatürde bilgi işlemsel düşünmenin tüm araştırmacılar tarafından kabul gören bir tanımının yapılamaması, nasıl
ölçüleceği konusunda da karmaşıklığa neden olmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda geliştirilen ölçüm araçlarının
genellikle o çalışmada kullanılan programlama aracı veya gerçekleştirilen uygulamalara yönelik olduğu ve geçerlik ve
güvenirlik analizlerinin yapılmadığı dikkat çekmektedir. Bu durum, bilgi işlemsel düşünme becerisinin ölçülmek
istendiği çalışmalarda kullanılabilecek, geçerlilik ve güvenirlik süreçleri tamamlanmış testlerin eksikliği sonucu
doğurmaktadır. Yapılan bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerilerini ölçmeye yönelik
geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme beceri düzeylerini belirlemek amacıyla bir test geliştirilerek
bu testin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.
Örneklem
Çalışmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Elazığ il merkezinde bir devlet
okulunda öğrenim gören üç ayrı şubeden toplam 90 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi,
elverişli örneklem (convenient sampling) yöntemi ile seçilmiştir (Fraenkel ve Wallen, 2006).
Testin Geliştirilme Süreci
Testin geliştirilme sürecinde ilk olarak literatür taraması yapılmış ve bilgi işlemsel düşünme becerisinin
değerlendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ancak, incelenen kaynaklarda kullanılan değerlendirme
araçlarının genellikle çalışma kapsamında kullanılan programlama dilleri, programlama araçları, gerçekleştirilen
etkinlikler, çalışma kapsamında benimsenen bilgi işlemsel düşünme becerileri gibi unsurlara uygun olacak biçimde
geliştirildiği ve görülmüştür. Bu çalışmalarda geliştirilen değerlendirme araçlarının farklı bir dil, araç gibi unsurları
içeren diğer çalışmalarda kullanılması mümkün olmadığından, “Bebras International Contest 9” etkinliğinde yer alan
sorulardan yararlanılmasına karar verilmiştir. Son zamanlarda dünya çapında araştırmacıların dikkatini çeken bu
etkinlik kapsamında, öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla herhangi bir yazılım,
9
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donanım veya programlama deneyimi gerekmeksizin bir dizi soru ile problem çözmeleri sağlanmaktadır. Yararlanılacak
kaynağın belirlenmesinden sonra farklı ülkelerde gerçekleştirilen etkinlikler incelenmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’de
gerçekleştirilen “Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliği10” kapsamında kullanılan
sorulardan çalışmanın kapsamında uygun olanların da kullanılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, çalışma kapsamında benimsenen Michaelson’ın (2015) bilgi işlemsel düşünme tanımına uygun olarak
ayrıştırma, örüntü tanıma, örüntü genelleme ve soyutlama ve algoritma tasarımı becerilerini değerlendirmeye yönelik
çoktan seçmeli sorular seçilmiş ve test bu dört beceriyi içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, Bebras ve Bilge
Kunduz kaynaklarından, söz konusu dört beceriye uygun olan sorular alınarak bir soru havuzu oluşturulmuştur. Daha
sonra öğrenim seviyesine, çalışmanın amacına ve kapsamına uygun olanlar seçilmiştir. Bunlardan İngilizce olanlar
araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, dörtten fazla seçeneği olanların seçenekleri dörde indirilmiştir, bazılarının
soru kökleri ise çalışmanın kapsamına uygun olacak biçimde revize edilmiştir. Kapsam geçerliğinin sağlanması
açısından, her beceriye yönelik birden fazla soruya yer verilmiştir (Tablo 1). Sonuç olarak, 11 sorudan oluşan bir test
hazırlanmıştır. Testteki sorulardan 4., 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sorular Bebras (2014) ve 1., 2., 3. ve 8. sorular Bilge
Kunduz (2015) etkinliklerinden alınmıştır. Test son şeklini almadan önce, sorular altı ortaokul öğrencisine
çözdürülmüştür. Öğrencilerin soruları dil ve görseller açısından anlayıp anlamadıklarına bakılmış ve testin zorluk
düzeyi hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Öğrenciler test dilinin açık ve anlaşılır olduğunu ve ortalama 30 dakikada tüm
soruları çözebildiklerini ifade etmişlerdir. Testte bulunan soruların çalışma kapsamında ele alınan bilgi işlemsel
düşünme becerilerine göre dağılımına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Testteki soruların bilgi işlemsel düşünme becerilerine göre dağılımı
Madde

Ayrıştırma
(Parçalara bölme)

Örüntü
Tanıma

Örüntü Genelleme ve
Soyutlama

Algoritma
Tasarımı

×

1

×

2
3

×

4

×

×

5

×

×

6

×

×

7

×

×
×

8
9

×

×
×

10
11
Toplam

4

×

×

4

4

5

Tablo 1 incelendiğinde, testte yer alan sorulardan ikisinin örüntü tanıma, üçünün ise algoritma tasarımı becerilerine
yönelik olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, bazı sorular birden çok becerinin test edilmesine yöneliktir. Bunlardan
ikisi, hem ayrıştırma hem de algoritma tasarımı, ikisi örüntü tanıma hem de örüntü genelleme ve soyutlama, diğer ikisi
ise hem ayrıştırma hem de örüntü genelleme ve soyutlama becerisinin ölçülmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Testteki soruların hepsi çoktan seçmelidir ve her bir sorunun puan değeri bir olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda, testten alınabilecek en düşük puan sıfır, en yüksek puan ise 11 puandır. Hazırlanan testin geçerlik ve
güvenirlik analizlerini yapmak amacıyla pilot uygulaması yürütülmüştür. Pilot uygulama, “Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım” dersi kapsamında algoritma ve temel programlama kavramlarını görmüş toplam 90 altıncı sınıf öğrencisi ile
yapılmıştır. Bunlardan üçünün geçersiz veri olduğu tespit edilmiş, geçerlik ve güvenirlik analizleri kalan 87 veri
10

http://www.bilgekunduz.org/
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üzerinden yapılmıştır. Pilot uygulamaya katılan öğrencilerin şubelerine ve cinsiyetlerine göre dağılımlarını gösteren
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Örneklemin şubelere ve cinsiyete göre dağılımı
Sınıf

Cinsiyet
Kız

Erkek

Toplam

6B

13

14

27

6C

11

19

30

6D

12

18

30

Toplam

36

51

87

Tablo 2’ye göre, farklı şubelerden pilot uygulamaya katılan öğrencilerin sayısının birbirine oldukça yakın olduğu dikkat
çekmektedir. Ek olarak, erkek öğrencilerin sayısının (N=51), kız öğrencilerin sayısına (N=36) oranla daha fazla olduğu
görülmektedir.
Verilerin Analizi
Öğrencilerden alınan yanıtların değerlendirilmesi ve verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin incelenmesinde
betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, dizi genişliği, standart sapma, varyans, aritmetik ortalama)
yararlanılmıştır. Testten elde edilen puanlara ait merkezi eğilim (mod, medyan ortalama) ve merkezi dağılım (varyans,
standart sapma) değerleri raporlanmıştır. Öğrencileri doğru yanıtları bir, yanlış ve boş yanıtları ise sıfır puan olarak
işlenmiştir. Doğru cevaplardan alınan puanlar hesaplanarak her test için toplam puanlar elde edilmiş ve elde edilen
puanlar üzerinden geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Testin geçerliliğini artırmak amacıyla, test puanları alt
ve üst % 27’lik iki grup olacak şekilde işleme alınmıştır. Madde ayırt edicilik ve güçlük indeksleri, alt ve üst gruplara
göre hesaplanarak madde analizleri tamamlanmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için nicel veri analiz programı
kullanılmıştır.
BULGULAR
Pilot uygulamadan alınan veriler madde analizine tabi tutulmuştur. Madde analizi ile testteki her bir maddenin güçlük
düzeyi (pj) ve ayırt edicilik indisleri (rjx) hesaplanmaktadır (Tezbaşaran, 2008; Turgut ve Baykul, 2011).
Madde ayırıcılık indisi şu sınırlara göre değerlendirilebilir; .19 ve altında ise madde ayırt etme gücü açısından çok
zayıftır ve testten atılmalıdır, .20 ve .29 arasında ise maddenin ayırt etme gücü zayıftır ve düzeltilmelidir, .30 ve .39
arasında ise maddenin ayırt etme gücü oldukça iyi düzeydedir, .40 ve daha büyük ise maddenin ayırt etme gücü çok
iyidir (Tekin, 2012; Büyüköztürk vd., 2010; Tekin-Gürgen, 2008). Buna göre, analiz sonucunda ayırıcılık indisi .19 ve
altında olan bir madde (8. madde) testten atılmıştır. Algoritma becerisinin ölçüldüğü bu sorunun testten çıkarılması,
ölçülen beceri açısından alternatifleri olduğu için testin kapsam geçerliğini etkilememiştir. Bir madde ise testin kapsam
geçerliğini bozmamak amacıyla testten çıkarılmamış, .20 ile .29 arasında ayırıcılık indisine sahip olan maddeler ile
birlikte yeniden gözden geçirilip düzenlenmiştir. Tablo 3’te madde analizine ilişkin veriler görülmektedir.
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Tablo 3. Teste ilişkin madde analizi sonuçları
pj

rjx

pq (S2j)

Sj

rj

madde
güçlük indisi

madde
ayırıcılık
gücü indisi

madde varyansı

madde
standart sapması

madde
güvenirlik
katsayısı

1

.74

.35

.19

.44

.15

2

.65

.43

.23

.48

.21

3

.54

.65

.25

.50

.32

4

.76

.39

.18

.43

.17

5

.89

.13

.10

.31

.04

6

.72

.57

.20

.45

.25

7

.59

.65

.24

.49

.32

9

.30

.43

.21

.46

.20

10

.61

.61

.24

.49

.30

11

.24

.22

.18

.43

.09

2.02

4.48

Madde

Toplam

Madde analizi sonucunda testteki her bir maddeye ilişkin güçlük ve ayırt edicilik değerlerine ulaşılmıştır. Tablo 3’e
göre, teste alınan maddelerin güçlüklerinin .24 ile .89 arasında değiştiği görülmüştür. Bu değer bire yaklaştıkça madde
kolay, sıfıra yaklaştıkça ise madde zor olarak nitelendirilmektedir. Buna göre testte kolay, orta ve zor maddelerin bir
arada yer aldığı söylenebilir. Ayrıca, bir testin ideal ortalama güçlük değerinin .50 yani orta düzeyde olması o testin
ideal ortalama güçlük değerine sahip olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir (Sönmez, 2010; Tekin, 2012).
Testin ortalama güçlüğü ise .61 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, testin istenilen ortalama güçlük derecesine sahip
orta güçlükte bir test olduğu söylenebilir.
Bir testten alınan puanların güvenirliğine hizmet edebilecek farklı istatistik teknikleri mevcuttur. Bunlardan Kuder
Richardson-20 (KR-20) ve Kuder Richardson-21 (KR-21), verilen her bir doğru yanıta bir puan, her bir yanlış yanıta ise
sıfır puan verilerek hesaplanmak üzere geliştirilen tekniklerdendir. KR-20 testteki tüm maddelerin madde güçlük
indislerinin bilinmesi durumunda kullanılırken KR-21 bilinmemesi durumunda kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, test
puanları arasındaki iç tutarlılık güvenirliğini test etmek amacıyla KR-20 değeri hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı .73
ve standart sapması 2.43 olarak bulunmuştur. Tüm bu analiz sonuçlarına bağlı olarak, geliştirilen başarı testinin
güvenilir olduğu söylenebilir. Test üzerinde yapılan istatistiksel işlemler ve elde edilen veriler Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Bilgi işlemsel düşünme testi analiz sonuçları
n

SS

R

Sayı

Art. Ort.

St. Sapma

Dizi Gen.

87

6.08

2.43

9

Ortanca

Mod

6

6

p
Ort. Güç.
.61

KR-20
.73

Tablo 4’de sunulan bilgiler incelendiğinde, testte bulunan maddelerin ortalama güçlüğünün .61, standart sapmasının
ise 2.43 olarak hesaplandığı görülmektedir. Benzer biçimde tablodaki verilere göre, aritmetik ortalama ( =6.08), mod
ve ortanca değerlerinin birbirine eşit olduğu dikkat çekmektedir. Buna göre, testten elde edilen puanların normal
dağılım gösterdiği görülmektedir (Köklü, Büyüköztürk ve Çokluk-Bökeoğlu, 2006).
Gerçekleştirilen analizler sonucunda, ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin test edilmesinde
kullanılabilecek düzeyde geçerlilik ve güvenirliğe sahip bir testin geliştirildiği söylenebilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla
yapılan bu çalışmada, hazırlanan testin geçerlik ve güvenirlik analizlerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Çalışma
kapsamında, Michaelson’ın (2015) bilgi işlemsel düşünme tanımından yola çıkarak ayrıştırma, örüntü tanıma, örüntü
genelleme ve soyutlama ve algoritma tasarımı becerileri ele alınmıştır. Kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla her bir
beceriye birden fazla soru yazılmış ve soru sayısının her bir beceriye dengeli dağıtılmasına dikkat edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, madde ayırtedicilik gücü çok zayıf olarak nitelendirilen bir madde testten atılmıştır.
Madde ayırtedicilik gücü zayıf olarak nitelendirilen bir madde ise kapsam geçerliliğini bozmamak amacıyla orta
düzeyde ayırıcılık gücüne sahip maddeler ile birlikte yeniden gözden geçirilmiştir. Testten çıkarılan sorunun ölçtüğü
beceriye ilişkin alternatif soruların olması nedeniyle, maddenin testten çıkarılması kapsam geçerliliğini etkilememiştir.
Testin ortalama güçlüğü .61 olarak hesaplanmış ve maddelerin güçlüklerinin .24 ile .89 arasında değiştiği
belirlenmiştir. Buna göre, testin ortalama güçlükte olduğu ve kolay ve zor maddeleri içerdiği söylenebilir. Ayrıca, testin
KR-20 değeri .73, standart sapması 2.43 ise olarak belirlenmiştir. Buna göre, testin güvenilir bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir. Ek olarak, ortanca, mod ve aritmetik ortalama değerlerinin birbirine eşit olduğu tespit edilmiştir. Buna
göre, test puanlarının normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Tüm bu veriler ışığında geliştirilen testin ortaokul
öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı
olduğu söylenebilir.
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zcakmak@firat.edu.tr
ÖZET: Bu çalışma dijital vatandaşlık ve onun alt boyutlarına yönelik Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının algılarını
incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Fırat, Dicle, Siirt
ve Adıyaman Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü 1,2,3 ve 4. sınıflarında okuyan 682 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Katılımcıların 321’i kadın 361’i erkek olup yaş aralıkları 17-24 yaş arasında değişmektedir. Araştırmada veriler
Kocadağ (2012) tarafından öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin ölçülmesi amacıyla hazırlanan dijital
vatandaşlık ölçeği ve cinsiyet, yaş, ailenin aylık ortalama geliri, kendine ait bilgisayar, sosyal ağ üyeliği, sosyal
bilgilerin kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları ve internette kalma süreleri ile ilgili yedi değişken üzerinde uygulama
yapılmıştır. Uygulanan dijital vatandaşlık ölçeği 63 maddeli olup araştırmacı tarafından öğretmenlik uygulaması dersi
için yapılan 5 haftalık gözlemler ve gözlemler sonucu yapılan görüşme sonucu elde edilmiştir. Nicel veriler betimleyici
istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Dijital çağın gerektirdiği bilgi toplumu yetiştirilmek isteniyorsa özellikle Sosyal Bilgiler öğretmenlerine hak ve
özgürlüklerin öğretilmesi noktasında büyük roller düşmektedir. Dijital vatandaşlık üniversitelerin Sosyal Bilgiler
öğretmenliği bölümü müfredatında geniş yer edinmeli ve ilk ve orta dereceli okul müfredatında özellikle Sosyal Bilgiler
dersine entegre edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık düzeyi, Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, Dijital bilgi
GİRİŞ
Küreselleşme ve Postmodernizm’in etkileriyle birlikte kurumsallaşmaya başlayan vatandaşlık kavramı 1990’lı yıllardan
itibaren farklı alanlarda yeniden tanımlanarak, kültürel vatandaşlık, küresel vatandaşlık, çevresel vatandaşlık, cinsiyete
dayalı vatandaşlık, çok kültürlü vatandaşlık gibi yeni çalışma alanlarına ayrılmıştır (Isin ve Turner, 2002: 2; Miller,
2002: 231).
Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dünyada kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan birçok
değişikliği beraberinde getirmiştir. Özellikle internetin toplum hayatına olağandan daha hızlı bir şekilde girmesiyle
toplumsal alana ilişkin vatandaşlık anlayışı bağlamında, e-vatandaş, siber vatandaş, dijital vatandaş gibi yeni kavramlar
sıklıkla kullanılan terimler olmuştur (Türkiye 2.Bilim Şurası,2004). Bu terimlerin ortaya çıkışında şüphesiz ki internetin
gelişim ve yayılımındaki baş döndürücü hız önemli rol oynamıştır. İnternet toplum hayatında siyasi, kültürel ve sosyal
anlamda emsalsiz bir olgu haline gelmiştir (Moore, 2005: 40).
İnternetin insanlara sağladığı düşünceyi açıklama özgürlüğü, ideal demokrasi ortamı ve vatandaşların etkin bir biçimde
yönetime katılmasını sağlayacak özelliklere sahip oluşu ideal demokrasi olarak örneklendirilen eski Atina
demokrasisiyle eşdeğer tutulmuştur. İnternet kullanımının bilgiye erişimi kolaylaştırması, çalışma ve iş hayatındaki
olanakları, fikir ve düşünceleri kitlesel hale getirmiş ve medyayı demokratikleştirmiştir (Moore, 2005: 40).
Bu yönüyle iletişimin yanı sıra vatandaşlık ile ilgili işlemler de hızlı bir şekilde internete bağlı olarak dijital iletişim ile
yönlendirildiği görülmektedir. Devletin vatandaşlık hizmetlerini internet üzerinden masrafsız olarak sunması, siyasi
partilerin kitlelere ulaşma konusunda yine dijital medyayı tercih etmeleri dijital toplumun yükselişini hızlandırmıştır.
Vatandaşlık kavramının, internet ve gelişen dijital toplum etmenleri yönüyle iki farklı açıdan etkilendiğini söylemek
mümkündür.
Sosyal Bilgiler dersinde teknolojinin etik ve uygun kullanımına yönelik ders etkinliklerine yer verilmesi yarının
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gençlerinin gelecekte çevirim içi ortamlarda sergileyecekleri davranışları olumlu yönlendirebilir.
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının
almış oldukları Sosyal Bilgiler ders müfredatı gereği dijital ortamı kullanabilme ve dijital vatandaşlığa dayalı olarak
gerçekleştirilen etkinliklere katılma düzeylerinin dijital ortamlardaki tutumlarına etkisinin ileride etkin bir Sosyal
Bilgiler öğretmeni olmalarında önemli bir faktör olabilir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada; Fırat, Dicle, Siirt ve Adıyaman Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
bölümlerinin 1,2,3 ve 4.sınıflarında okuyan öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin, cinsiyet, yaş, ailenin
maddi durumu ve internette kalma süreleri, sosyal ağ üyeliği, kişisel bilgisayar sahibi olma ve sınıf gibi değişkenlerin
araştırılması hedeflenmektedir.
Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevaplar aranmıştır:
1.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre dijital vatandaşlık davranışlarında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
2.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yaş değişkenine göre dijital vatandaşlık davranışlarında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
3.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ailenin maddi durumu değişkenine göre dijital vatandaşlık
davranışlarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin internette kalma süresi değişkenine göre dijital vatandaşlık
davranışlarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
5.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin herhangi bir sosyal ağa üye olup olmama değişkenine göre
anlamlı bir farklılık var mıdır?
6.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin kişisel olarak bilgisayar sahibi olup olmama değişkenine
göre dijital vatandaşlık davranışlarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
7.Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin dijital vatandaşlık davranışlarında sınıf değişkenine göre
anlamlı bir farklılık var mıdır?
8. Dijital vatandaşlığa yönelik genel davranışları nasıldır?
Sayıltılar
Hazırlanan dijital vatandaşlık ölçeği amaca hizmet edebilecek niteliktedir.
Araştırmaya katılan Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin akademik başarı oranları birbirine benzerdir.
Araştırmaya katılan öğretmen adayları kendilerine yöneltilen sorulara objektif ve samimi olarak cevap vermişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma seviyeleri eşit kabul edilmiştir.
Sınırlılıklar
2015-2016 Eğitim – Öğretim yılının 1 ve 2. dönemi dört haftalık araştırma uygulama süreciyle,
Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği anabilim dalından da öğrenimlerine devam eden 1.2.3. ve 4.sınıf öğretmen adayları ile,
Dijital vatandaşlık davranışlarını ölçen dijital vatandaşlık ölçeği ve bu ölçekteki 63 soruya verilen cevaplar ile sınırlıdır.
Tanımlar
Dijital Vatandaş: Online yazıları ve bilgileri anlama, yazma,okuma ve gerektiğinde yönlendirme becerisine sahip
ekonomik yeterliliği ölçüsünde, geniş bir erişimi mevcut bulunan ve düzenli bir şekilde interneti kullanan kişilerdir
(Mossberger, Tolbertve McNeal, 2008: 1)
Dijital ortamda mevcut uygun bilgileri, yeterliliği oranında elekten geçirip çevirimiçi alana etkin bir biçimde dahil olan,
kazandığı bilgileri hem içinde bulunduğu toplumun hem de bireysel gelişimini arttırmak maksadıyla için bilgece
kullanan şahıslardır (Farmer, 2010).
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Sosyal Bilgiler:Küreselleşen dünya ve farklılaşan ve ülke şartlarında bilgisini kullanarak karar alıp sorun çözebilen
etkin vatandaşlar yetiştirmek maksadıyla sosyal ve insani bilimlerden aldığı kazanım ve yöntemleri harmanlayarak
kullanan bir öğretim ve kazanım programıdır (Öztürk, 2006: 24)
Dijital Etik:Kişilerin yaptıkları tercihleri ve nasıl hareket edeceklerine dair onlarıetkileyen doğru ve hataya ilişkin
kurallardır(Lavdon, 1996, akt.Dedeoğlu,2001: 3).
Siber Vatandaş: İnternet yoluyla çevirimiçi ortamlarda bulunan ve dijital vatandaşlık kurallarını özümsemiş ve bu
kuralları uygulayan şahıslardır(The United States Department of Justice, 2002).
Kısaltmalar
BİT
ISTE
PEW
NCSS

: Bilgi İletişim Teknolojileri
: International Society for Technology in Education
:The Pew Research Center for the People
:National Council for the Social Studie

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Vatandaşlık Kavramı ve Tarihsel Gelişim
Vatandaş kelimesi, Latince'de bir şehir devletinin, esas olarak da Roma Cumhuriyeti'nin üyesi anlamına gelen 'civis' ya
da 'civitas' kelimesinden türemiştir. Civitas kelimesi de, Yunanca'da bir polisin, yani Yunan şehir devletinin üyesi
anlamına gelen 'polites' kelimesinin Latince karşılığıdır. Atina şehir devletinin ünlü bir vatandaşı olan Aristoteles,
vatandaşı, devleti yöneten ve bunun karşılığında da yönetilen kişi olarak tanımlamaktadır. Bu tanım vatandaşın,
kavramsal olarak siyasi yönetim süreçlerinden ayrı tutulamayacağına vurgu yapmaktadır. Aristoteles'in bu tanımı,
vatandaşları siyasi süreçlere ve demokrasiye daha etkin katılmaya teşvik etmede ilham kaynağı olduğu için günümüze
kadar ulaşmıştır. Aristoteles'in tanımı, pek çok yönetici tarafından siyasi açıdan tehdit edici bulunmuş, bu nedenle de ya
kullanımı ya tamamen iptal edilmiş, ya da tanıma yeni anlamlar yüklenmiştir (Smith, 2002, 106). Atina demokrasisinde,
vatandaşlık kavramının bir diğer özelliği ise vatandaşlık ve bunun getirdiği hakların yalnızca seçilmiş, küçük bir gruba
verilmesi, geri kalanların ise büyük ölçüde bu haklardan mahrum bırakılması olmuştur (Hague ve Loader, 2005: 29). Bu
çağda, 18 yaşını geçmiş, Yunanistanlı aynı ebeveynlerden dünyaya gelmiş bütün erkek bireyler vatandaş kabul
edilirken, bölgede yerleşik Yunanlı olmayanlar, kadınlar ve hiçbir hakkı bulunmayan köleler vatandaş olarak kabul
edilmemiştir (Erbay, 2009: 3)
Vatandaşlık, Roma İmparatorluğu'nda Aristoteles'in tanımladığından farklı bir anlamda kullanılmıştır. Roma
vatandaşları, Roma devletine sadakat karşılığında Romalı askerler ve yargıçlar tarafından koruma altına alınan
kişilerdir. Bu dönemde, vatandaşların kendi kendini idare süreçlerine katılmaya yönelik özendirici bir çaba
görülmemektedir (Smith, 2002: 106). Pocock'a göre (1995; akt. Smith, 2002:106) bunun nedeni, ilke olarak
vatandaşlara tıpkı Atina vatandaşlarına olduğu gibi yasama meclislerinde görev alabilme hakkı tanınmış olmasına
rağmen, bu meclislerde görev almanın veya siyasi süreçlere etkin katılım sağlamanın, imparatorluğun yayılmacı
politikayla ele geçirdiği topraklardaki tebaanın çoğu için oldukça güç olmasıdır. Bu nedenle, Roma vatandaşlığı,
zamanla, vatandaş olmadan ziyade, yalnızca bir ülkenin uyruğunu taşıyan kişilerin yasal statüsü konumuna gelmiştir.
İnternet ve İnternetin İşlevleri
İnternet, dünyanın farklı bölgelerinde bile olsa birçok bilgisayarın bir ağ yoluyla birbirine bağlandığı, küresel dünyada
yaygınlığı her geçen gün artan bir iletişim sistemidir ve insanoğlunun her an gittikçe artan ‘‘üretilen bilgi ve birikimleri
depolama, paylaşma ve istenildiğinde kolayca ulaşabilme’’ istekleri sonrasında oluşturulmuş bir teknolojinin ürünüdür.
Bu teknoloji sayesinde pek çok konuda bireyler bilgiye ucuz,kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bilgiye
ulaşabilmektedir.Bir başka ifade ile internet, birden fazla haberleşme ağının (network) birlikte meydana getirdikleri;
metin, müzik, grafik vb. dosyalar ile bilgisayar programlarının kısaca tüm insanlık bilgisinin paylaşıldığı ve karşılıklı
olarak iletildiği, bilgisayarlar arasında kurulmuş bir ağdır (Yücel 2007: 8,9). Fiziksel mekândan bağımsız sanal bir
iletişim, ticaret, bilgi, eğlence ve paylaşım ortamı olan internet (Çelik ve Karaaslan, 2003:1), bugüne kadar ortaya çıkan
teknolojik icatlar arasında toplum hayatında çok hızlı bir değişme meydana getiren ender yeniliklerdendir (Karaca,
2007: 17).

626

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
İnternetin İşlevleri ve Özellikleri
Bilgiye Ulaşma
Günümüzde çok hızlı bir şekilde internetin dünyadaki her yere yayılmasının en önemli sebebi, herkese hitap eden
bilgilere hızlı ve ucuz olarak ulaşmasıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun internet sayesinde çevirim içi olan bir kişi,
herhangi bir sitede yayımlanmış bilgi dosyalarına ulaşarak, buradan elde ettiği bilgileri bilgisayarındaki kişisel
dosyalara yükleyebilmektedir. İnternet ağı sayesinde devlet organlarının dokümanlarına, bilimsel amaçlı verilere,
eğlence ve oyun sitelerine, iş arama sitelerine, kişisel ilan amaçlı bildirilere ve bilgi veritabanlarında bulunan tüm
konulardaki bilgileri elde etmek ve bu bilgileri yasal sınırsızlık çerçevesinde kullanmak mümkündür.
İnternette Haber Sitelerine Erişim
İnternetin zaman ve maliyet ucuzluğu fark edilmeden önce, internet ağları bir bilgi dosyası ve her kitabın sığabildiği bir
kütüphaneydi. Ardından kamu ve özel şirket veya kişilerin oluşturduğu bilgilere ulaşma imkânı veren siteler ortaya
çıktı. Bu evrede hemen hemen bütün medya kuruluşları tek bir depoda toplandığı ve üzerinde değerlendirmelerin
yapıldığı haber siteleri oluşturmaya başladılar. Bu derece geniş ölçekli para döngüsünün olduğu bir sektör içinde medya
organlarının bulmasıyla; haberi yayma, program akışının belirlenmesi, medya şirketi ve temsilci personellerinin
tanıtılması gazetecilerin internet sayesinde bilgiye ulaşma olanakları ve bağlantılarının mevcut olduğu haber depoları
oluşmaya başlamış ve bu alanda olumlu gelişmeler ardı ardına sağlanmıştır.
Sohbet
Çevirim içi ortamlarda yer alan sohbet odaları, uzak veya yakın dünyanın her yerinden insanı buluşturabilmekte
milletler ve kültürler arası diyalogun ve etkileşimin kapısını aralamaktadır. Fakat kullanıcılar tarafından sohbet
odalarının dolaylı yollarda samimiyet ve iletişim sıcaklığından uzak olması uzmanlar tarafından eleştiri konusu
olmuştur. Yeni bir sanal mekân yaratılması iletişim noktasında büyük bir buluştur. Dünyanın farklı şehirlerinden
insanlar aynı anda aynı sanal ortamda tüm konularda bilgi aktarımı sağlayabilmekte etkileşim halinde olabilmektedir.
Kişiler isterlerse bu sanal ortamlarda özel bir ortam daha oluşturabilir ve daha bireyselleştirilmiş konuşmalar
yapabilmektedirler.
E-Posta
Günümüzde internet ağının en büyük nimetlerinden biri de e-postadır.Elektronik posta kısaltmasıyla e-posta veya
İngilizcesi e-mail adı verilen ve çevirim içi kişilerin yazdıkları bilgileri ve video, resim dosyalarını birbirlerine
yollayabildikleri iletilere denir. Çağımızda interneti kullanan hemen herkesin sahip olduğu Elektronik posta hesapları
kişilere etik ve hızlı iletişimin anahtarını vermiştir. Resmi ve kişisel milyonlarca ileti e-posta yoluyla her an ortamda
internet sayesinde göndericiden alıcıya ulaşabilmektedir. Her kullanıcının kendi şifresiyle erişebildiği bu e-posta
hesapları kişiye ve kurumlara özeldir.
Uzaktan Eğitim
Okul ortamına bağlı kalmadan farklı mekânlarda buluna öğrencinin internet sayesinde eğitim görmesini sağlayan ve bu
sayede eğitim ve öğretimin dijital olarak yapıldığı eğitim şekline uzaktan eğitim denir.

Oyun
İnternetin insanlara sağladığı bir diğer avantaj da boş zaman etkinlikleri yapabilecekleri oyunlardır. İnternet ortamında
oyun ev rahatlığında dar bir oyun alanında olmasına rağmen kişilere heyecan, korku ve acı yaşatabilecek simülasyon
araçlarıdır. Gerçek gibi hissedilebilen simülasyonlar, insanlara duygusal gerçeklikler hissettirebilmektedir. İnternetteki
sanal oyunlara çok fazla zaman ayıran bireylerde gerçek olaylardan soyutlanma ve gerçek dünyayla bağların zayıfladığı
ruh halleri yaratmalarına yol açabilmektedir.
Tanıtım
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Medyanın reklam amaçlı en sık kullandığı araç haline gelen internet tanıtım ve reklam amaçlın kullanımını her geçen
gün arttırmaktadır. Tanıtımları yapma amacı taşıyan şirketler internet kullanımı sayesinde ürünlerinin reklamlarını ve
tanıtımlarını sağlarlar.
İnternetin Riskleri
Dijital vatandaşlık olarak tabir edilen etkin internet kullanıcılarının çevirim içi imkanlardan faydalanma düzeylerini
ölçmek dijital vatandaşlık algısını ve düzeyini en iyi belirleme yoludur. Yapılan çeşitli araştırmalarda dijital vatandaş
olarak tabir ettiğimiz internetin etkin kullanıcılarını çevirim içi ortamlarda hangi risklerin beklediğini ve bu tehditlere
etkin internet kullanıcılarının ne ölçüde etkilendiği araştırılmıştır. Araştırmanın bu bölümünde internet sayesinde etkin
internet kullanıcılarının yakalayacakları fırsatlar ve karşılaşacakları riskler ve yaşanabilecek mağduriyet durumları
belirtilmeye çalışılmıştır.
İçerik Riskleri
İnternetteki içerik riski, görsel ve yazılı olarak olumsuz içerikler barındırdığı düşünülen web sayfalarıdır. Bu tür riskli
içerikler değişik versiyonlarda internet kullanıcıları üzerinde negatif etkiye sahip olabilir. Irkçı ifadeler ve resimleri,
şiddet ifadeleri ve resimler, nefret ifadeleri ve resimleri, pornografi ile ilişkili içerikler, içeriğin seviyesine göre internet
kullanan bireyleri ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etki altına alabilmektedir. Buna benzer olarak zararlı ve yanlış
içerikler de, bu bilgileri elde eden tüm internet kullanıcıları için farklı riskler oluşturmakta ve online bilgi çöplüğüne
neden olmaktadır.
Temas Riskleri
Temas riskleri temel olarak iletişimde bulunurken, çevrimiçi ve çevrimdışı olma riski üzerinde çalışılmıştır. Çevrimiçi
internet iletişimi, kişisel bilgi ve gizlilik ihlalleri, cinsel istismarı ve sanal zorbalık olmak üzere üç başlık altında
toplamakla birlikte, tüm bu internet risklerinin bilinçsiz internet kullanıcılarının ve çocukların sanal ortamlarda
tanımadığı ve kötü niyetli insanlarla temasa geçerek kendilerini olduğundan daha masum tanıtan istismarcıların
durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasından dolayı ortaya çıkmaktadır ('grooming': kötü niyetli iletişim).
Ticari Riskler
Bu risk türünün en önemli merkezi riskini interneti etkin olarak kullanan bireylerin kişisel bilgilerinin çalınması sonucu
kimlik hırsızlığı/oltalama (phishing) ve buna benzer tarzlarda dolandırıcılık olayları oluşturmaktadır. Ticari risklerin en
önemli risk türlerini kimlik avı (identity theft) veya toplum mühendisliği çatısı altında toplayabiliriz. Kimlik avı
(identity hunting), farklı birine ait kişisel bilgilerin yasadışı yollardan elde edilip kullanılması sonucu oluşan
dolandırıcılık şeklidir.
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İnternetin Vatandaşlık Üzerindeki Etkileri
Toplumlar üzerinde, kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz etkileri gözlemlenen İnternetin, insanın
sosyal hayatı ve kültürü üzerinde birtakım değişiklere yol açtığı görülmektedir. Dünya, İnternetle, bilgi ağırlıklı bir
iletişim sisteminin içine doğru yol almakta ve bununla birlikte bilginin geniş kitlelere ulaşması İnternet sayesinde
sağlanmaktadır.
Dijital Vatandaşlık
Hukuk devletlerinde, devletin vatandaşlara tanımlamış olduğu anayasal hak ve sorumluluklardan bireyin
faydalanması için devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bireyler vatandaş olarak adlandırılır. Sonradan veya doğum yoluyla
kazanılan bu hakları kullanan birey vatandaş olarak tabir edilir. Bu açıdan bakıldığında vatandaşlık doğum hakkıyla
kazanılabilindiği gibi müracaat veya ödüllendirme yoluyla başka bir ülke vatandaşlığına sonradan geçmenin de
mümkün olduğunu göstermektedir. Bazı bireyler hem kendi ülkesinin vatandaşlığını devam ettirmenin yanında hem de
farklı bir ülke vatandaşlığına da geçebilmektedir. Başka bir tabirle çifte vatandaş olabilmektedirler. Bu sebeple dijital
vatandaşlığın normal vatandaşlıkla aynı haklara sahip olabilirliğinin mümkün olup olmayacağı sorusu akıllara
gelmektedir. Dijital vatandaşlık 9 boyutta incelenmiştir:
1.Dijital Ahlak;
Dijital araçları kullanırken hak ve sorumluluk bilinci,
Dijital araçları nerede ne zaman kullanacağı bilinci
2.Dijital Yasa;
Dijital ortamlarda geçerli kural, yasa ve politikalara karşı farkındalık
Bu kurallara riayet edilmesi
3.Dijital Hak ve Sorumluklar;
Dijital araçlar yoluyla bireyin özgürce kendini ifade etmesi
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Suç ve haksızlıklara karşı şikâyet hakkının kullanılması
4.Dijital Sağlık;
Dijitalleşmenin getirdiği sağlık sorunları (fiziksel, ruhsal)
Dijital dünyayla ortaya çıkan sağlık sorunlarına karşı bilinçli olmak
5.Dijital Güvenlik;
Dijital araçların kullanımı esnasında kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması,
Donanım, yazılım ve ağ güvenliğinin çevirim içiyken sağlanabilme bilinci
6.Dijital okur-yazarlık;
Farklı teknolojilere karşı farkındalık ve teknolojileri etkin kullanma becerisi
Doğru bilgiye ulaşma bilgi üretme, paylaşma bilinci
Eğitim- öğretimde teknolojiyi kullanabilme
7.Dijital İletişim;
Dijital ortamlarda bilgi alışverişi yapabilme
Farklı dijital iletişim araçları kullanabilme yetisi
Doğru yerde ve zamanda iletişim
8.Dijital Ticaret;
Çevirim içi ortamlarda mal ve hizmet satın alma bilinci ve yeterliliği
E-bankacılık, e-ticaret gizliliğinin korunması ve güvenlik bilinci
9.Dijital Erişim;
Bireyin teknolojiye ve internete her yerden ulaşabilmesi
Dijital teknolojiye hızlı ve kaliteli erişimi
Dijital Vatandaşlığın Çevrimiçi Boyutu
Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler sayesinde bireyler daha uzaklardaki diğer dijital vatandaşlarla etkin iletişim
kurabilmektedir. Bu durum empati kurma ve kültürel alışverişin hızlanmasını mümkün kılmıştır(Odabaşı, 2012).
Teknoloji dünyasında dijital vatandaşlık, teknolojik araçların internetle birleştiğinde ortaya çıkan nimetleri etkin
kullanabilen her şartta geçerli kuralları benimsemiş bireylerin çevirim içi etkinliğidir. Bu nedenle dijital vatandaşlık
düzeylerini değerlendirirken bireylerin çevirim içi kullanabilme alışkanlıklarını göz önünde bulundurmak gerekir.
Dünyada Dijital Vatandaşlık
Bilişim sektörlerinin de artık kullanmakta olduğu bir kavram haline gelen dijital vatandaşlık her geçen gün önem
kazanmaya başlayan bir kavram halini almıştır.Dünya bilişim devi Microsoft çevirim içi teknolojinin fırsatlarını ve
tehditlerini iyi bildiği için dijitalleşme ve dijital vatandaşlığın tüm dünyada geçerli davranış normlarının hazırlanması
gerektiğini yazılı rapor halinde hükümetlere sunmuştur.
Ülkemizde Dijital Vatandaşlık
Ülkemizde çocuk, genç ve ailelerin dijital vatandaşlık düzeylerini araştırmak amacıyla yapılan ilk çalışma, 8 şehirden
20 pilot okul seçilerek; 1848 ortaokul ve lise öğrencisinin yanı sıra; 1961 aile bireyi üzerinde yapılmış ve önemli
bulgular rastlanmış bir araştırmadır. Dijital vatandaşlık algısını incelemeyi amaçlayan çalışmada çevrimiçi
teknolojilerin ve dijital aletlerin gelişimine ek olarak dijital vatandaşlığın çevirim içi ana faktörü olan internet hizmetleri
üzerinde çalışılmış, internet kullanımının etkililiği ve yaygınlığı ölçülmeye çalışılmıştır.Çalışmaya katılan aile bireyleri
son bir senede en az bir kez internette zararlı eylemlerle karşılaştıklarını, %66'sı dijitalleşme ve çevirim içi hizmetleri
gençler ve çocuklar için yararlı olarak bulduklarını belirtmişlerdir. Ailelerin %67'si sosyal ilişkilerinin internet
yüzünden zayıfladığını belirtmiştir. Ailelerin %90’ı çocuklarının internet kullanımında çok başarılı ve etkin olduğunu
söylemiştir.Çocuklarının internetten kötü etkilendiğini söyleyen ebeveyn oranı ise %48'de kalmıştır. Çocukların %81’i
internet kullanırken filtreleme paketi ile karşılaşmadıklarını söylerken; %26'sı ise internetten olumsuz etkilendiğini
kabul etmektedir.Ülkemizde 15 Ekim 2011 tarihinde hizmete başlayan güvenli internet ve filtreleme paketini
ebeveynlerin %54'ü yeterli görmemektedir (Ocak, 2013).
Ülkemiz ve Dijitalleşen Dünya
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Türkiye'nin internetle tanışma ve halkın internet hizmetlerini etkin olarak kullandığı tarihlere göz attığımızda dijital
vatandaşlık kavramını daha rahat analiz etmek mümkün olacaktır. Dijital dünyanın ve bilgi alışverişinin en önemli
buluşu olarak kabul edilen internet dijitalleşmenin en önemli ayağını oluşturur.Ülkemizde 1986 yılında kurulan Türkiye
Üniversiteler ve Araştırma Ağı (TÜVEKA) internetin ilk geniş ağı olarak kabul edilir. Orta doğu ve Teknik Üniversitesi
ve TÜBİTAK ortaklığı ile ağ hayatına başlayan TR.NET1991 yılında ilk İnternet servis sağlayıcı olarak kullanılmaya
başlandı. İlk yurt dışı ağ bağlantısı 1992 yılında Hollanda ile gerçekleştirildi. Orta doğu ve Teknik Üniversitesi
öncülüğünde ilk uluslar arası internet bağlantısı 1993 yılında kesintisiz olarak başladı. Kurumlar ve şirketlere internet
hesaplarının resmen verilmeye ve halkın geniş banttan internet kullanmaya başladığı yıl ise 1994’tür.1995 yılında Ege,
Bilkent, Boğaziçi ve İstanbul Üniversiteleri'nden internet bağlantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk internet altyapı
sistemi olan TURNET 1995’te kurulmuştur.
Dijital Vatandaşlık Boyutları
İnterneti etkin bir biçimde kullanan dijital vatandaşın çevirim içi ortamlarda karşılaşabileceği tehditler belirli faktörler
olarak incelenmesi sonucunda bazı boyutlar ortaya çıkmıştır. Birçok araştırmacı ve yazar dijital vatandaşlığı farklı
kategori ve boyutlara büründürmek yerine Mike Ribble’ nin belirlediği 9 ana boyut adı altında incelemiştir. Bu
araştırma da ise dijital vatandaşlığın 9 boyutu ile ilgili kapsamlı araştırma yapılmış her bir boyutun çevirim içi risklerle
ne oranda bağlantılı olduğu ve bir boyut içerisinde çevirim içi ortamlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmaya
çalışılmıştır.
Dijital Etik Boyutu
Dijitalleşme ve çevirim içi ortamlarda bulunmanın ahlaki sorumlulukları vardır. Çevrimiçi ortamda internet ile ilgili
materyalleri kullanırken iletişimde bulunduğumuz ya da henüz bulunmadığımız diğer dijital vatandaşların haklarına
saygılı davranmalı ve sorumluluk sahibi dijital vatandaş olarak hareket etmeliyiz. Örneğin, ahlaki olgu içerisinde etik
kuralları ve davranışları internet ortamında da sürdürebilmek doğru bir üslupla başkalarına hitap etmek önemlidir.
Dijital İletişim
Günümüzde çevrimiçi iletişimin dijital ortamda yapılabilmesinin en temel yolu internet hizmetlerinin varlığıdır.
Çevirim içi ortamlarda sosyal ağların sık kullanılması sanal ortamda temas risklerinin varlığını beraberinde getirmiştir.
Dijital Ticaret
Online alışveriş,e-bankacılık hizmetlerinin kullanımı ve gelir idaresi başkanlığı gibi resmi kurumlarla para trafiği dijital
ticaret kapsamına girer. İnternette ticari bir işle meşgul iken, kişisel bilgilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması
için güvenli siteler tercih edilmelidir.
Dijital Hak ve Sorumluluklar
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internete erişim, sadece bilgisayarlar yoluyla değil akıllı cep telefonları, tabletler ve
LED televizyonlar yoluyla da çevirim içi ağlara bağlanarak mümkün hale gelmiştir.İnternet kullanıcılarının sosyal ağlar
yoluyla kendi fikrini özgürce belirttiği bir alan olmasının yanında söylem özgürlüğünün başkalarının şahsi hak ve
özgürlüklerini ihlal etmemesi ölçüsünde sınırlandırılmıştır. Örnek olarak bakıldığında sanal ortamda araştırılan bir
bilgiden veya akademik bir çalışmadan alıntı yapılacaksa, alıntının ne şekilde kullanılacağı, bilginin telif hakkı ve sınaî
hakları çerçevesinde izne ve kaynak belirtme gerekliliği vardır.
Dijital Güvenlik
Günlük yaşantımızdaki fiziksel güvenliğimiz kadar mühim bir hale gelen çevirim içi ortamda güvenlik hayati önem
taşımaktadır. 2016 yılı itibariyle siber farkındalık ve güvenlik kavramlarının hayatımızda daha fazla yer alacağı
öngörülmektedir (Kıvırcık, 2013). Dijital ortamlardaki güvenlik açıkları ve çevirim içi ortamlarda oluşan risk ve
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tehditlerin her geçen gün fazlalaşması hükümetlerin teknolojik sistemlerini ve bireysel dijital aletlerin ve diğer tüm
şahsi bilgi ve belgelerin risk grubunda olmasına yol açar.
Dijital Okuryazarlık
Teknoloji çağında bireyler, okulla tanışmadan önce dijital araçlarla tanışma ve kullanma becerisine sahip
olabilmektedirler.Dijital okur-yazarlık çevirim içi iken bilgi ve belgeleri doğru ve yerinde kullanma, doğru bilgiye
ulaşma becerisi ve bunun sayesinde, eğitim öğretimin internet yoluyla yapılabilmesini de kapsamaktadır.
Dijital Sağlık
Genelde hep olumsuz yönleriyle karşımıza çıkan sağlık faktörü; dijital ortamlar söz konusu olduğunda da bu geleneği
sürdürür. Dijital vatandaşlar, dijital araçları ve internet hizmetlerini kullanırken bir çok kullanıcı da bedensel ve ruhsal
birçok hastalık çeşidine maruz kalabilmektedirler.
Dijital Vatandaşlık Eğitimi
Sosyal Bilgiler Dersi ve Teknoloji
Sosyal bilgilerin bir disiplin olarak en öncelikli hedefi, demokrasiyi benimsemiş ve demokratik yaşama istekli,
donanımlı, etkin bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Bu bireyler çevresine duyarlı, aktif, çağdaş ve katılımcıdırlar.
Sosyal çevre analizini iyi yapıp çevresindeki olaylara vakıf bireylerdir (Sunal ve Haas, 2005:9). Sosyal bilgiler
disiplininin hedefi; sosyal planlamayı doğru bir şekilde analiz ederek, öğrencileri sosyal çevreyle buluşmaya
hazırlamaktır. Bu nedenle öğrenci ve öğretmen boyutuyla ele alındığında toplumdaki bilgi inkılâbı ve çevirim içi
olumlu ve olumsuz etkilere karşı tamamıyla hazır bireyler yetiştirmelidir (Nelson, 1998:248). Bu amaçla eğitimin her
disiplininde olduğu gibi teknoloji kullanımının, sosyal bilgiler disiplininin hedeflerini ve öğretim kazanımlarını
destekleyebileceğini söyleyebiliriz (Sunal ve Haas,2005:9). Bolick (2002:184), Sosyal bilgiler dersinin bir disiplin
olarak teknoloji ile harmanlanması; kubaşarak iletişim etkinlikleri, bilgi toplama etkinliği ve çoklu ortam etkinliği
(multimedia) gibi başlıklar altında ele alınmıştır.
Sosyal Bilgiler İle Teknolojinin Uyumunu Sağlayan Etkinlikler
Sosyal bilgiler disiplininin teknolojiyi araç olarak kullanması ve bu maksatla hedef kazanımlarını gerçekleştirmesini
sağlayan etkinlikleri şöyle ifade edebiliriz:
İşbirlikli İletişim Etkinlikleri
İşbirlikli (kubaşarak) iletişim özellikle Sosyal bilgiler dersinde kullanıldığında alıcı ve gönderici arasındaki iletişimdeki
yerel ve coğrafi şart farklılıklarını en aza indirgeyen etkinliklerdir. Klasik eğitim yöntemlerinde sadece sınıfta yapılan
eğitim ve öğretim bu öğrenme modelinde video- konferans, e-mail ve internet kaynaklarını ders içi etkinliklerde
kullanarak işbirlikli bir şekilde sorun çözme odaklı analiz yapabilen bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır.
Öğrenci sahip olduğu bilgi ve deneyimleri arkadaşlarıyla rahatça paylaşabilmektedir (Bolick, 2002:184).
Veri Toplama Etkinlikleri
Veri toplama etkinliklerinin en önemli amacı bilgisayar ve internettir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde, 1969
yılında Pentagon adı verilen Savunma Bakanlığının tüm dünyada müttefik ülke ve A.B.D. birlikleriyle askeri konularla
ilişkili kaynak, bilgi ve doküman paylaşımını hızlandırmak için internet (uluslararası ağ, şebeke)geliştirilmiştir
(Martorella, Beal, Bolick, 2005:334). Günümüzde, tüm soruların cevaplarının arandığı ve fazlasıyla bulunduğu bir ağ
haline gelen internet bilgi, eğlence, oyun, sosyal ortam, ticaret ve resmi işlem noktası haline gelmiştir.
Çoklu Ortam Etkinlikleri
Bilgisayar destekli yazılım programları öğretmen ve öğrencilerin Sosyal bilgilerin özünü çoklu araç tasvirleri kullanarak
kavramalarına yardımcı olur. Böylece özgüveni tam bireyler, bilgilerini, kendi deneyimleri doğrultusunda
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yapılandırmalarına yardımcı olur (Bolick, 2002:184).
Bu süreci müteakiben, öğrenciler çevirim içi edindikleri bilgilere ve veri kaynaklarına değer verirler ve organize
ettikleri bilgilerini yorumlarlar, sorularına yine kendileri cevap bulurlar. Nihayetinde gelecek çalışmalar için daha
donanımlı ve alt yapısı güçlü birer birey olarak kendilerini yetiştirirler (Garcia ve Michaelis, 2001:337).
Yeni Sosyal Bilgiler Programında Teknoloji Kullanımı
2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını ve programlarını hazırlayan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca
İlköğretim Sosyal bilgiler programı(6-7.Sınıflar), bilgisayar ve internet destekli olarak değiştirildi.
Yeni Sosyal bilgiler programında hedeflere ulaşmak için dersin öğretim aşamasında, öğretmenlerin CD-Rom, Sosyal
bilgiler dersi tarih konuları ile ilgili benzeşim (simülasyon) programları, çoklu bilgisayar ortamı (multi medya) gibi
teknolojik araçları çevirim içi bilgiye ulaşma web siteleri ve telekomünikasyon hizmetlerini kullanmaları önerilmektedir
(MEB, 2005: 10).
Sosyal Bilgiler Derslerinde Teknoloji Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
Sosyal bilgiler alanında uzmanların ortak görüşleri teknoloji kullanmanın öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda
derse karşı merak uyandırma ve amaca ulaşma konusunda kullanılabilecek en kapsamlı yapısal yöntemdir (Heafner,
2004:47).
Bilgi toplumunda sosyal bilgiler öğretmenleri şu özelliklere sahip olmalıdır;
- Bilgisayar yazılımı kurabilme ve kullanabilme
- Dijital çizelgeve kayıtlara kolayca ulaşabilme
- Kelime işlemi ve elektronik resim(fotoğraf) programlarını kullanabilme
- Ders hedef ve kazanımları ile ilgili içerikleri internetten araştırabilme ve öğrencilerin de bu beceriyi
kazanması için model olmalıdır (Parker, 2001:18).
İlgili Araştırmalar
Alan yazında doğrudan dijital vatandaşlığa odaklanan pek fazla çalışma bulunmamakla birlikte özellikle dijital
vatandaşlığın gizlilik ve güvenlik, erişim, iletişim, sağlık ve etik boyutlarını içeren çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır.
Aşağıda yerli ve yabancı alan yazında dijital vatandaşlık ve boyutları ile ilgili yapılan araştırmalar sunulmuştur.
Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Aşkar ve Yalçınalp (2003), yaptığı araştırmada ‘öğrencilerin bilgi toplama amacıyla internet kullanma biçimlerinin
incelenmesi’ adlı çalışmanın amacı öğrencilerin interneti kullanma biçimlerinin bilgi arama ve iletişim ortamlarındaki
tutum ve davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi yöntemleri kullanılmış olup doküman analizleri,
gözlemler ve görüşmeler 10 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgiye erişim yöntemleri
ve bilgiyi arama tarzları arasında benzerlikler belirlenmiştir. Öğrencilerin uygun ortamlar hazırlandığında interneti
kitaplara ve kütüphaneye ve diğer eğitsel dokümanlara tercih ettikleri belirlenmiştir.
Batur ve Aksüt (2007), tarafından yapılan bir araştırmada internet perspektifinde ergenlerin sosyalleşme ve iletişim
kurma sürecini açığa çıkarmayı amaçlayan çalışma lise ve yüksekokula giden 300 ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir.
25 açık uçlu sorudan oluşan bir anket aracılığıyla toplanan araştırma verilerine göre internetin ergenlerin
sosyalleşmesini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple genç yetişkinlere göre, çevirim içi ortamların
zarardan ziyade faydalı olduğu görüşü hakimdir. Genç yetişkinlere göre çevirim içi ortamların en cezp edici yönü
istendiği anda bilgiye ulaşabilme özelliği oluşturmuştur ve gençlere göre internet büyüleyici bir ortam olarak
nitelendirilmiştir.
Arnas (2005)tarafından yapılan bir araştırmada 3-18 yaş arası 933 çocuk üzerinde bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın
verilerine göre ailelerin hepsinin evinde en az bir televizyon, yarısın evinde ise iki ve daha fazla televizyon

633

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
bulunmaktadır. Ailelerin %35’inin evinde ise bilgisayar, %21’inin evinde internet olduğu belirlenmiştir. Evlerinde
bilgisayar bulunan ailelerin %21.3’ünde bilgisayarın çocuk odasında bulunduğu ve bilgisayarı daha çok çocukların okul
ödevlerini yapması amacı ile alındığı saptanmıştır. Aynı zamanda çocukların %45.4’ünün zaman zaman internet
kafelere gittikleri sonucuna varılmıştır.
Karaca (2007) tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada internet kullanımının liseli gençlerin sosyal hayatlarındaki
yeri ve etkileri araştırılmıştır. Araştırmada Elazığ ili merkezindeki lise öğrencilerinden seçilen 408 öğrenciye sorulan 51
soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen araştırma verilerine göre gençlerin hayatlarında internet kullanımına bağlı
olarak ortaya çıkan bireysel, toplumsal, ailevi problemlerin ve internete dair değerlendirmelerin oluşumunda etkin
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, internetin pek çok avantajının yanında önemli ölçüde olumsuz etkileri de
beraberinde getirdiği; bununla birlikte sosyal hayatta vazgeçilmez bir yer edindiği gerçeğinin açık bir şekilde ortaya
çıktığı vurgulanmıştır.
Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar
PEW (2010a)’in yaptığı araştırmada ‘Çevirim içi Komşular Raporu’ 30 Kasım ile 27 Aralık 2009 tarihleri arasında 18
yaş üstü 2258 yetişkin ile telefon anketlerine dayanmaktadır. Araştırmada deneklere çevirim içi bağlantıları ile ilgili
çeşitli sorular yöneltilmiştir. Ankete katılan yetişkinlerin %22'si e-posta ya da kısa mesaj yoluyla yaşadıkları yerin trafik
durumunu, okullarda gerçekleşen olayları, hava tahminlerini ya da işlenen suçlarla ilgili ajanslara abone olduklarını
söylemişlerdir. Ayrıca, yetişkinlerin %20’si komşularıyla iletişim kurmak ve içinde yaşadıkları toplumla ilgili haberleri
alabilmek için dijital araçları kullandıklarını belirtmişlerdir.
PEW(2010b)tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırma ise ‘Toplumsal İlişkilerin Geleceği’ adlı çalışma olmuştur.
Bu araştırmada 895 internet uzmanı üzerinde uygulanan anketin verilerine göre uzmanların büyük bir çoğunluğu
internetin bir iletişim aracı olarak kullanılmasının hem olumlu hem de olumsuz etkileri olacağını ve internetin sosyal
ilişkileri geliştirdiğini, gelecek yıllarda da bu etkilerin devam edeceğini belirtmiştir. Araştırmaya katılanların bazıları
internet sayesinde iletişim için harcanan zamanın azaldığını, bununda zayıf ya da güçlü pek çok ilişkinin doğmasına yol
açtığını ve coğrafi mekânların ilişki kurmaya veya ilişkileri sürdürmeye engel olmadığını ifade etmişlerdir.Ayrıca
katılımcılar, dijital yerlilerin toplumsal ağ oluşturma ile ilgili araçları ve diğer toplumsal teknolojileri kullanarak
edindikleri iletişim şekillerinin, insanlığı yeni bir çağa taşıyacağını, aileler oluşturacağını ve ekonomik çıtayı
yükselteceğini belirtmişlerdir.
YÖNTEM
Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi maksadıyla çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi ve dijital vatandaşlık kavramlarına ilişkin algılarını derinlemesine incelemeyi
amaçlamaktadır.
Bu amaca yönelik yürütülen çalışmada betimleyici analizlere uygun nitel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Nitel
çalışmalar; sosyal olay ve olguları etkilendiği çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı hedef alan bir yaklaşımdır
(Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Nitel çalışmalardaki amaç araştırma eserin okuyucu tarafından konunun sosyal çevrede var olduğu şekliyle anlaşılıp ele
alınmasını sağlamaktır. Bu çalışma nitel bir çalışmanın desenlerinin incelenip özel durum araştırması olarak
hazırlanmıştır.
Özel durum çalışmaları; genel bir çalışmanın ürünlerini ve yöntemini daraltarak kısmi bir alana indirgemektir. Bu
amaçla daha önce sebepleri ve sonuçları incelenen geniş bir araştırmanın farklı yöntem ve tasarımlarından elde edilen
sonuçları özel bir duruma uygulanabilmekte sebepleri ve sonuçları kontrol etme şansı artmaktadır.
Bu amaçla, araştırmacı mevcut veri toplama araçlarını (ölçek, görüşme) kendi çalışmasında kullanarak problem
durumunu araştırmıştır.
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Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla
bütünsel durum araştırması uygulanmıştır.
Çalışma Gurubu
Bu araştırmanın çalışma gurubu Fırat, Dicle, Siirt ve Adıyaman Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
öğretmenliği bölümünde öğrenimlerine devam eden 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Doğu ve
Güneydoğu’daki üniversitelerde öğrenimine devam eden ve dijital ortamların internete erişimin kısmen yetersiz olduğu
ortamlarda bulunan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital teknolojiye yakınlıkları ve bunlardan ne derecede
faydalanabildiklerinin incelemesi amaçlanmıştır.
Sosyal Bilgiler, ilköğretim çağındaki öğrencilerin vatandaşlık bilincine ulaşmasında anahtar role sahip bir disiplindir, bu
yönüyle sınırları henüz çizilemeyen dijital dünya ile devamlım etkileşim halinde olan bireyin dijital vatandaşlık algısı
onları birer dünya vatandaşı yapacağı olgusu üzerine kurulmalı ve dijital teknolojileri etkin bir biçimde kullanmalarına
yardımcı olunmalıdır. Bu yönüyle öğretmen anahtar modeldir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının veya başka bir
deyişle yakın geleceğin öğretmenlerinin donanımlı bir şekilde eğitim öğretime hazır olmaları dijital hak ve sorumlukları
vatandaşlık eğitimi doğrultusunda öğrenciye kazandırmaları hayati öneme sahiptir.
Bu nedenle Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bu aşamada önemli bir role sahip olduğu gerekçesiyle bu araştırmada
Sosyal Bilgiler öğretmen adayları ile çalışılmıştır.
Tablo 3. Üniversite, sınıf ve cinsiyet bazında katılımcı sayıları
Üniversite
Toplam
Kız
Erkek
I. sınıf
K
E
Fırat
181
79
102
114 18
Dicle
196
96
100
19
22
Adıyaman
162
69
93
15
18
Siirt
143
70
73
18
19
Toplam
682
321
361
66
77

II.sınıf
K
E
22
27
25
27
19
21
21
23
87
98

III. sınıf
K
E
18
29
32
19
23
24
16
18
89
90

IV.sınıf
K
E
15
28
20
26
12
30
15
13
62
97

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 682’si ile yürütülen bu araştırmada;1. maddede öğretmen adaylarının 321’i kadın
361’i ise erkektir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 109’u 17-19 yaş aralığında, 393’ü 20-22 yaş aralığında, 179’u ise 23ve üzeri
yaş aralığında olduklarını belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının 311’i her gün 1-2 saat aralığında internette kaldığını belirtirken 179’u 2-3 saat aralığı 183’ü ise 3
saat ve üzerinde çevirim içi olduklarını belirtmişlerdir.
Adayların 274’ünün kendine ait bir bilgisayarı bulunurken 405’i ise bulunmadığını ifade etmişlerdir.
Adayların 348’inin 3-5 yıl aralığında bilgisayar kullandığı belirtilmiştir, 334’ünün ise 5 yıl ve üzerinde bilgisayar
kullanıcısı olduklarını belirtmişlerdir.
‘Herhangi bir sosyal ağa üye misiniz?’ sorusuna ise ankete katılan öğretmen adaylarının 566’sının bir sosyal ağa üye
olduğunu, 111’inin ise üye olmadığını belirtmişlerdir. 5 adayın ise bu soruyu cevaplamadığı görülmüştür.
Öğretmen adaylarının 165’i 1. sınıf, 221’i 2. sınıf, 149’u 3. Sınıf, 147’si 4.sınıf öğrencisidir.
‘En sık bağlandığınız ilk üç sosyal ağ siteleri hangileridir?’ sorusuna araştırmaya katılan adayların 603’ü Facebook,
Twitter, Whatsapp; 70 aday ise Hangsout, Messenger, Instagram kullanıcısı olduklarını belirtmişlerdir.
‘İnternette günlük kalma süreniz ortalama ne kadardır?’ sorusuna araştırmaya katılan adayların 350’si 1-2 saat, 265’i ise
12 saat ve üzeri çevirim içi olduklarını belirtmişlerdir.
Verilerin Toplanması
Veri toplama süreci 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Fırat, Dicle, Siirt ve Adıyaman Üniversitelerinin
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerinde gerçekleştirilmiştir.
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Üniversitelerin 1,2,3 ve 4. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen bu uygulama ve veri toplama
aşaması 3 ay sürmüştür.
Araştırmanın amacına uygun olarak üniversitelerden gerekli izinler alınarak öğretmen adaylarıyla görüşüldükten sonra
araştırmanın amaçları, sebepleri ve aşamaları hakkında öğretmen adayları bilgilendirilmiştir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adayları gönüllük çerçevesinde uygulamaya dahil edilmişlerdir. Üniversitelerde görevli
akademisyenlerden çalışmanın uygulanması aşamasında yardım alınmıştır.
Belirlenen dört üniversitede okuyan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından gönüllü olarak çalışmada yer almayı kabul
edenlerle yapılan anket ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır.
Birinci aşamada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına Kocadağ (2012)’ın geliştirdiği öğretmen adaylarının dijital
vatandaşlık düzeyini belirleme amacıyla hazırladığı ölçek uygulanmış ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital
vatandaşlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Belirlenen üniversitelerdeki Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının teknolojiye, bilgiye ulaşma ve interneti etkin kullanabilme becerileri 63 soruluk ölçeğe verilen çoktan
seçmeli cevaplarla araştırmacı tarafından veri olarak kaydedilmiştir.
Veri Toplama Araçları ve Yöntemleri
Veri toplama araçları olarak ölçek, görüşme uygulanmış ve betimsel istatistiklerden sonucu elde edilen Annova testi
gibi değişken analizlerine yönelik yöntemler kullanılmıştır.Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeyini belirlemek
amacıyla Kocadağ (2012) tarafından geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış olan ‘Dijital Vatandaşlık Ölçeği’ yedi
faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler şunlardır:
Dijital iletişim ve okuryazarlık özellikleri
Dijital etik ve hukukun özellikleri
Dijital erişim özellikleri
Dijital haklar ve sorumlulukların özellikleri
Dijital sağlık özellikleri
Dijital güvenlik özellikleri
Dijital ticaretin özellikleri
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık seviyelerinin ölçülmesi dönük geliştirilen dijital vatandaşlık
ölçeğinden bir öğretmen adayının alabileceği en üst ve en alt puan aralığı 63-315 arasındadır.
BULGULAR
Bulgular
Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla SPSS paket programıyla
elde edilen ölçümler ve tablolar aşağıda belirtilmiştir. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa
Yönelik Davranışlarının Yaş değişkeni ile ilgili betimsel istatistikleri Tablo 5.1’de verilmiştir; bu değişkenlerin
ANOVA sonuçları göre analizi ise Tablo 5.2’te verilmiştir.
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Tablo 5.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile Yaş Değişkeni Arasındaki Korelasyon
İlişkisini Gösteren Betimsel İstatistikler
Yaş

N

a) 17-19 yaş

109

236,31

31,25

b) 20-22 yaş

393

230,52

33,50

c) 23yaş ve üzeri

179

232,33

40,37

SS

Tablo 5.2.
Adaylarının
Davranışlarına Yönelik Algılarının Yaş Değişkeni ile ilgili Anova Sonuçları

Sosyal Bilgiler Öğretmen
Dijital
Vatandaşlık

Yaş

Kareler Toplamı

sd

Kareler Ort.

F

Sig.*

Tukey

Gruplararası

2898,370

2

1449,185

1,176

,309

-

Gruplariçi

835467,812

678

1232,253

Toplam

838366,182

680

P<.05
Tablo 5.1 incelendiğinde, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik davranışları ile yaş değişkeni
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [F(1,176)= P>.05].
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik Tutumlarının Aile Ortalama Gelir değişkeni ile
ilgili betimsel istatistikleri Tablo 5.3’de; bunların değişkenlere göre analizine yönelik ANOVA sonuçları ise Tablo
5.4’te verilmiştir.
Tablo5.3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Davranışları ile Aile Ortalama Gelir Değişkeni
Arasındaki İlişkiyi Gösteren Betimsel İstatistikler
Aile Ort. Gelir

N

SS

0-650

125

227,93

37,52

651-1300

254

226,54

34,32

1301-1950
1951 ve üzeri

154
142

235,27
241,19

35,01
32,71

Tablo 5.4. Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik Davranışlarının Ailelerin Ortalama Gelir Değişkeni ile ilgili Anova Sonuçları
Aile Ort. Gelir

Kareler Toplamı

sd

Kareler Ort.

F

Sig.*

Tukey

Gruplararası

23288,079

3

7762,693

6,423

,000

a-d*,b-d*

Gruplariçi

810957,773

671

1208,581

Toplam

834245,674

674

P<.05
Tablo 5.2’de yer alan veriler incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik Aile
ortalama gelir değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir [F(6,423) p< .05].
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla yapılan Tukey HSP testi sonucunda bu farklılığın
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ailelerin ortalama geliri 0-650 TL arasında olanlar (

=227,93) ile 1951 TL ve üzeri olanlar ( =241,19) arasında

olduğu ve bu farkın geliri 1951 TL ve üzeri olanların lehine olduğu ; yine geliri 651-1300 TL olanlar (
1951 TL ve üzeri olanlar (
olduğu görülmüştür.

=226,54) ile

=241,19) arasında farklılıkların olduğu ve bu farklılığın 1951 TL ve üzeri olanların lehine

Tablo 5.4.1 Ailelerin gelir düzeyi istatistikleri tablosu
Ortalama
Dağılım
Fırat
Gelir
Üniversitesi
0-650
125
32

Dicle
Üniversitesi
41

Adıyaman
Üniversitesi
22

Siirt
Üniversitesi
30

651-1300
1301-1950
1951 ve üzeri

64
30
27

57
29
38

51
59
21

254
154
142

82
36
51

Tablo 5.5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile Cinsiyet Değişkeni Arasındaki İlişkiyi
Gösteren t- testi Sonuçları
Cinsiyet

N

SS

321
Kadın
Erkek

361

231,72
231,94

t

P*

,083

,934

32,89
37,11

Tablo 5.5’teki veriler incelendiğinde Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik davranışları ile
cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır.
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik Tutumlarının Sınıf değişkeni ile ilgili betimsel
istatistikleri Tablo 5.6’da; bunların değişkenlere göre analizine yönelik ANOVA sonuçları ise Tablo 5.7’de verilmiştir.
Tablo 5.6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile Sınıf Değişkeni Arasındaki İlişkiyi
Gösteren Betimsel İstatistikler

Sınıf

N

a) 1. Sınıf

165

231,0967

32,11187

b) 2. Sınıf

221

229,1840

32,83587

c) 3. Sınıf
d) 4. Sınıf

149
147

232,8471
235,6261

37,44057
39,18634

SS

Sınıf
Gruplararası

Kareler Toplamı
3908,364

Sd
3

Kareler Ort.
1302,788

Gruplariçi

837974,028

678

1235,950

Toplam

841882,392

681

Tablo 5.7. Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik
Davranışlarının Sınıf Değişkeni ile ilgili
Anova Sonuçları

F
1,054

Sig.*
,368

Tukey
-

Tablo 5.7’de yer alan verilere bakıldığında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik
davranışlarıyla sınıf değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğuna dair herhangi bir kanıta
rastlanmamıştır.
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik Davranışlarıyla İnternette Kalma Süresi değişkeni
ile ilgili betimsel istatistikleri Tablo 5.8’de; bunların değişkenlere göre analizine yönelik ANOVA sonuçları ise Tablo
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5.9’da verilmiştir.
Tablo 5.8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile İnternette Kalma Süresi Değişkeni
Arasındaki İlişkiyi Gösteren Betimsel İstatistikler

İnternette Kalma Süresi

N

a) 1- 2 saat

311

227,95

35,17

b) 2-3 saat

179

236,44

36,45

c) 3 saat ve üzeri

183

235,24

32,70

SS

Tablo 5.9. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik Davranışlarının İnternette Kalma Süresi
Değişkeni ile ilgili Anova Sonuçları

İnternette Kalma
Süresi
Gruplararası

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ort.

F

Sig.*

Tukey

10513,876

2

5256,938

4,324

,014

a-b*, a-c*

Gruplariçi

814601,375

670

1215,823

Toplam

825115,251

672

Tablo 5.9’da yer alan veriler incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik
tutumlarıyla İnternette kalma Süresi değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir
[F(4,324)= p< .05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla yapılan Tukey HSP testi sonucunda
bu farklılığın internette kalma süresi 1-2 saat arasında olanlar ( =227,95) ile 2-3 saat arasında olanlar ( =236,44)
arasında olduğu ve internette kalma süresi 2-3 saat olanların lehine olduğu; internette kalma süresi 1-2 saat arasında
olanlar ( =227,95) ile 3 saat ve üzeri olanlar ( =235,24) arasında internette kalma süresi 3 saat ve üzeri olanların
lehine olduğu görülmüştür.
Tablo. 5.10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile Bilgisayar Sahibi Olup Olmama
Değişkeni Arasındaki İlişkiyi Gösteren t- testi Sonuçları
Bilgisayar Sahibi Olma

N

Evet

274

SS
239,70

T

P*

33,90

4,796
,000
Hayır
405 226,72
35,05
P<.05
Tablo 5.10’daki veriler incelendiğinde, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik tutumlarıyla
bilgisayar sahibi olup olmama değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.
Aritmetik ortalamalar incelendiğinde bilgisayar sahibi olan öğretmen adaylarının (

=239,70) bilgisayar sahibi

olmayan ( =226,72) öğretmen adaylarına göre dijital vatandaşlık davranışlarının daha olumlu düzeyde olduğu
görülmektedir.
Tablo. 5.11. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile Sosyal Ağa Üyelik Değişkeni
Arasındaki Korelasyonu Gösteren t- testi Sonuçları
Sosyal Ağa Üyelik
N
SS
T
P*
Evet

566

235,43

33,71

Hayır

111

212,80

36,35

6,383

639

,000
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P<.05
Tablo 5.11’deki veriler incelendiğinde Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik tutumlarıyla
Sosyal Ağ üyeliği değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Tablo
incelendiğinde herhangi bir sosyal ağa üye olan öğretmen adaylarının ( =235,43)sosyal ağlara üye olmayan (
=212,80) öğretmen adaylarına göre dijital vatandaşlığa yönelik davranışlarının daha olumlu düzeyde olduğu
görülmüştür.
Tablo 5.12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa Yönelik Tutumlarına İlişkin Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
N

Ss

682
3.67
.53
Tablo
5.8’deki
bulgular
incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Dijital Vatandaşlığa yönelik davranışlarının yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç
Bu araştırmanın amacı Fırat, Dicle, Siirt ve Adıyaman Üniversiteleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim
gören Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik dijital vatandaşlık
ölçeğinin 682 öğretmen adayına uygulanmasıyla bu ölçekten alınan puanların belirli değişkenler açısından
incelenmesidir. Bu amaçla ölçekte yer alan 63 maddeden ve konu olarak yedi boyuttan oluşan ölçeğin uygulanması
uygun görülmüştür.
Ölçek maddelerinin özellik betimlemesi açısından madde analizi yapılmıştır. Dijital vatandaşlık ölçeğinin güvenirliliğin
ve geçerliliğin sağlanması açısından madde toplam korelasyon katsayıları ve madde ayırt edicilik değerleri
hesaplanmıştır. Elde edilen değerler sonucunda güvenilirlik ve geçerlilik ile ilişkili şu çıkarımlarda bulunulmuştur
(Kocadağ, 2012):
Her bir maddenin ölçeğin tamamıyla olan ilişkisi oldukça yüksek ve manidar çıkmıştır. Ölçekte yer alan her bir
maddenin ölçtüğü özellik ile ölçeğin bir bütün olarak ölçtüğü özelliğin aynı olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçekte yer
alan maddelerin ayırt edicilik değerleri yeterli düzeydedir. Yani her bir madde o madde ile ölçülmek istenen özelliğe
sahip olanlar ile olmayanları iyi ayırabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekte yer alan maddeler ölçekte ölçülmek istenen
özellikleri ölçebilecek düzeydedir. Kapsam geçerliliğine ilişkin bulgulara uzman görüşlerine dayandırılmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi ile test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin yedi temel
faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu faktörlerin altında yer alan maddeler incelendikten sonra bu faktörler
isimlendirilmiştir: Ölçeğin birinci faktörü ‘Dijital İletişim ve Okuryazarlık Özellikleri’, ikinci faktör ‘Dijital Etik ve
Hukuk Özellikleri’, üçüncü faktör ‘Dijital Erişim Özellikleri’, dördüncü faktör ‘Dijital Haklar ve Sorumluluklar
Özellikleri’, beşinci faktör ‘Dijital Sağlık Özellikleri’, altıncı faktör ‘Dijital Güvenlik Özellikleri ’, ve yedinci faktör
'Dijital Ticaret Özellikleri’ olarak adlandırılmıştır. Bu faktörlerin kendi içerisinde geçerlilik ve güvenirlilik uyumu
verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapısı ve alt boyutları belirlenmiştir. Doğrulayıcı
faktör analizi ile bu yapının ne derece doğrulandığı test edilmiştir. Ölçeğin en son halinde ise güvenirliliğe ilişkin
Cronbach Alfa güvenirlilik katsayıları hesaplanmış ve ölçeğin bütünü için bu değerin 0,976 olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. +1’ e yaklaştıkça güvenirliliğin arttığı bilgisine dayanarak ölçeğin güvenirliliğinin yüksek olduğu
belirlenmiştir. Ölçeğin test- tekrar test yöntemi ile elde edilen güvenirlilik katsayıları hesaplanmış ve bu değerin 0,91
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin uygulanmasının kolay ve puanlamasının pratik olması, zaman ve maliyet
açısından ekonomik oluşu kullanışlı olduğunu göstermektedir.
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Kocadağ (2012)’nin hazırladığı dijital vatandaşlık ölçeğinin Fırat, Dicle, Siirt ve Adıyaman Üniversiteleri Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık
davranışlarının cinsiyet, yaş, aile ortalama aylık geliri, kendisine ait bilgisayarı olup olmadığı, sosyal ağ üyeliği, sosyal
bilgiler öğretmenliği kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu ve günlük internette kalma süresi gibi değişkenler açısından
incelenmesine ilişkin sonuçlar;
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeği ile yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulunmamaktadır [F(1,176)=P>.05].
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeğinden aldıkları puanlar ile cinsiyet değişkeni arasında
manidar bir farklılık bulunamamıştır.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeğinden aldıkları puanlar ile aile ortalama aylık geliri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır [F(6,423)=P>.05]. Farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu anlamak amacıyla yapılan Tukey HSP testi sonucunda bu farklılığın aile ortalama geliri 0- 650 TL arası
olanlar (

=227,93) ile geliri 1951 TL ve üzeri olanlar (

=241,19) arasındadır. Geliri 1951 TL ve üzeri

olanların lehinedir. Geliri 651-1300 TL olanlar (
=226,54) ile 1951 TL ve üzeri olanlar (
=241,19) arasındadır
ve geliri 1951 TL ve üzeri gelir grubundaki ailelere mensup öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranış düzeyi
daha yüksektir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeğine verdiği cevaplardan aldığı puanlar doğrultusunda
kendilerine ait bilgisayarları olup olmaması arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bilgisayar sahibi olan
öğretmen adaylarınınaritmetik ortalamaları incelendiğinde (

=239,70), bilgisayar sahibi olmayan öğretmen

adaylarının (
=226,72) ortalamaları görülmektedir. Bu sonuç bilgisayar sahibi olan öğretmen adaylarının dijital
vatandaşlığa davranışlarının daha olumlu düzeyde olduğu görülmektedir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik tutumlarının internette kalma süresi değişkeni
açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir [F(4,324)=P>.05]. Farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla yapılan Tukey HSP testi sonucunda bu farklılığın internette kalma
süresi 1-2 saat arasında olanlar (
=227,95) ile internette kalma süresi 2-3 saat arasında olanlar (
=236,44)
arasında internette kalma süresi 2-3 saat arasında olanların lehine;2-3 saat arasında olanlar ile 3 saat ve üzeri olanlar (
=235,24) arasında internette kalma süresi 3 saat ve üzeri olanların lehine olduğu bulunmuştur.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeği ile sosyal ağlara üyelik değişkeni arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.Sosyal ağlara üye öğretmen adaylarının sosyal ağlara üye olmayan
öğretmen adaylarına göre dijital vatandaşlık davranışlarının düzeyi yönelik daha olumludur.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlığa yönelik tutumlarının sınıf değişkeni arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeğinden aldıkları puanlara göre %29.22 (N=282)’sinin orta
ve düşük seviyede yer alırken; %71,78 (N=402)’sinin ise iyi, çok iyi ve mükemmel seviyelerde puanlar aldıkları
görülmüştür. Bu durum dijital vatandaşlığa yönelik davranışların olumlu yönde olduğunu göstermiştir.
ÖNERİLER
Araştırmanın bu bölümünde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Kocadağ (2012) tarafından yapılmış ve uygulanmış
dijital vatandaşlık ölçeğinin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına uygulanmasıyla elde edilen puanların belirli
değişkenler açısından analizi ile ilgili ortaya çıkan sonuçlara göre araştırmacının kendi tecrübelerine ve yapılacak diğer
araştırmalar için önerilerine yer verilmiştir. Araştırma bulgularına dönük olarak yapılan öneriler;
Eğitimin uzak hedeflerinden olan etkin vatandaş yetiştirme hedefinin kazanımlarının en yoğun olduğu sosyal bilgiler
dersini öğretecek öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi ve dijital vatandaşlık algılarının
ölçülmesi araştırılabilir. Değişkenler farklılaştırılıp yeni araştırmalar yapılabilir.
Yapılan incelemelerde ülkemizde dijital vatandaşlık ile ilgili araştırmaların çok az olduğu görülmektedir. Bundan dolayı
özellikle sosyal bilimler ile ilgili farklı eğitim basamaklarındaki öğretmen adaylarıyla ilgili dijital vatandaşlık
davranışları ile ilgili araştırmalar arttırılmalıdır.
Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ölçeği ve verdiği cevaplardan aldığı puanlar doğrultusunda kendilerine ait
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bilgisayarı bulunan adayların bulunmayan adaylara göre dijital vatandaşlık davranışlarının daha olumlu düzeyde olduğu
görülmüştür. Bu durum ilerleyen teknoloji ve artan satın alma gücünden dolayı gelecekte şahsi bilgisayar sahibi
kişilerin artmasıyla dijitalleşme ve dijital vatandaşlık davranışlarının artacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda
gelecek yıllarda önemini arttıracak olan dijital vatandaşlık davranışları ile ilgili araştırmaların yoğunlaşması
araştırmacılara önerilmektedir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin internette kalma süresi değişkeni açısından
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Özellikle akıllı telefonlar yoluyla internete
her an her yerde bağlanılabilinmesi internette kalma süresini arttırmaktadır. İnternette sanal bir dünya oluşturan bireyin
etik, yasa, sorumluluk ve vatandaşlık gibi uyması gereken birtakım kuralları benimsemesi gerekmektedir. İnternetin
yasal yollarla daha fazla kontrol edilebilirliği arttırılmalıdır.
Sosyal Bilgiler dersinde etkin birey olarak yetiştirilmesi hedeflenen öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük pay sahibi olan
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlığa yönelik görüşleri alınmalıdır ve bu görüşler ışığında ölçekler
geliştirilmeli ve benzer çalışmalarıyla yeni ölçek metodları geliştirlmelidir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sosyal ağlara üye olma değişkeninde üye olanların dijital vatandaşlık
davranışlarının olumlu ve anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. Bu yönüyle bireylerin düzenli ve yasalara uygun
sosyal ağlara üyeliği teşvik ettirilmeli ve bu konuda yönlendirilmeleri uzmanlar tarafından tavsiye edilmelidir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ailelerinin ortalama aylık gelirleri ile dijital vatandaşlık ölçeğinden aldıkları
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Gelir seviyesinin yüksekliği lehine sonuçlar
ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple ortalama refah düzeyinin arttırılması hususunda yapılacak istihdam ve refah seviyesi
gelecekte dijital vatandaşlık düzeyinin artmasını sağlayabilir. Bu nedenle, ekonomik kalkınma ve istihdam
arttırılmalıdır.
Dijital vatandaşlık algısının erken yaşlarda oluştuğu göz önüne alındığında ortaokulların Sosyal Bilgiler müfredatının
dijital vatandaşlık algısını hedefleyen kazanımlarının ve ders içeriklerinin dijital vatandaşlık eksenli hazırlanması
önerilmektedir. Ayrıca yenilikçi ders müfredatı hazırlanmasında uzman görüşlerinin yanı sıra öğretmen adaylarının da
fikirleri alınmalıdır.
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ÖZET: Eğitim kurumlarında yürütülmekte olan, teknolojiyi eğitim ile bütünleştiren projelerin bir sonucu olarak
kurumlarda teknolojik altyapı oluşturulmaya ve öğretim faaliyetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile
desteklenmeye çalışılmaktadır. BİT’in eğitim ortalarında yerini alması bazı gereklilikleri beraberinde getirmiştir. Bu
gerekliliklerden biri de eğitsel materyallerin oluşturulması ve kullanılmasıdır. Geçmişten günümüze, eğitsel
materyallerin geliştirilmesine, kalitesinin iyileştirilmesine ve bu materyallerin öğrenme, performans gibi değişkenlere
katkısının arttırılmasına yönelik birçok girişim olmuştur. Bu girişimler sonuncunda Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri
geliştirilmiş ve bu ilkeler birçok yerde eğitsel materyalin kalitesini belirleyen bir ölçüt olarak kabul edilmiştir. Bu
çalışmada amaç güncel çoklu ortam tasarım ilkelerini bir araya getirerek; günümüzdeki teknoloji tabanlı eğitsel
materyallerin değerlendirilmesinde ve materyal geliştirme süreçlerinde yol gösterici olması hedeflenen “Eğitsel
Materyal Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri Değerlendirme Ölçeği” ni geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde materyal
tasarımına yön veren temel kaynaklar üzerinde doküman analizi yapılmış ve güncel kaynaklar çalışmaya dahil
edilmiştir. Uzman görüşleri sürece dahil edilerek ölçeğe son hali verilmiştir.
Anahtar kelimeler: çoklu ortam tasarım ilkeleri, eğitsel materyal, eğitsel materyallerin değerlendirilmesi, ölçek
geliştirme

Multimedia Design Principles Based Instructional Material Evaluation Scale
ABSTRACT: As a result of the projects integrating education with technology in educational institutions, foundation
of technological infrastructures has been continuing, and instructional activities have been tried to be supported by
information and communication technologies (ICTs). ICT in educational environments has brought some necessities
with itself. One of the necessities is the development and use of educational materials. There have been different
attempts to develop educational materials, to improve quality, and to increase the contribution of these materials to
different variables such as learning, and performance. Multimedia Design Principles was created and accepted as the
criteria for quality of educational materials. The purpose of the study is to bring contemporary multimedia design
principles, and to develop Multimedia Design Principles Based Instructional Material Evaluation Scale, which is for
developing and evaluating technology based instructional materials. Fundamental up-to-date sources guiding material
development processes were included and analyzed in the study. Final form of the scale was prepared with the inclusion
of experts’ reviews.
GİRİŞ
Multimedya öğretimi en basit ifadeyle öğretimin kelimeler (yazılı veya sesli) ve resimler içeren ortamlarda
gerçekleştirilmesidir. Günümüz öğrenme ortamları dikkate alındığında bu ortamlara derslerde kullanılan sunum, grafik,
resim, poster, infografik örnek olabileceği gibi ortamı statik bir konumdan etkileşimli bir boyuta dönüştüren etkileşimli
video, animasyon veya öğrenenin özelleştirmesine izin veren uygulamalar da örnek olarak gösterilebilir. Multimedya
uygulamaları, bilgisayar ile eğitim hayatına giren uygulamalar olmamakla birlikte; bilgisayarların öğrenme
ortamlarında kullanımının yaygınlaşmasıyla konumunu daha önemli hale getirmiştir (Mayer, 2014).
Bilişsel Yük Kuramı ve Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı çoklu ortam uygulamalarının geliştirilmesinde referans olarak
kullanılabilecek iki kuramdır. Her iki kuramda kaliteli bir eğitsel materyal nasıl olmalıdır sorusuna cevap aramaktadır.
Bu çalışmada her iki kuramın önerileri dikkate alınmış fakat yoğunlukla Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı referans
alınmıştır.
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Bilişsel Yük Kuramı
Bilişsel yük, öğrenme veya bir görevi tamamlama sırasında insanın bilişsel sisteminde oluşan yük olarak
tanımlanmaktadır (Chandler ve Sweller, 1991; Clark, Nguyen, & Sweller, 2006). Driscoll (2000) ve Clark vd.’nin
belirttiği gibi temelinde bilgi işleme sistemini de barındıran bu kuram araştırmacılar tarafından öğretim çıktılarının
iyileştirilmesi için kullanılmaktadır (Pass, Renkl ve Sweller, 2003). Bu kuram çerçevesinde kısa süreli belleğin (KSB)
sınırlılığı ilkesine vurgu yapılarak bu sınırlılığın verimli bir şekilde yönetilebilmesi için araştırmalar yapılmaktadır.
Bilişsel yük kuramı etkili öğretim ortamlarının oluşturulması için eğitsel materyal geliştirmede referans olarak
kullanabilecek; uygulamaya yönelik rehber ilkeler sunmaktadır. Bu yönüyle eğitsel materyal geliştirmek isteyenler için
bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu rehber tüm içerik uygulamaları, eğitimde teknoloji entegrasyonu çalışmaları hatta
eğitim dışındaki tüm alanlar için de geçerlidir.
Genel olarak bu kurama göre bir öğretim tasarımcısının görevi ilişkili yükü arttırmak, ilişkisiz yükü azaltmak ve içsel
yükü yönetmektir. İçsel yük öğretim hedeflerin doğrultusunda oluşturulan içeriğin karmaşıklığının düzeyidir. İçeriğin
karmaşıklığı arttıkça içsel yük artmaktadır. İçsel yük bir konunun içeriğinden meydana gelen yük olduğu için
değiştirilmek (arttırmak / azaltmak) yerine yönetilmektedir. İlişkili yük öğretim hedeflerine ulaşmada öğrenme sürecini
kolaylaştıran yük olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca asıl öğrenilen hedefler olarak da tanımlanabilir. İlişkisiz yük bilişsel
yük kuramının önerdiği ilkelerin nedenini oluşturan ve öğretim hedeflerine ulaşmada öğrenene yardımcı olmayan
yüktür. Sınırlı kapasitenin ilişkili yüke ayrılması için ilişkisiz yükün azaltılması gerekmektedir. Bu üç yük formunu
dengede tutmak, performans ve öğrenmeye olumlu katkı sağlamak amacıyla için araştırmacılar tarafından bir çok ilke
önerilmiştir (Clark vd., 2006).
Çoklu ortam uygulamaları üzerinden KSB’deki sınırlı kapasitenin ve insan bilişsel kapasitesinin verimli bir şekilde
yönetilebilmesi için çalışmaların devam edildiği diğer bir kuramda Çoklu Ortam Öğrenme kuramıdır (Mayer, 2014).
Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı
Çoklu Ortam Öğrenme Kuramının üç hedefi vardır. Bunlar sırasıyla; (1) ilişkisiz işlemeyi azaltma, (2) temel işlemeyi
yönetme ve (3) türetimci işlemeyi teşvik etmedir. İlişkisiz işleme, öğretim hedefleri ile ilgisi olmayan ve bilişsel
kapasitenin boşa harcanmasına neden olan işleme olarak tanımlanmaktadır. Temel işleme ise bir konunun öğrenilmesi
için gerekli olan zihinsel çaba anlamına gelmektedir. Bu işleme tasarımcının elinde olmayan ve çok fazla
değiştirilemeyen fakat yönetilebilen bir yapıya sahiptir. Türetimci işleme, motivasyon gibi derin ve anlamlı öğrenmenin
sağlanması için gerekli olan işleme olarak tanımlanmaktadır. Öğretim tasarımcılarının türetimci işlemeyi teşvik etmesi
gerekmektedir. Bu üç hedefe ulaşabilmek için her hedefi kapsayan ilkeler mevcuttur (Mayer, 2014).
Çoklu ortam tasarım ilkeleri, insan bilişsel kapasitesinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi ve öğretim çıktılarının
iyileştirilebilmesi için hazırlanan rehber ilkelerdir. Bu ilkelerin dayandığı üç ilke vardır. (1) Aktif işlemci, (2) Sınırlı
kapasite, (3) İkili kanal. Aktif işlemci ilkesi, anlamlı ve derin öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sırasındaki
bilişsel süreçlerin aktif olması gerektiğini, sınırlı kapasite ilkesi, öğrenme sürecinde görevli olan kısa süreli bellek
kapasitesinin sınırlı olduğunu, ikili kanal ilkesi, duyu organları ile dışarıdan alınan bilginin görsel ve sözel kanallarda
işlendiğini ifade etmektedir (Mayer, 2005; Mayer, 2014).
Bilişsel Yük Kuramı ve Çoklu Ortam Öğrenme Kuruma arasındaki İlişki
İki kuramın ortak noktası, kuramsal yapılarının tutarlı olmasının yanında; insan bilişsel kapasitesinin etkili bir şekilde
yönetilebilmesi ve öğretim çıktılarının iyileştirilebilmesi için sunduğu rehber ilkelerdir (Clark vd., 2006; Mayer, 2014;
Mayer, 2005).
Tablo 1 incelendiğinde her iki kuramında önerdiği ilkelerin hedeflediği amaçlar görülmektedir. İki kuramın kullandığı
terminolojiye bakıldığında bilişsel süreçte meydana gelen olayları, biri yük olarak; diğeri işleme olarak
ifadelendirmiştir. Ancak her bir yük veya işlemenin ulaşmak istedikleri hedefler birbirileri ile tutarlıdır. Bu çalışma
kapsamında bu tutarlılıklardan yararlanılarak; Bilişsel Yük Kuramının önerdiği ilkeler ile Mayer (2014) tarafından bir
araya getirilen ilkeler bütünleştirilmiş ve ölçek haline getirilmiştir.
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Tablo 1. Çoklu Ortam Öğrenme ve Bilişsel Yük Kuramının Amaçları
Kuram

Amaç

Çoklu Ortam
Öğrenme Kuramı

Temel işlemeyi
yönetme

İlişkisiz işlemeyi
azaltma

Türetimci işlemeyi teşvik
etme

Bilişsel Yük Kuramı

İçsel yükü yönetme

İlişkisiz yükü azaltma

İlişkili yükü azaltma

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Türkiye’de Eğitimde teknoloji entegrasyonu, Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi ile
öne çıkmıştır. FATİH projesi ile sınıflarda teknolojik altyapı sağlamlaştırılmaya çalışılmaktadır. Proje kapsamında
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullara etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarlar dağıtılmaya devam etmekte, ve
internet altyapıları da geliştirilmeye çalışılmaktadır. FATİH projesinin çıktıları doğrultusunda meydana gelen öğretim
ortamlarındaki değişimler, çoklu ortam uygulamalarının yaygınlaşmasına neden olmuştur.
FATİH projesi kapsamında geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu aracılığıyla çoklu ortam uygulamalarının
paylaşılması ve öğretmenlerin-öğrencilerin bu uygulamalara ulaşması amaçlanmaktadır. Bu platformda, kurumlar
(TÜBİTAK, Vitamin vb.) ve öğretmen-öğrenciler tarafından geliştirilen çoklu ortam uygulamalarının paylaşılmasına
izin verilmektedir. Eğitsel materyaller öğretim ortamlarındaki çoklu ortam uygulamalarıdır. Türkiye’de eğitsel
materyallerin öğretim ortamlarında yaygınlaşması, araştırmacılar için çoklu ortam uygulamalarının kalitesi konusunun
önünü açmıştır. Bu noktadan hareketle eğitsel materyallerin kalitesi ve bu kaliteyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada da çoklu ortam tasarım bir araya getirilerek eğitsel materyal kalite değerlendirilmesinde
kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmiştir.
GÜNCEL ÇOKLU ORTAM TASARIM İLKELERİ
Çalışma kapsamında sunulan ilkeler etkilediği bilişsel süreçlere göre üç kategoride sunulmuştur. (1) İlişkisiz işlemeyi
azaltan ilkeler, (2) Temel işlemeyi yöneten ilkeler, (3) Türetimci işlemeyi hızlandıran ilkeler.
İlişkisiz işlemeyi azaltan ilkeler
İlişkisiz işlemeyi azaltan (1) tutarlılık, (2) dikkat çekme, (3) uzamsal ve (4) zamansal yakınlık, (5) gereksizlik ve (6)
beklenti ilkesi olmak üzere altı ilke bulunmaktadır.
Tutarlılık ilkesi, materyalin konu ile ilgisi olmayan öğelerden arındırılması ve ilginç ama konu ile ilgisi olmayan
öğelerin kullanılmaması olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam tasarımında görseller
dekoratif amaçlı kullanılır, materyalde kullanılan görsellerin konu içeriği ile ilişkisi yoktur, öğrenme hedefleri ile ilişkili
olmayan görsel, ses ve/veya metin kullanılır (Halpern, Graesser ve Hakel, 2007; Mayer, 2005).
Dikkat çekme ilkesi, materyalde dikkat stratejilerinin kullanılması; önemli olan sözcük ve resimlerin vurgulanması;
yeni bir bilgi eklemeden, önemli yerlere vurgu yapılarak konu dışı işlemleri azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Bu
ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam tasarımında; konu içeriğinde öğrenenin dikkat etmesi gereken yerlere yeterince
vurgu yapılmaması, öğrenenlerin içeriği önem derecesine göre şekillendirememesi, metnin düz yazı şeklinde verilmesi,
anlamlı olmayan görsel ve metinlere dikkat çekilmesi gibi durumların yer aldığı söylenebilir (Mayer, 2005).
Uzamsal yakınlık ilkesi, bellekte aynı zamanda tutabilmesi için birbirini tamamlayan kelime ve resimlerin konum
olarak birbirine yakın şekilde yerleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam
tasarımında görsel (resim/canlandırma, yazı) öğelerde açı ve hizalamaya dikkat edilmez, birbirleri ile ilişkili görsel ve
ses öğeleri birbirinden bağımsız hareket eder, birbirleri ile ilişkili olan metin ve görseller ayrı bir bütün olarak algılanır,
görsellerin açıklanması için kullanılan ses ve yazıları bütünleştirebilmek için öğrenenler tarafından gereksiz zihinsel
çaba harcanır, görsel ve metinler öğrenene kopuk bir şekilde sunulur (Halpern, vd., 2007; Mayer, 2005).
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Zamansal yakınlık ilkesi, bir ekranda veya sayfada birbirini tamamlayan çoklu ortam öğelerinin eş zamanlı verilmesinin
art arda verilmesi durumuna göre daha etkili olması olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam
tasarımında görseller ve açıklamaları birbirinden bağımsız şekilde sunulur (Önce görsel sonra açıklama veya önce
açıklama sonra görsel). Öğrenenlerden görselleri veya açıklamaları hatırlaması beklenir (Halpern, vd., 2007; Mayer,
2005).
Gereksizlik ilkesi, İçeriğin kendini tekrarlamaması, görsel ve işitsel kanala ekstra yük getirilmemesi, aynı bilginin, hem
yazılı hem de sözlü olarak eş zamanlı bir şekilde verilmemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye uygun olmayan bir
çoklu ortam tasarımında içerik kendini tekrarlar, aynı bilgi gereksiz yere ayrıntılandırılır, aynı bilgi hem yazılı hem de
sesli olarak verilir (Mayer, 2005).
Beklenti ilkesi, dersten önce öğretim hedeflerinin ve öğrenenden beklenenlerin sunulması olarak tanımlanmaktadır. Bu
ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam tasarımında Öğretim hedeflerine ve .öğrenenlerden beklentilere yer verilmez
(Halpern, vd., 2007).
Temel işlemeyi yöneten ilkeler
Temel işlemeyi yöneten parçalara bölme, ön alıştırma ve duyu biçimi olmak üzere üç ilke bulunmaktadır.
Parçalara bölme ilkesi, içeriğin bütün olarak değil, kategorize edilerek verilmesi, konunun kendi içerisinde bütünlük
oluşturacak şekilde bölümlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam tasarımında
içerik bir bütün olarak verilir, içerik basitten karmaşığa doğru sıralandırılmaz ve içerik öğrenene kompleks bir şekilde
sunulur (Halpern, vd., 2007; Mayer, 2005).
Ön alıştırma ilkesi, Öğrenenlere öğrenme etkinliği öncesi içeriği oluşturan anahtar elemanların ( kavram, eylem, terim
vb.) sunulması; karmaşık içeriklerde öğrenenlerin anahtar kavramlar hakkında bilgi sahibi olması olarak
tanımlanmaktadır (Mayer, 2005).
Duyu biçimi ilkesi, görsel ve işitsel kanalın ikisine eşit ve mümkün olduğunca az bilgi gönderilmesi; Bilginin görsel ve
işitsel modda sunulması tek modda sunulması olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye uygun olmayan bir çoklu ortam
tasarımında görseller yazılı ifadeler ile desteklenir, tek bir kanala çok fazla yüklenilir (Mayer, 2005; Pashler, Bain,
Bottage, Graesser, Koaedinger, McDaniel ve Metcalfe, 2007).
Türetimci işlemeyi hızlandıran ilkeler
Türetimci işlemeyi teşvik eden çoklu ortam, bireyselleştirme ve ses olmak üzere üç ilke bulunmaktadır.
Çoklu ortam ilkesi, bilgiyi kodlama ve hatırlamada çoklu mod (sözel – resimsel), duyu modalitelerinin (işitsel – görsel)
ya da medyanın kullanılmasının; tekli mod, modalite ya da aracın kullanılmasından daha etkili olması olarak
tanımlanmaktadır (Fletcher ve Tobias, 2005; Halpern, vd., 2007; Pashler vd., 2007).
Bireyselleştirme ilkesi, materyalde resmi bir dil yerine; samimi bir dil kullanılması, iletişimde birinci şahsın tercih
edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Mayer, 2005).
Ses ilkesi, materyalde makine sesi yerine insan sesi kullanılmasının öğrenmede daha etkili olması olarak
tanımlanmaktadır (Mayer, 2005).
EĞİTSEL MATERYAL
GELİŞTİRME SÜRECİ

ÇOKLU

ORTAM

TASARIM

İLKELERİ

DEĞERLENDİRME

ÖLÇEĞİ

Bu çalışmada Mayer (2014) tarafından bir araya getirilen Çoklu Ortam İlkeleri referans alınmıştır. Çalışmanın
geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmak için Mayer tarafından da belirtilen bu alanda en çok kabul edilen dokümanlar
kullanılmıştır. Çalışmada uzman görüşü ölçek geliştirme süreci sonunda değil tüm süreç boyunca alınmıştır. Ayrıca
kriter havuzu oluşturulurken Clark vd. (2016) tarafından önerilen 29 rehber ilke, ilgili Çoklu Ortam Tasarım ilkesine
kriter olarak eklenmiştir. Kriterlerin kanıtlanmış çalışma sonuçlarından seçilmesi çalışmanın geçerliliğini ve
güvenilirliğini arttıran diğer önemli bir boyut olmuştur.
Çalışmada ölçek altı aşamadan geçerek geliştirilmiştir.
Çoklu Ortam İlkelerinin Belirlenmesi (12 İlke)
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Bu aşamada, Çoklu Ortam Tasarım ilkeleri ile ilgili yapılan güncel çalışmalar incelenerek; Mayer (2014) tarafından bir
araya getirilen 12 ilkenin ölçekte kullanılmasına karar verilmiştir.
Bu ilkelerle ilgili literatürün araştırılması ve bir araya getirilmesi
İlkeler belirlendikten sonra her bir ilke ile ilgili araştırma yapılmış ve bu alanda ana kaynak olarak belirtilen
dokümanlar seçilmiştir (Mayer, 2005; Halpern vd. 2007; Pashler vd.2007).
Araştırmalar sonucunda kriter havuzunun oluşturulması
Her bir ilke için Başlangıç, Orta ve Başarılı düzeyde kriter listesi oluşturulmuş ve kriterlerin uygunluğu ile ilgili uzman
görüşü alınmıştır.
Oluşturulan maddelerin Çoklu Ortam Uygunluk Düzeyine göre derecelendirilerek ön formun oluşturulması (Başlangıç,
Orta, Başarılı) ve uzman görüşünün alınması
Belirlenen kriterler ile ilkeler bir araya getirilerek ölçeğin taslak hali oluşturulmuş ve uzman görüşü alınmıştır.
Uzman görüşlerine göre ölçeğin revize edilmesi ve son halini alması
Uzmanın her bir ilke ile ilgili verdiği ayrıntılı geri bildirimlere göre ölçek revize edilerek son halini almıştır.
SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çalışmada tasarımcılara öğrenme ortamlarında etkili çoklu ortam kullanımını için başarılı bir tasarım nasıl olmalıdır
sorusuna yanıt veren 12 ilkeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeğin hem tasarımcılara hem de eğitsel materyalin
kalitesini belirlemek isteyen değerlendiricilere bir rehber olması beklenmektedir. Bu ölçeği kullanmak isteyen
araştırmacılara şu önerilerde bulunulmuştur:
Çoklu ortam materyalleri iyileştirilebilir. Materyalin kullanılabilir hale gelmesi gelişimini tamamladığı anlamına
gelmemektedir.
Her çoklu ortam materyallerinin etkisi birbirinden farklıdır. Ancak kaliteli bir çoklu ortam materyalinden
bahsedilebilmesi için materyal tasarlanırken ölçekte yer alan kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir (Mayer, 2014).
Ölçekte yer alan kriterler çalışmanıza göre özelleştirilebilir.
Çalışmada geliştirilen ölçek kullanılarak eğitsel materyaller değerlendirilebilir ve bu değerlendirme sonuçlarına göre
ölçekte yer alan kriterler geliştirilebilir.
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Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elazığ / Türkiye, e-posta:
atekin@firat.edu.tr

ÖZET: Bu çalışma ilköğretim öğrencilerinin, proje ve performans görevlerinde İnterneti kullanma durumlarını
incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışma grubuna Fer ve Akarsu (2008) tarafından geliştirilen "Öğrencilerin
performans görevlerinde ve projelerinde İnterneti kullanma durumlarını belirleme ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubu Elazığ ilinde yer alan ilköğretim okullarında öğrenim gören 7.sınıf 121 kişiden oluşmaktadır. Araştırma
sonucunda öğrencilerin, günlük ortalama İnternet kullanım süresinin 0-2 saat arasında olduğu, İnternet kullanımı beceri
düzeyinin çok iyi olduğu, İnternet kullanım amacının müzik dinlemek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ilköğretim
öğrencileri genellikle proje ve performans görevlerini evde yapmayı tercih etmektedir. Öğrencilerin proje ve
performans görevlerinde kullandıkları malzemeleri bütçelerine uygun buldukları ve genellikle araştırma yapmaya
yönelik konular seçtiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: proje, performans görevi, İnternet kullanım becerisi
ABSTRACT: In this study, primary school students was conducted to determine the status of projects and performance
tasks using the internet. For this purpose "students' performance by task and project scale,developed by Fer and Akarsu
(2008) to determine the status of internet use was applied to the working group. The working group of the research has
been consisted of the 7th grade 121 students in the primary schools located in the province of Elazığ. In the result of the
research it was revealed that students' internet usage per day is between 0-2 hours, their skill level of internet usage is
well, the purpose of internet usage is listening to music. Furthermore primary school students usually prefer to do their
projects and performance tasks at home. It was concluded that according to the students the materials used in their
projects and performance task are appropriate for their budget and they usually choose the topics for research.
Keywords: projects, performance task, skill level of the internet usage

GİRİŞ
Günümüzde eğitim alanında; küreselleşme, çok dil bilme ve kültürlü olma, yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli
eğitim gibi değerlere önem verilmektedir. Bu değerler, temel becerileri kazandırırken aynı zamanda üst öğrenime
hazırlayıcı kazanımlar yönünden bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi, beceri ve tutumları da
içermektedir. Bu yönüyle bakıldığında, eğitim programları çağdaş değerlerin bir ürünü olarak hızlı değişimlerden
etkilenmektedir (Bal, 2012).
Türkiye'de en son 2005- 2006 eğitim öğretim yılında, önemli değişiklikler içeren yeni ilköğretim programı
uygulanmaya başlanmıştır. Bu programda, temelde konu ya da davranış kazandırmaktan öte çağdaş eğitim sistemlerinin
ve yapılandırmacı yaklaşımın hedeflediği üst düzey düşünme becerileri, değer ve tutum kazandırmak hedeflenmiştir.
Yeni ilköğretim programının vizyonu ise araştırma ve sorgulama yapabilen, eleştirel düşünen, problem çözme ve karar
verme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenen bireylerin yetişmesi olarak belirlenmiştir. Bu programda öğrenciye aktif
ve bilgiyi yapılandırıcı bir rol verilirken, öğretmene öğrencilere rehberlik yaparak öğrenmeyi kolaylaştırma rolü
verildiği açıkça vurgulanmaktadır (MEB, 2006). 2005 yılında yayınlanan öğretim programı öğrenci merkezli ve
yapılandırmacı yaklaşım anlayışına uygun olarak düzenlenmiştir. Yapılandırmacı anlayışta bilginin doğruluğundansa
bilginin kullanışlığı daha önemlidir. Çünkü birey, karşılaştığı bir bilgiyi kendisi için faydalı hale getirerek işine yaradığı
sürece kullanır (Benli ve Yılmaz, 2011, Erden ve Akman, 2007). Yeni ilköğretim programında öğrencilere, edindiği
bilgileri kullanmalarını sağlayacak ürünler ortaya çıkarmaları için proje ve performans görevleri de verilmektedir.
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Proje, öğrencilerin ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup halinde seçtikleri bir alan veya konuda inceleme,
araştırma ve yorum yapma, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme, görüş geliştirme ve çıkarımlarda bulunmaları
amacıyla yaptıkları çalışmalardır (MEB, 2006). Performans görevi ise öğrencinin, okuduğunu anlama, yaratıcılığını
kullanma, araştırma yapma, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alana ait becerilerini
aynı anda kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalardır (Mamaç, Ünsal ve
Yavuz, 2006). Performans görevleri, öğrencinin hayatındaki problemleri çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri
nasıl kullanacağını gösterir. Performans görevlerinin amacı, öğrencilerin edindikleri yeni bilgileri zihinlerinde
yapılandırmalarını sağlamaktır (MEB, 2008).
Öğrencilerin proje ve performans görevlerini yaparken özgün ürünler ortaya koymaları, o konuda yeterli bilgiye sahip
olmalarını gerektirir. İnternet bu imkanı öğrencilere eşit miktarda sunan kaynaklardan biridir. İnternet, teknolojinin çok
hızlı geliştiği günümüzde proje ve performans görevleri de dâhil olmak üzere hemen her konu hakkında bilgiye
ulaşılabilecek kapsamlı bilgi bankası konumuna gelmiştir (Akarsu, 2008). Öğrenme ortamlarına İnternetin girmesiyle,
öğrencilere gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümünde güncel bilgi ve diğer kaynaklara ulaşmada sınırsız
imkanlar sağlanmıştır. Bu ortamlar öğretim teknolojileri ve bunlara uygun materyal örneklerini içermeleri sebebiyle
öğrencilerin daha fazla ilgisini çekmektedir (MEB, 2006).
Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin, proje ve performans görevlerinde İnterneti kullanma durumları incelenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin, proje ve performans görevlerinde İnterneti kullanma durumlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
1. İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar kullanımı becerileri hangi düzeydedir?
2. İlköğretim öğrencilerinin İnternet kullanım amaçları nedir?
3. İlköğretim öğrencileri proje ve performans görevlerini yaparken hangi ortamları tercih etmektedir?
4. İlköğretim öğrencilerinin proje ve performans görevlerine yönelik genel görüşleri nelerdir?
5. İlköğretim öğrencileri proje ve performans görevlerini yaparken hangi konuları seçmektedir?
6. İlköğretim öğrencilerinin proje ve performans görevlerini yaparken derslere göre İnternetten yararlanma sıklığı
nedir?
7. Öğretmenlerin proje ve performans görevlerinde öğrencilerden derslere göre istediği İnternetten yararlanma sıklığı
nedir?
8. İlköğretim öğrencilerinin proje ve performans görevlerine yönelik görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2002).
Veri Toplama Aracı
Araştırma sorularına cevap aramak için çalışma grubuna Fer ve Akarsu(2008) tarafından geliştirilen "Öğrencilerin
performans görevlerinde ve projelerinde İnterneti kullanma durumlarını belirleme ölçeği" uygulanmıştır. Ölçek beşli
likert şeklinde düzenlenmiş ve cevap seçenekleri, (1) Hiç, (2) Çok Az, (3) Bazen, (4) Çoğunlukla (5) Daima şeklinde
belirlenerek puanlanmıştır.
Çalışma Grubu
Bu çalışma, Elazığ ilinde ilköğretim 7. sınıfta öğrenim gören elverişli örneklem yöntemine göre belirlenmiş 169 öğrenci
ile gerçekleştirilmiştir.
Ancak hatalı ve eksik veri girişleri nedeniyle analizler 121 öğrenci üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR VE YORUM
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Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir.
Çalışma grubuna ilişkin demografik özelliklerin frekans ve yüzde değerleri aşağıda Tablo1'de verilmiştir.
Tablo 1: Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Özellikler
F
65
56
121
47
35
29
10
121
48
42
22
9
121

Kız
Erkek
Toplam
0-2 Saat
2-4 Saat
4-6 Saat
6 saatten fazla
Toplam
0-1 Yıl
1-3 Yıl
3-5 Yıl
5 Yıldan Fazla
Toplam

Cinsiyet

Günlük İnternet
Kullanım Süresi

İnternet Kullanma
Geçmişi

%
53.7
46.3
100
38,8
28,9
24,0
8,3
100
39.7
34.7
18.2
7.4
100

Tablo 1'deki verilere göre çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 65'i kız, 56'sı erkektir. Öğrencilerin günlük İnternet
kullanım süresi %38,8 ile 0-2 saat arasında değişirken, İnternet kullanma geçmişinin %39,7 ile 0-1 yıl arasında değiştiği
görülmektedir.
Öğrencilerin bilgisayar kullanımı beceri düzeyine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 2: Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımı Beceri Düzeyine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları
Çok İyi

Windows
İşletim
Sistemi
MS Word
MS
Powerpoint
İnternet

İyi

Çalışmalarımı
Yürütecek
Kadar
f
%
16
13,2

f
54

%
44,6

f
40

%
33,1

60
56

49,6
46,3

30
24

24,8
19,8

17
27

89

73,6

15

12,4

12

Çok Az

Hiç

f
7

%
5,8

f
4

%
3,3

14
22,3

7
8

5,8
6,6

7
6

5,8
5

9,9

3

2,5

2

1,7

Tablo 2'deki verilere göre öğrencilerin bilgisayar kullanımı beceri düzeyinde İnternet %73,6 ile en yüksek orana
sahipken, MS Word kullanım beceri düzeyi %49,6, MS Powerpoint kullanım beceri düzeyi %46,3 ve Windows İşletim
Sistemi %44,6 şeklinde sıralanmaktadır.
Öğrencilerin İnternet kullanım amaçlarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımı Tablo 3'de verilmiştir.
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Daima(5)

Çoğunlukla(4)

Bazen(3)

Hiç(1)

Çok Az(2)

Tablo 3: Öğrencilerin İnternet Kullanım Amaçlarına İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

E-Posta göndermek ve
almak için

27

22.3

23

19

34

28.1

18

14.9

19

15.7

Sohbet etmek için

17

14

19

15.7

27

22.3

25

20.7

33

27.3

Cep telefonuna mesaj
göndermek için

34

28.1

16

13.2

24

19.8

16

13.2

31

25.6

Merak ettiğim
konuları okumak için
Hobim olan konuları
okumak için
Müzik dinlemek ya da
müzikleri bilgisayara
indirmek için
Oyun oynamak için
Projelerimle ilgili bilgi
toplamak için
Performans görevlerim
hakkında bilgi
toplamak için

6

5

5

4.1

22

18.2

39

32.2

49

40.5

8

6.6

15

12.4

18

14.9

28

23.1

52

43

13

10.7

11

9.1

14

11.6

20

16.5

63

52.1

14
5

11.6
4.1

14
5

11.6
4.1

25
19

20.7
15.7

29
34

24
28.1

39
58

32.2
47.9

4

3.3

9

7.4

16

13.2

32

26.4

60

49.6

Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin İnternet kullanım amaçları müzik dinlemek ve müzikleri bilgisayara indirmek
%52,1, performans görevleri hakkında bilgi toplamak %49,6, projelerle ilgili bilgi toplamak %47,9 şeklinde
sıralanmaktadır.
Öğrencilerin proje ve performans görevlerini yapma yerlerine ilişkin frekans, yüzde ve ortalama değerleri Tablo 4'de
verilmiştir.
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Tablo 4: Öğrencilerin Proje ve Performans Görevlerini Yapma Yerlerine İlişkin Frekans, Yüzde ve Ortalama
Değerleri

Daima

Bazen

Çok Az

Hiç

Daima

Çoğunlukla

Bazen

Çok Az

Hiç

Çoğunlukla

Performans Görevlerinde

Projelerde

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

53

43.8

24

19.8

24

19.8

14

11.6

6

5

58

47.9

16

13.2

20

16.5

12

9.9

15

12.4

4

3.3

6

5

8

6.6

33

27.3

70

57.9

7

5.8

3

2.5

3

2.5

29

24

79

65.3

27

22.3

10

8.3

24

19.8

26

21.5

34

28.1

25

20.7

12

9.9

22

18.2

19

15.7

43

35.5

Çalışmamın
okulda yetişmeyen
kısmını evde
yapıyorum.

Çalışmamın
tamamını evde
yapıyorum.

Çalışmamın
tamamını
okulda
yapıyorum.

f

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin proje görevlerini %57,9 oranla, performans görevlerini ise %65,3 oranla evde
yapmayı tercih ettiği görülmektedir.
Öğrencilerin proje ve performans görevlerine yönelik genel görüşlerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 5'de
verilmiştir.
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Tablo 5: Öğrencilerin Proje ve Performans Görevlerine Yönelik Genel Görüşlerine İlişkin Frekans ve Yüzde
Değerleri

Daima

Bazen

Çok Az

Hiç

Daima

Çoğunlukla

Bazen

Çok Az

Hiç
Çalışmalar
kendi
imkânlarımla
yapabileceğim
türde.
Öğretmenim
ulaşmam kolay
olan
kaynaklardan
yararlanmamı
istiyor.
İstediğim
konuyu
kendim
seçiyorum.
Konuları kendi
düzeyime
uygun
buluyorum.
Konuları
ilgilerime
uygun
buluyorum.
Çalışmalar
ders konuları
(temalar) ile
uyumlu.
Kullanılan
malzemeler
bütçeme
uygun.

Çoğunlukla

Performans Görevlerinde

Projelerde

f
8

%
6.6

f
10

%
8.3

f
13

%
10.7

f
36

%
29.8

f
54

%
44.6

f
7

%
5.8

f
8

%
6.6

f
20

%
16.5

f
38

%
31.4

f
47

%
38.8

5

4.1

9

7.4

23

19

36

29.8

48

39.7

9

7.4

9

7.4

22

18.2

33

27.3

47

38.8

15

12.4

8

6.6

30

24.8

20

16.5

48

39.7

19

15.7

9

7.4

31

25.6

22

18.2

39

32.2

5

4.1

7

5.8

28

23.1

36

29.8

45

37.2

9

7.4

10

8.3

26

21.5

34

28.1

42

34.7

6

5

11

9.1

31

25.6

35

28.9

38

31.4

6

5

11

9.1

35

28.9

33

27.3

36

29.8

3

2.5

8

6.6

21

17.4

36

29.8

53

43.8

3

2.5

10

8.3

25

20.7

29

24

54

44.6

6

5

5

4.1

13

10.7

32

26.4

65

53.7

7

5.8

5

4.1

20

16.5

29

24

60

49.6

Tablo 5'deki verilere göre öğrenciler projelerde %53,7 ve performans görevlerinde %49,6 kullanılan malzemeleri
bütçeye uygun bulmaktadır.
Tablo 6'da öğrencilerin proje ve performans görevi konularına ilişkin ortalama değerleri verilmiştir.
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Tablo 6: Öğrencilerin Proje ve Performans Görevi Konularına İlişkin Ortalama Değerleri

Röportaj Yapma
Deney Yapma
Anket Yapma
Sorun Çözme
Maket Hazırlama
Öykü Yazma
Eleştirel Düşünme
Problem Çözme
İnceleme Yapma
Gözlem Yapma
Görüşme Yapma
Veri Toplama
Araştırma Yapma
Yorum Yapma
Yaratıcılığı Kullanma
Yeni Bilgilere Ulaşma
Özgün Düşünce Üretme
Çıkarımlarda bulunma
Bir ürün ortaya koyma
Gazete, dergi, bülten çıkarma
Pano hazırlama
Afiş hazırlama
Bulmaca hazırlama
Bilgisayarda sunum hazırlama

X(Performans Görevi)
2.8 (Bazen)
3.1 (Bazen )
3.3 (Bazen)
3.7 (Çoğunlukla)
3.4 (Bazen)
3.4 (Bazen)
3.4 (Bazen)
3.9 (Çoğunlukla)
3.8 (Çoğunlukla)
3.8 (Çoğunlukla)
3.3 (Bazen)
3.8(Çoğunlukla)
4.3 (Daima)
3.9(Çoğunlukla)
3.9(Çoğunlukla)
4.2 (Çoğunlukla)
3.7(Çoğunlukla)
3.6 (Çoğunlukla)
3.7(Çoğunlukla)
3.3(Bazen)
3.6(Çoğunlukla)
3.7(Çoğunlukla)
3.3(Bazen)
3.7(Çoğunlukla)

X(Proje)
2.6 (Çok Az)
3 (Bazen)
3.3 (Bazen)
3.7 (Çoğunlukla)
3.6 (Çoğunlukla)
3.5 (Çoğunlukla)
3.3 (Bazen)
3.9 (Çoğunlukla)
3.8 (Çoğunlukla)
3.8 (Çoğunlukla)
3.2 (Bazen)
3.8(Çoğunlukla)
4.3(Daima)
3.7(Çoğunlukla)
3.9(Çoğunlukla)
4.2(Çoğunlukla)
3.7 (Çoğunlukla)
3.5(Çoğunlukla)
3.7 (Çoğunlukla)
3.3(Bazen)
3.5(Çoğunlukla)
3.8(Çoğunlukla)
3.4(Bazen)
3.7(Çoğunlukla)

Tablo 6'daki veriler incelendiğinde öğrencilerin proje ve performans görevlerinde araştırma yapma konusunu 4,3
ortalama ve yeni bilgilere ulaşma konusunu ise 4,2 ortalama ile tercih ettikleri görülmektedir.
Öğrencilerin proje ve performans görevlerinde İnternetten yararlanma sıklığına ilişkin ortalama değerleri Tablo 7'de
verilmiştir.
Tablo 7: Öğrencilerin Proje ve Performans Görevlerinde İnternetten Yararlanma Sıklığına İlişkin Ortalama
Değeri
PROJELERDE
̅
𝑿

PERFORMANS
GÖREVLERİNDE
̅
𝑿

Türkçe

3,61

3,71

Matematik

3,76

3,85

Fen ve Teknoloji

4,13

4,13

Sosyal Bilgiler

3,89

3,96

Bilişim Teknolojileri

3,47

3,44

Teknoloji Tasarım

3,40

3,41

İngilizce

3,93

3,93

Görsel Sanatlar

3,18

3,12

Müzik

3,1

3,20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3,67

3,74

655

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Tablo 7'deki verilere göre öğrenciler proje ve performans görevlerini çoğunlukla 4,13 ortalama ile Fen ve Teknoloji
dersinden hazırlamaktadır.
Proje ve performans görevlerinde öğretmenin öğrencilerden istediği İnternetten yararlanma sıklığına ilişkin ortalama
değerleri Tablo 8'de verilmiştir.
Tablo 8: Proje ve Performans Görevlerinizde Öğretmeninizin Sizden İstediği İnternetten Yararlanma Sıklığına
İlişkin Ortalama Değeri
PROJELERDE
̅
𝑿

PERFORMANS
GÖREVLERİNDE
̅
𝑿

Türkçe

3,61

3,71

Matematik

3,76

3,85

Fen ve Teknoloji

4,12

4,12

Sosyal Bilgiler

3,69

3,66

Bilişim Teknolojileri

3,47

3,44

Teknoloji Tasarım

3,40

3,41

İngilizce

3,83

3,80

Görsel Sanatlar

3,18

3,12

Müzik

3,1

3,20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3,51

3,54

Tablo 8'deki verilere göre öğrenciler proje ve performans görevlerini çoğunlukla 4,12 ortalama ile Fen ve Teknoloji
dersinden hazırlamaktadır.
Öğrencilerin proje ve performans görevlerine yönelik görüşleri cinsiyete göre incelendiğinde Tablo 9'daki sonuçlar
ortaya çıkmaktadır.
Tablo 9: Öğrencilerin Proje ve Performans Görevlerine Yönelik Görüşlerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

Proje Görevlerine Yönelik Görüşler

Performans Görevlerine Yönelik Görüşler

Cinsiyet

N

SS

t

p

Erkek

56

3,86

0,59

3,19

0,002

Kız

65

3,51

0,60

Erkek

56

3,81

0,60

1,8

0,74

Kız

65

3,60

0,69

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin proje görevlerine yönelik görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
(p=0,002) vardır. Bu farklılık erkek öğrenciler lehinedir. Performans görevlerine yönelik görüşlerde ise anlamlı bir
farklılık (p=0,74) bulunmamaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Proje ve performans görevleri özellikle ilköğretim kademesinde sıkça kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleridir.
İnternet öğrencilerin proje ve performans görevlerini yaparken kullandıkları kaynaklardan biridir. Bu çalışmada
ilköğretim öğrencilerinin proje ve performans görevlerinde interneti kullanma durumlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Fer ve Akarsu (2008) tarafından geliştirilen "Öğrencilerin performans
görevlerinde ve projelerinde İnterneti kullanma durumlarını belirleme ölçeği" ilköğretim 7.sınıfta öğrenim gören
elverişli örneklem yöntemiyle belirlenmiş 169 öğrenciye uygulanmıştır.
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Araştırma bulgularına göre öğrencilerin günlük ortalama İnternet kullanım süresi %38,8 ile 0-2 saat arasında olduğu,
İnternet kullanımı beceri düzeyinin %73,6 ile çok iyi düzeyinde olduğu ve İnternet kullanım amacının ise %52,1ile
müzik dinlemek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin proje ve performans görevlerini genellikle evde yapmayı tercih
ettiği, proje ve performans görevlerinde kullanılan malzemeleri bütçeye uygun bulduğu, genellikle araştırma yapmaya
yönelik konular seçtiği sonucuna varılmıştır.
Araştırma bulgularına göre öğrenciler proje görevini %57,9 ve performans görevini ise %65,3 oranında ev ortamında
yapmayı tercih etmektedir. Arı (2010) yaptığı çalışmada performans görevlerinin sınıf içinde yapılabilmesi için ders
saatlerinin yetmediği ve ek çalışma saatleri gerektiği sonucuna varmıştır. Selanik Ay ve arkadaşları (2008) tarafından
yapılan araştırmada ise, bilgi teknoloji sınıflarının olmaması veya yeterli olmamasının yaşanan başlıca sorunlardan biri
olduğu, bu sebeple öğrencilerin performans görevlerini okul dışında yapmak zorunda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Analiz sonuçları öğrencilerin internet kullanım amacının %52,1 ile müzik dinlemek olduğunu ortaya koymaktadır.
Cömert ve Kayıran (2010) çocuk ve ergenlerin İnterneti daha çok oyun oynamak, müzik dinlemek için tercih ettiği
sonucuna ulaşmıştır. Toraman (2013) gerçekleştirdiği çalışmada benzer sonuçlara ulaşmıştır. Benli ve Yılmaz (2011)
yaptığı çalışmada öğrencilerin interneti araştırma yapmak yerine oyun vb. için kullandıkları sonuçlarına ulaşmıştır.
Analiz sonuçlarına göre ilköğretim öğrencilerinin İnternet kullanım beceri düzeyi %73,6 ile "çok iyi" düzeydedir.
Cranmer (2007) yılında yaptığı çalışmada öğrencilerin interneti aktif bir şekilde kullandığı sonucuna ulaşmıştır.
Araştırma bulgularına göre ilköğretim öğrencileri performans görevlerini hazırlarken genellikle araştırma yapmaya
yönelik konular seçmektedir. Bal (2012) de yaptığı çalışmada bu çalışmayla benzer sonuçlar bulmuştur. Bu çalışma
sonuçlarına göre öğrenciler aynı zamanda ödev yaparken İnternette araştırma yapma becerilerinin de geliştiği
bulgularını elde etmiştir.
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Bilişim Teknolojileri Derslerine Yönelik Dinamik Ve Sürdürülebilir Bir Öğretim
Programı Geliştirme Modeli Önerisi
Ebru ALBAYRAK ÖZER
Sakarya Üniversitesi
Özcan Erkan AKGÜN
Medeniyet Üniversitesi

ÖZET: Günümüzde hızla gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojileri hayatı kolaylaştırıcı özelliğiyle hemen hemen
her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden bilgi ve iletişim teknolojileri, bireylerin hem okulda hem de okul
dışında her an karşılaşabilecekleri bir öğe haline gelmiştir. Bu durum bireylerin bu teknolojileri öğrenmelerine ve
verimli bir şekilde kullanabilme bilgisini elde etmelerine yönelik büyük bir ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyacı ise eğitimöğretim süreçleri içerisinde yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi karşılamaktadır. Bu eğitimin verilmesinde
öğretim programnın rolü ve nitelikleri göz ardı edilemez. Bu nedenle söz konusu öğretim programlarının iyi bir şekilde
hazırlanması ve uygulanmasında izlenecek olan aşamaların ve kıstasların sağlam temellere dayanılarak belirlenmesi ve
öğretim programlarının bu aşamalar göz önüne alınarak yeniden ve sürekli olarak geliştirilmesi/iyileştirilmesi
gerekmektedir. Bu araştırmada 6. Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi öğretim programının geliştirilmesi için örnek
bir model oluşturulmaya çalışılmaktadır. Modelin geliştirilmesi sürecinde alanyazın ile birlikte Türkiye, Kanada,
İngiltere, Avustralya, İrlanda, Finlandiya, Çin, Hong Kong, Yeni Zelanda, ABD ve Japonya’da bilgi ve iletişim
teknolojilerine yönelik geliştirilmiş olan öğretim programları incelenmiş ve Türkiye’de kullanılmış olan “İlköğretim
bilişim teknolojileri dersi öğretim programı”na yönelik öğretmen, öğrenci ve akademisyen görüşleri ile oluşturulan
modele yönelik akademisyen görüşleri alınmıştır. Tüm bu araştırmaların sonucunda "Sürdürülebilir (Sürekli
güncellenebilir) Bir Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğretim Programı Geliştirme Modeli" önerisi hazırlanmıştır. Bu
çalışmada modelin geliştirilme süreci, kullanılan yöntemler ve paydaşların modelin uygunluğuna yönelik görüşleri
paylaşılacaktır.
GİRİŞ
1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların evlere, işyerlerine ve çeşitli alanlara yayılım göstermesi ile birlikte teknoloji
günlük hayatta kendine önemli bir yer edinmiş (Voogt, 2008) özellikle gelişmiş ülkelerde insanların iş, ev ve okul
yaşamlarında büyük değişimler meydana getirerek çalışma, öğrenme ve eğlenme biçimlerini değiştirmiştir (Kozma,
2008). Böylelikle her bireyin bazı temel bilgi teknolojileri yeterliliklerine sahip olması ihtiyacı duyulmaya başlanmıştır.
Bunun sonucunda Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da ilk kez bilgisayar okuryazarlığına yönelik yeni bir öğretim
programı ortaya çıkmıştır. Daha sonraları bu programın kapsamı bilgi okuryazarlığına yönelmiştir. Yine de zamanın
şartlarına uyum sağlayabilecek bir öğretim programının geliştirilemediği kanısına varılmıştır (Voogt, 2008).
Eğitimin amaçları incelendiğinde deneysel becerileri geliştirme, çocukları geleceğe hazırlama (yüzyılın gerekliliklerini
karşılama), kişisel anlamda geliştirme, üretkenliği güçlendirme, toplumu değerlendirebilme ve kültürleme yer
almaktadır (DET, 2014). Bireylerin günlük hayatta ve iş hayatlarında bazı yeterliliklere sahip olması için ise bilişim
teknolojileri eğitimi önemli bir unsur olarak görülmektedir. Kendi içerisinde sürekli olarak değişkenlik gösteren böyle
bir disiplin alanı için hazırlanacak olan öğretim programının güncellenme ve ihtiyaçları karşılayabilme durumu da
yakından incelenmelidir. Bu inceleme aynı zamanda öğretim programlarının hazırlanma sürecini yani program
geliştirme modellerini de dikkate almayı gerektirmektedir. Çünkü öğretim programının nitelikleri, doğal olarak bu
programın hazırlanma sürecinden etkilenmektedir.
Eğitimde program geliştirmenin farklı tanımları yapılmakta ve bu durum farklı yaklaşımların ve bu yaklaşımlara dayalı
farklı modellerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Karakaya, 2004). Alanda yer alan öğretim programı geliştirme
modelleri şu şekildedir. Öğretim programlarının, süreçte ilerleme mantığına göre incelendiğinde üç farklı kategoriye
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ayrıldığı görülmektedir. Bunlar; rasyonel (linear), dairesel ve dinamik öğretim programlarıdır. Rasyonel model (Taba
ile Tyler modelleri) hedef belirleme ile başlar ve diğer öğretim programı geliştirme adımlarının uygun bulunan işlem
sırasına göre ilerlemesi mantığı üzerine kuruludur (Knight, 2010; Hassanien ve Dewhurst 2005). Dairesel model
(Wheeler ile Nicholls ve Nicholls’un modelleri) rasyonel modellere göre daha gelişmiş bir yapıda mantıklı ve sıralı bir
ilerleyişi ifade eder. Bu modelde süreklilik gösteren bir döngü vardır ve güncellenme söz konusudur (Hassanien ve
Dewhurst 2005). Böylelikle bu tür bir modelle, öğretim programı geliştiricileri mevcut programla ilgili durumu gözden
geçirerek tekrar tekrar düzeltme imkanı bulabilmektedirler (Pawilen, 2012). Dinamik bir öğretim programı modeli ise
devamlı olarak yapılandırılma ve geliştirilme sürecindeki bir öğretim programını ifade etmektedir (Keating, 2015;
Dutta, 2009; Wiles, 2008). Başka bir tanım ile dinamik model (Skilbeck ile Walker’ın modelleri) esnek, etkileşimli ve
değiştirilebilir özellik taşımakta ve öğretim programını geliştirenlerce herhangi bir aşamasından başlanabilmekte,
program geliştirme aşamaları birbiriyle bağlanabilmekte ve program algılanan öğrenen ihtiyaçlarına göre
düzenlenebilmektedir (Hassanien ve Dewhurst 2005). Öğretim programını geliştirme modelinde sürekli değişim
sürecini yürütürken, değişimin ne yarar getireceği, ülkenin eğitim sisteminde nasıl bir etkisinin olacağı ve
yararlanılabilecek hangi ek kaynakların bulunduğu konuları göz önünde bulundurulmalıdır (Wiles, 2008). Bilginin
sürekli değişmesi ise dinamik, deneysel ve gelişime açık bir öğretim programını gerektirmektedir (Walker, 1992).
Bilişim teknolojileri eğitimi alanında meydana gelen sürekli değişim de böyle bir öğretim programı ihtiyacını
doğurmaktadır.
Bilişim teknolojileri öğretim programı aynı zamanda toplumların bilgi toplumuna dönüşen değişken yapısına da uyum
sağlamalıdır. Böyle toplumlar çok sayıda bilgiyi yönetebilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Eğitim sürecinde öğrenilen
bilgilerin sonraki yıllarda geliştirilmesi ya da yenilenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bilişim teknolojilerinin
öğretilmesine yönelik öğretim programları, hem bulunduğu zamana uyum sağlayabilen hem de gelecekteki ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bireyler yetiştirmelidir (Voogt, 2013). Böyle bir durum öğretim programının yeterince sık
güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (MEB, 2012). Bunun yanında öğretim programının esnek olması da
gerekmektedir. Bu esneklik, öğretim programının sürekli değişebilir yapısının, günün ihtiyaçlarını karşılayan bir
nitelikte olmasını sağlayacaktır (Nas, 2000). Böylelikle geçmiş yaşantıları farklı olan (O'Connor, 2004), farklı
kültürlerden gelen (Topi ve diğ., 2010) öğrencilerin önceden bildikleri konuları tekrar görmeden daha üst düzeyde
öğrenmeleri sağlanabilecektir (Gorgone ve diğ., 2006).
Yukarıda bahsedilen esnek ve günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek öğretim programı geliştirme modellerine örnek
olarak Hong Kong (Education Bureau, 2014) ve Alberta’da (Parsons ve Beauchamp, 2012) oluşturulmuş öğretim
programı geliştirme modelleri verilebilir. Ancak alanyazın incelendiğinde bilişim teknolojileri alanının öğretimi için
özel olarak oluşturulmuş dinamik bir öğretim programı geliştirme modelinin olmadığı görülmektedir. Bu alanda
gerçekleşen değişimlerin ne öğrenildiğini, ne zaman, nerede ve nasıl öğrenme gerçekleşeceğini de belirlediği
düşünüldüğünde sadece içeriğin ne olduğuna odaklanan geleneksel öğrenmeden farklı olarak öğrenen özellikleri ve
değerler gibi diğer konulara da cevap verebilen bir öğretim programı geliştirme modelinin bu alanda vazgeçilmez
olduğu aşikardır. Bu nedenle bu çalışmada içerik ve yeterliliklerin sürekli değiştiği ve yenilendiği bilişim teknolojileri
alanındaki derslerin öğretim programlarını geliştirmeye yönelik bir program geliştirme modelinin gerekliliği problemi
ele alınmaya çalışılarak örnek modeller ve uzman görüşleri dikkate alınarak hazırlanan model önerisi paylaşılmaktadır.
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YÖNTEM
Araştırma nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Alandaki program geliştirme
modellerine yönelik inceleme yapmak üzere doküman analizi tekniği kullanılmış ve ayrıca uzmanlarla görüşmeler
yapılarak veriler toplanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım derslerini veren
Ankara, İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, Düzce ve Şırnak illerinde görev yapmakta olan 15 öğretmen ile bilgisayar ve
öğretim teknolojileri eğitimi alanında uzman üç akademisyen, eğitim programları ve öğretimi alanında uzman 4 öğretim
üyesi, ayrıca Adapazarı ve Düzce illerinde bilişim teknolojileri ve yazılım dersini alan, bu derste temel, orta ve ileri
seviyede bulunan 18 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında önerilen model oluşturulduktan sonra bilgisayar
ve öğretim teknolojileri eğitimi ve program geliştirme alanlarında çalışan toplam 15 öğretim üyesinden tekrar görüş
alınmış ve görüşler doğrultusunda model önerisinin son hali verilmiştir.
Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada ilk olarak mevcut bilgi ve iletişim teknolojileri dersi öğretim programına yönelik görüşleri almak üzere
akademisyen, öğretmen ve öğrencilere yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmacıların
ortak çalışması sonucu hazırlanmış olan görüşme soruları üç alan uzmanı tarafından da incelendikten sonra, formun
anlaşılabilirliği ve işlerliğinin test edilmesi için 1’er öğretmen, akademisyen ve öğrenci ile pilot görüşmeler yapılmıştır.
Bu görüşmeler katılımcıların tercihlerine göre ses kaydı alınarak ya da yazılı olarak form doldurma şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında oluşturulan modele yönelik akademisyen görüşleri almak üzere
ikinci bir form araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Araştırmada toplanan veriler betimsel olarak
analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında bildiride sunulan bulgulara özet olarak yer verilmiştir. Detaylı bulgular ve
tablolar bu çalışma geliştirilerek bir makale şeklinde yayımlanmak üzere hazırlanmaktadır.
İlk aşamada elde edilen bulgular: Mevcut Programla İlgili Görüşler
Bu bölümde Ortaokul 5-8 bilişim teknolojileri ve yazılımı dersi (BT) öğretim programını uygulayan öğretmenler,
programa dahil olan öğrenciler ve programı inceleyen akademisyenlerden alınan görüşler yer almaktadır. Bu
görüşlerden elde edilen bulgular yer almaktadır. Bu bulgulara göre öğretmenlerin çoğunluğu BT öğretim programını
okumuştur. Ancak değişiklikleri öğretmenlerin yarısından azı takip etmektedir. Buna göre öğretmenlerin öğretim
programını takip etmelerini sağlayacak çözümler bulunması ve bu çözümlerin uygulamaya konulması gerekmektedir.
Araştırmada öğretmenlerin programa dair bilgileri nasıl elde edebileceklerine dair önerileri alındığında ise bu bilgileri
en fazla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) öğrenmek istedikleri bulgusu elde edilmiştir. Bunun yanında kitapçık, özel
bir web sitesi ve uzaktan eğitim daha az sayıda öğretmenin önerdiği diğer dikkat çeken öneriler arasında yer almaktadır.
Buna göre BT öğretim programıyla ilgili yenilikler ve değişiklikler MEB’in yine aynı sitesi olan talim ve terbiye kurulu
başkanlığında duyurulabilir ya da kitapçık, özel bir web sitesi veya uzaktan eğitim yoluyla öğretmenlere bildirilebilir.
Araştırmada BT öğretim programını uygulayan öğretmenlerin görüşleri alındığında dersin işlenişi konusunda özellikle
hedef-kazanım matrisinin nasıl kullanılacağının tam olarak anlaşılmaması sonucu her sene aynı konuların tekrar
edilmesi durumunun sık yaşandığı görülmektedir. Buna göre BT öğretim programının netlik kazanması ihtiyacı açıkça
görülmektedir. Öğretmenlerin bundan başka özellikle üzerinde durdukları konu ise donanımsal yetersizliklerin dersin
işlenişini son derece olumsuz etkilemesidir. Dersin işlenişine yönelik başka bir durum ise derse ayrılan sürelerdir. Buna
göre özellikle kazanımların sayısının fazla olması ve donanımsal eksikliklerden dolayı derse ayrılan sürenin yetersiz
olduğu görüşü ağır basmaktadır.
Araştırmada öğrencilerden BT derslerine yönelik görüşler alınmıştır. Buna göre öğrencilerin tamamı dersi önemli
bulmaktadırlar ve dersten memnun kalmışlardır. Bunun yanında öğrenciler çoğunlukla dersin işleyişi, sınıf ortamı ve
dersin konularının iyi olduğu görüşündedirler. Dersin en çok beğenilen yanı bilgisayarı öğrenebilmeleri iken
beğenmedikleri yanları ise donanımsal eksiklikler ve dersteki uygulama eksikliğidir. Ders konularından beklentileri ise
daha çok bilgisayarla ilgili bilgileri öğrenmektir. Bunun yanında günlük hayatta gerekli olabilecek bilgileri öğrenme ve
cep telefonu ile ilgili bilgilerin verilmesi de diğer dikkat çeken beklentiler arasındadır.
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Araştırmada son olarak akademisyenlerden alınan görüşler doğrultusunda BT programına yönelik birçok eleştiri ve
öneri elde edilmiştir. Öncelikle mevcut BT öğretim programının hazırlanışına dair görüşler alındığında, programın
becerilere dayandırıldığı, ve programda yer alan becerilerin her konuda değil de, sınıf düzeyine göre aşama aşama yer
alması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında programda sadece hedeflerin yer alması (ayrıntılı kazanımların yer
almaması) ile programın MEB modeli ile çeliştiği görüşü dile getirilmiştir. Program hazırlanırken ise öğretmenlerin
görüşlerinin daha fazla alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunlardan başka dikkat çeken başka bir konu ise öğretim
programı matriksinde verilen düzeylerdir. Buna göre programda yer alan hedef düzey sayısı fazla bulunmaktadır.
Hedeflerin sıralamasında ise Bloom taksonomisiyle çelişen bir yapının varlığına dikkat çekilmektedir.
Araştırmada akademisyenlerin BT öğretim programını geliştirme modeli oluşturulmasına yönelik görüşleri alındığında
modelin öncelikle bir felsefeye dayandırılması gerektiği üzerinde bir görüş elde edilmiştir. Yeni bir öğretim programın
öğretmenlere tanıtılmasında ise öncelikle eğitim fakültesinde eğitim görmekte olan öğretmen adaylarına bu öğretim
programının tanıtılması gerektiği belirtilmiştir. Mevcut olan öğretmenlere ise öğretmenlerden de alınan görüşlere
paralel olarak uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitim verilmesinin daha etkili olacağı anlaşılmaktadır. Bunun yanında
bir web sitesi ve kitapçık yoluyla da öğretmenlere ulaşılmalıdır.
İkinci Aşamada Elde Edilen Bulgular: Öğretim programı aşamalarının oluşumu
Bilişim teknolojileri eğitimine yönelik bir öğretim programı geliştirilirken teknolojinin doğal gelişim süreci göz önünde
bulundurulmalıdır. Teknolojide meydana gelen sürekli değişimler (Basic-Pascal-C programlama dillerinin gelişerek
birbirlerinin yerine geçişi gibi) bilişim teknolojileri eğitimi tasarımcılarının bu değişimlere ayak uydurabilen bir öğretim
programı hazırlamalarını ve bu programı sürekli olarak güncellemelerini gerektirmektedir (Kong, 2008; Shaffer, 2008).
Bu durum öğretim programını geliştirmede yer alacak bütün aşamalar için geçerlidir.
Etkili bir öğretim programı, program geliştirme adımları arasındaki tutarlılığı sağlamalı, deneysel uygulama sonucunda
uzman görüşlerini içerecek, esnek, öğretmenlerin programla ilgili olumlu düşünmelerini ve öğrenenlere yönelik
farklılıkların farkında olarak eğitim verebilmelerini sağlayabilecek şekilde olmalıdır. Öğretim programı yazma süreci,
öğrenen özellikleri, mevcut kaynaklar, programı yazanların bilgi, öğrenme ve öğretmeye yönelik kişisel bakış açılarını
içermesi bakımından tekrarlamalı bir süreçtir (Bound, Rushbrook ve Sivalingam, 2013). Bu süreç aynı zamanda
gerçekleştirilecek aktivitelerin sıralı yapısının geliştirilmesi ya da öğrencilerin elde ettikleri okul deneyimleri sonucunda
arzulanan hedeflere ulaşmayı sağlayabilecek uygun bir öğretim programı geliştirme modelinin seçilmesini içermektedir
(Lund ve Tannehill, 2014). Geliştirilecek öğretim modeli öncelikle bir felsefeye dayandırılmalıdır. Bu felsefe önceden
geliştirilmiş olan birtakım standartlar olabilir (Candela, 2015; Lund ve Tannehill, 2014). Programın ana hatlarında ise
genel çerçeve, çıktılar (yöntem ve değerlendirme), program aşamaları, dersler, siyaset, öğrenciler, eğitimciler, kaynaklar
(Candela, 2015), öğrencinin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi, öğrenme aktiviteleri ve değerlendirme süreçleri yer
almalıdır (Lund ve Tannehill, 2014).
Literatürde program geliştirme modellerine bakıldığında ilk aşamada bir ihtiyaç analizinin yapıldığı görülmektedir. Bu
duruma örnek olarak Hollanda ve Alberta ile Taba-Tyler modelleri gösterilebilir (Nieveen, Folmer and Vliegen, 2012;
Parsons ve Beauchamp, 2012; White, 1988:26, akt. Demirel, 2009). Ancak daha önce var olan bir öğretim programının
sıfırdan oluşturulması yerine var olanın öncelikle değerlendirilmesi, eksiklerinin belirlenmesi ve revize edilmesi
ilerleme kaydedilebilmesi açısından gerekli görülmektedir (Parsons ve Beauchamp, 2012). Yapılan literatür araştırması
ve akademisyen görüşleri incelendiğinde görülüyor ki bir öğretim programının geliştirilmesinde öncelikle program
geliştirme uzmanları, konu alanı uzmanları, öğretmenlerin ve ilgili diğer paydaşların işbirliği içerisinde çalışmalarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında ülkede, ilgili eğitim seviyesinde öğrenim görecek bir öğrencinin sahip
olabileceği bilgi ve becerilerin belirlenmesi ve bunların verilmesi yerine öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerin
ölçülerek yeni bilgi ve becerilerin bunların üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Çünkü daha önceden öğrenilmiş olan
bilgilerin tekrar sunulması öğrencilerin merak duygularını azaltacak ve dersin sıkıcı olmasına sebep olacaktır.
Öğretim programı hazırlanırken toplum hayatında önemli bir yer edinmiş teknolojilerin ve teknoloji eğitimine yönelik
belirlenen standartların yanında, diğer ülkelerin güncel hedefleri, öğrenenin ön bilgileri ve ülke olanakları gibi birçok
unsurun da göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. Plomp’a (2013) göre ihtiyaçların belirlenmesinde
literatür taraması yapılarak alanla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi yararlı olacaktır. Bunun yanında bir program
geliştirme araştırması şu şekilde yapılabilir. Farklı bir ülkenin başarısı incelenir. Kendi öğretim programı ile diğer
ülkenin öğretim programları arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenir. İzlenilen yaklaşımların güçlü ya da zayıf
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yönleri belirlenir. Öğretim programında bazı koşul ve karakteristik özellikler bir araya gelince oluşabilecek olumsuz
sonuçlar önceden tahmin edilir. Belirlenmiş kazanımları elde edebilmek için öğrenme ve öğretme stratejileri belirlenir.
Bu çalışmalar yapılırken ülkeler arası farklılıklar ve yerelleştirme ilkesi dikkate alınır.
Program geliştirme sürecinde standartlara dayalı program geliştirme yaklaşımına bakıldığında öğrencilere ne
kazandırılması gerektiğine odaklanıldığı görülmektedir (DET, 2014). Hedef ve kazanımların yazımında ise
uzmanlardan alınan görüşlere göre aşamalı ve standartlara dayalı bir yaklaşım benimsenmelidir. Bunun yanında her ne
kadar bilişim teknolojileri alanı sürekli değişmekte ve bu durumun bir sonucu olarak öğretim programının esnek olması
gerekmekte ise de öğretim programında belirtilen kazanımların ucunun çok açık bırakılmaması hem sürecin
uygulayıcıları olan öğretmenlerin hem de öğrencilerin öğretilecek olan içeriği anlayabilmesi açısından gerekli bir
ihtiyaç olarak görülmüştür. Bu konuda bilişim teknolojileri ile eğitimde program geliştirme alanlarında çalışan
akademisyenler ve bilişim teknolojileri dersi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde de hedef ve kazanımlarda netlik
olması ve içeriğe dair açıklamaların yapılmasının önemli ve gerekli olduğu yönünde önemli bulgular elde edilmiştir.
Bunlardan başka literatür incelendiğinde ülkelerin genel olarak içeriğe özel değerlendirme önerisi vermediği
görülmüştür (DE, 2002; Department of Education, 2013; ICT capability, 2014; DES, 2014b; Ministry of Education,
2007). Ancak özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin kendi değerlendirme yöntemlerini oluşturmada
zorlandıkları bilgisi bu çalışma kapsamında Türkiye’nin belli illerinde yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.
Diğer öğretmenler içinde esin kaynağı olması bakımından her bir kazanıma yönelik değerlendirme sürecinin
planlanması gerektiği düşünülmektedir. Değerlendirme süreçlerinin, bir programın aşamalarının amacına ulaşıp
ulaşmadığını belirlemesi (Küçükahmet, 2009) bakımından üzerinde titizlikle durulması gereken, amacına ulaşmamış bir
programın eksik kalmış bir program olacağı da göz önüne alındığında en az sürecin gerçekleştirilmesi kadar önemli bir
süreç olduğu düşünülmektedir.
Bunlara ek olarak derste kazanımlara yönelik öğrenme aktiviteleri ile öğretmenin ders sürecindeki rollerinin de
belirlenmesi gerekmektedir (Nieveen, Folmer and Vliegen, 2012). Öğrenme aktiviteleri belirlenirken öğrencilerle de
konuşulmalı ve onların yapabileceği aktiviteler planlanmalıdır (DES, 2014b). Öğretim programı hazırlandıktan sonra
ise öğretmen ve akademisyenlerin görüşüne göre programın anlatıcıları olan uzmanların öğretmenlerin bulunduğu
yerlere giderek yüz yüze seminerler vermesi yerinde olacaktır.
Öğretim programlarında genel olarak değerler eğitimine de ayrıca önem verilmektedir. Bu değerler her aşamada
dayandıkları felsefe ve kişiler arası ilişkileri içermelidir. Bu değerleri öğrenciler keşfetmeli, okullar ise değerleri nasıl
oluşturacaklarını, programa nasıl entegre edebileceklerini ve bunun sonuçlarını nasıl gözlemleyebileceklerini
bilmelidirler (Ministry of Education, 2016b).
Yeni Zelanda öğretim programında öğrencilerin kazanması gereken değerler aşağıdaki gibidir (Ministry of Education,
2016a);
Mükemmellik, sebat ile zorluklar karşısında yüksek hedef almak,
Yenilikçilik, sorgulama ve merak, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve düşünme,
Çeşitlilik, farklı kültürlerimizin, dillerimizin ve miraslarımızın bulunması,
Eşitlik, adalet ve sosyal adalet yoluyla,
Toplum ve katılım, kamu yararı için,
Ekolojik sürdürülebilirlik çevreye önem verir,
Dürüstlük, dürüst, sorumlu ve hesap verebilir olmak ve etik davranma,
Saygı, kendilerine, başkalarına ve insan haklarına saygı.
Araştırmalara göre bu değerlerin kazandırılmasında öğretmenlerin rol model olması, değerlerin kazanımının
değerlendirilmesinde öğrencinin kendi kendini değerlendirmesi ve öğretmenin öğrenci davranışları üzerindeki
gözlemlerinin yer alması gerekmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin kişisel değerleri, programda belirtilen değerleri
etkilemektedir (Notman vd., 2012).
Bunların dışında öğretim programları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak Mager’in (1962)
geliştirmiş olduğu ABCD modelinin kullanılması da önerilmiştir. Bu model bir kazanımın yazılmasında çok bilinmeyen
ancak etkili bir yoldur. Bu modelde (Audience, Behavior, Condition ve Degree) hedef kitle, davranış, koşul ve kademe
mantığı gözetilerek kazanım cümleleri oluşturulur. Bu sayede istenen kitleye, belirlenen davranışı, gerekli koşullarda,
ilgili kademede verileceğine dair açık ve net bir kazanım cümlesi yazılabilmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmanın bulguları, alanyazın ve Türkiye, Kanada, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Finlandiya, Çin, Hong Kong,
Yeni Zelanda, ABD ve Japonya’nın eğitim sisteminin ve öğretim programlarının incelenmesi sonucunda bilişim
teknolojilerine yönelik alanın sürekli değişen yapısına uyum sağlayıcı ve alana özgü farklılığa sahip bir öğretim
programı geliştirme modelinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu konuda değişken bir disiplin alanına
uyumlu olmaya en yakın görülen model ise esnek ve sürekli geliştirilebilir yapısıyla tüm dersler için kullanılmakta olan
Alberta Senkronize ve Sürekli Öğretim Programı Geliştirme Süreci (Parsons ve Beauchamp, 2012) modelidir.
Çalışmada bu model de göz önüne alınarak “Sürdürülebilir bir bilişim teknolojileri öğretim programı geliştirme modeli”
oluşturulmuştur. Bu modelin örnek bir uygulama ile sınanması ve sonuçlarının incelerek gerekli iyileştirmeler yapılarak
kullanılması önerilmektedir.
Sürdürülebilir Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı Geliştirme Modeli (SÖPGEM) ÖNERİSİ
Bu model bir bilişim teknolojileri öğretim programının planlanmasını ve sürekli olarak geliştirilmesini içermektedir. Bu
amaçla modelde bir tasarım süreci bir de uygulama süreci yer almaktadır. Modelde yer alan turkuaz renkli dış çember
tasarım süreçlerini, açık mavi renkli iç çember ise uygulama sürecini ifade etmektedir ve bu iç çemberin içindeki
adımlar uygulama sırasında düzenli olarak geribildirimlerle birlikte güncellenmektedir. Bu geribildirimler uygulama
sırasında yapılan değerlendirmelerle elde edilmektedir. Modelde ise bunu koyu mavi renkli oklar temsil etmektedir.
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SÖPGEM’in Bileşenleri
Bu model bilişim teknolojileri alanıyla ilgili bir dersin öğretim programının hazırlanmasını ve sürekli olarak
geliştirilmesini içermektedir. Bu amaçla modelde bir tasarım süreci bir de uygulama süreci yer almaktadır. Modelde yer
alan turkuaz renkli dış çember tasarım süreçlerini, açık mavi renkli iç çember ise uygulama süreçlerini ifade
etmektedir ve iç çemberin içindeki yapılar uygulama sırasında düzenli olarak geribildirimlerle birlikte
güncellenmektedir. Modelde yer alan mavi renkli oklar ise süreçte yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen
verilerin geribildirim olarak dış çembere aktarılmasını ifade etmektedir.
Tasarım Süreçleri
Modelde yer alan dış dairede bir öğretim programının tasarlanmasında izlenen ihtiyaç analizi, standart belirleme,
kazanımları belirleme, öğrenme-öğretme süreçleri için öneriler geliştirme ve ölçme araçlarını belirleme aşamaları
bulunmaktadır. Bu aşamalar uygulama aşamalarından sürekli gelen geri bildirimlerle beslenerek gerçekleştirilir ve
aşamalar arası tutarlıklar dikkate alınarak her bir aşama iyileştirilerek öğretim programı sürekli iyileştirilir. Bu sayede
sürekli ileri besleme gerçekleştirilir.
İhtiyaç Analizi:
İlk olarak bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. İhtiyaç analizinde öncelikle daha önce bir öğretim programı varsa, bu öğretim
programı incelenir. Programla ilgili program geliştirme uzmanları, konu alanı uzmanları, öğretmenler ve öğrencilerle
görüşülerek sürece dair değerlendirme ve öneriler toplanır. Daha sonra toplumda etkisini göstermiş yeni teknolojiler
araştırılır. Dünya çapında kabul gören standartlar incelenir ve öğrenme çıktıları bir araya getirilir. Bundan sonra
teknoloji eğitiminde başarılı çalışmalar yapmış ülkelerin hedefleri incelenir. Ülkenin yeni teknolojilerden hangisini
öğretebileceğine dair eldeki olanaklar incelenir. Bilişim teknolojileri dersi ile diğer derslerin içeriklerinin ilişkisi
belirlenir. Son olarak öğrenenlerin ön öğrenmeleri tespit edilir. Bunlardan sonra ihtiyaç analizinden elde edilen
verilerden yola çıkılarak ihtiyaçlar ve hedefler yazılır. Bu hedeflerle mevcut programın hedefleri karşılaştırılır. Eksik
olan hedefler eklenir. Değiştirilmesi gerekenler düzeltilir, günün ve ülkenin şartları ve öğrencilerin ön öğrenmelerine
göre gerekli olmadığı ortaya çıkan hedefler elenir.
Standart Belirleme
İhtiyaç analizinde yapılan araştırmalar neticesinde belirlenen son teknolojiler, dünya çapında kabul gören standartlar,
diğer ülkelerin belirlediği ya da tercih ettiği standartlar incelenerek ülkenin ihtiyaç duyduğu standartlar belirlenir.
Kazanımları Belirleme
Kazanımları ders sürecinde Mager’in ABCD modeline göre öğretmen belirleyecektir. Burada öğretmen hedef kitle,
davranış, koşul ve kademe mantığını gözeterek kazanım cümleleri oluşturur. Ancak yine de öğretmenlere rehber olması
için her bir standart için örnek kazanımlar kolaydan zora doğru üçer düzeyde belirlenerek sunulmalıdır. Daha sonra her
bir kazanımın ne kadar sürede verileceği planlanır. Kazanımlar yazılırken aynı zamanda öğrencilere kazandırılması
gereken değerler de göz önünde bulundurulmalı ve gerekli yerlerde bu değerlere de yer verilmelidir. Öğretmenler örnek
kazanımları seçerken ya da standarda uygun kazanımları belirlerlerken bu kazanımların mutlaka kendi bulundukları
şartlara uygun olmasına dikkat etmelidirler.
Öğretim Yöntemi
Her bir kazanımda gerçekleştirilmesi gereken öğrenme aktiviteleri revize edilir ya da sıfırdan planlanır. Belirlenen
aktivitelerin hangi yöntemlerin kullanılarak yapılabileceği yazılır. Bu aktiviteler öneri niteliği taşımalıdır. Öğretmenin
kendi becerilerine ve öğrencilerin ilgisine göre farklı aktivitelerle öğrenme gerçekleştirilebilir. Bunun yanında öğretmen
ve öğrencilerin ders sürecindeki ve öğrenme aktivitelerindeki rolleri belirlenir. Bu adımlardan sonra hedeflerin elde
edilmesinde gerekli kaynaklar ülke olanakları da göz önünde bulundurularak belirlenir. Varsa kaynaklar temin edilir.
Kaynak yoksa veya öğretim ortamı uygun değilse ilgili hedefin elenebileceği ya da değiştirilebileceği öğretim
programında belirtilmelidir. Özellikle öğretmen için bir kılavuz ders kitabı ve web sitesi hazırlanmalıdır. Öğretmenler
eğitim süreçleri için hazırlanmış bir web sitesinden (EBA gibi) kullanıma hazır malzeme ve materyallere ulaşabilmeli
ve kendi aralarında paylaşabilmelidirler.
Ölçme Araçlarının Belirlenmesi
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Her bir kazanıma yönelik hangi ölçme aracının kullanılacağı belirlenir. Bilişim teknolojileri dersi, teknoloji ürünlerini
kullanmayı içeren bir ders olduğu için uygulama ihtiyacı olan bir derstir. Bu yüzden derste uygulamaların nasıl
değerlendirileceği gerekli görülen yerlerde öneri şeklinde verilmelidir.
Öğretim programı derslerin işlenmesinde kullanılır. Bu süreçte ihtiyaçlar-hedefler, standartlar, kazanımlar, etkinlik,
yöntem ve materyal ile ölçme araçları öğretmen, öğrenci ve uzmanların görüşlerine başvurularak iyileştirilir.
Uygulama Süreçleri
Bu aşamada öğretim programındaki iyileştirmeler alanda çalışan öğretmenler tarafından sürekli izlenir ve bir önceki
tasarım süreçlerinde yapılan değişiklikler hemen buraya yansır. Öğretim programı eğitim-öğretim süreci içerisinde
uygulanırken elde edilen sonuçlar, istek, öneri, çıktı ve ihtiyaçlar ilgili basamaklara geri bildirim olarak sürekli sunulur
ve bu sayede geri besleme yapılır.
İhtiyaçlar-Hedefler
İhtiyaçlar-Hedefler aşamasında süreç içerisinde ihtiyaç duyulan her şey ve eklenmesi gerektiği hissedilen hedefler
ihtiyaç analizi aşamasına geribildirim olarak sunulur.
Standartlar
Standartlar aşamasında daha önce belirlenmiş olan standartların öğrenen kitlesi ve eğitim sürecine uygunluğu ile
eklenmesi gereken yeni standartlarla ilgili geribildirimler standart belirleme aşamasına aktarılır.
Kazanımlar
Kazanımlar aşamasında uygulama sürecine öneri niteliğinde sunulan kazanımların sürece uygunluğu ve anlaşılırlığı ile
ilgili geribildirimler kazanımları belirleme aşamasına aktarılır.
Etkinlik, Yöntem ve Materyal Önerileri
Bu aşamada tasarım süreçleri aşamasında sunulmuş olan etkinlik, yöntem ve materyal önerilerinin sürece uygunluğu ve
kullanılabilirliği ile ilgili geribildirimler öğrenme-öğretme süreci için öneriler geliştirme aşamasına aktarılır.
Ölçme Aracı Önerileri
Bu aşamada tasarım süreçleri aşamasında önerilmiş olan ölçme araçlarının işlerliği ile ilgili geribildirimler ve yeni
öneriler ölçme araçlarını belirleme aşamasına sunulur.
*Programa yönelik görüşlerin alınması ve düzeltmelerin yapılması
Yeniden düzenlenen öğretim programına yönelik alanında uzman, öğretmen yetiştiren ve bu konuda önemli fikirlere
sahip olan kişilerin, sürecin uygulayıcıları olan öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri alınır ve ilgili basamaklarda
gereken düzeltmeler yapılır. Bu süreç program oluşturulduktan sonra da uygulama esnasında sürekli olarak devam eden
bir süreçtir.
*Programın Öğretmenlerle Paylaşılması ve Uyum Eğitimleri
Geliştirilen öğretim programı öğretmenlerle paylaşılır ve gerekli uyum eğitimleri verilir. Bu eğitimlerde uygulamaların
nasıl yapılacağı ve öğretim programında yer alacak yeni teknolojilerin tanıtımı da yer almalıdır. Uyum eğitimlerinin
öğretmenlerce daha anlaşılır olması ve katılımın sağlanabilmesi için uzmanlar tarafından bu eğitimler mümkün
olduğunca yüz yüze yapılmalıdır.
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ÖZET: Metaforlar genellikle bireyin iç dünyalarını anlamaya yönelik güçlü bir mekanizma olarak tanımlanmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen adaylarının uzaktan
eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE bölümünde öğrenim gören 35’i erkek, 50’si kadın olmak üzere toplam 85
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için araştırmaya katılan öğretmen adaylarından “Uzaktan eğitim
... gibidir. Çünkü …” ifadesinde yer alan boşlukları dolduracak sözcük ya da sözcük öbeğini yazmaları ve neden bu
sözcüğü seçtiklerinin açıklaması istenmiştir. Araştırmada toplanan veriler nitel veri analizi yöntemleri içerisinde yer
alan içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler
sonucunda, öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik oluşturdukları metaforların “eğitimi kolaylaştıran”, “gerekli
olmayan” ve “yeni bir eğitim şekli” gibi üç farklı kategori altında toplandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: metafor, uzaktan eğitim, algı, BÖTE öğretmen adayı
ABSTRACT: Metaphors are generally described as strong mechanism to understand individuals’ inner worlds. The
aim of this study was to investigate Computer Education and Instructional Technology (CEIT) prospective teachers’
perception of distance education via metaphors. The participants of the study were 85 prospective teachers (35 male and
50 female) at CEIT Department in Abant Izzet Baysal University. In order to collect data, pre-service teachers were
asked to fill the gaps in “Distance education is like …, because …” statement and why they wrote their answers. The
data of the study were subjected to content analysis, and frequencies and percentage of the statements were calculated.
After data analysis, it was found that the metaphors of prospective teachers on distance education were categorized
under the “facilitating education”, “not required”, and “new teaching and learning style” themes.
Keywords: metaphor, distance education, perception, CEIT prospective teacher
GİRİŞ
21. yy. eğitimde kitaplarla birlikte internetin, çoklu ortam teknolojilerinin ve bilgisayarların kullanımı artmaktadır.
Bunun sonucunda da eğitimin şekli değişmektedir (Giddens, 2008: 778). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı
değişim uzaktan eğitimin de yaygınlaşmasına ve bu eğitim hizmetinden birçok insanın yararlanmasına neden olmuştur.
Uzaktan eğitim öğrenenlerin birbirlerinden ayrı olduğu; öğrenenlerin, kaynakların ve öğretenlerin etkileşimli uzaktan
iletişim teknolojileriyle bağ kurdukları; kurum tabanlı, yapılandırılmış (formal) eğitimdir (Simonson, Smaldino,
Albright ve Zvacek, 2012). Diğer bir tanıma göre uzaktan öğrenim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin
sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinlikleri yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda, eğitim etkinliklerini
planlayanlar ve uygulayıcılar ile öğrenciler arasında iletişimin, özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli
ortamlar yoluyla sağlandığı bir öğretim merkezi şeklinde ifade edilmektedir (Alkan, 1981: 59).
Uzaktan eğitim, herhangi bir sebeple zamanında eğitim alamamış, iş hayatına erken atılmak zorunda kalmış ve bu
sebeple eğitim şansını kaybetmiş, hizmet içi eğitim semineri uygulamaları gibi belli zaman sınırlamasına uymayan
bireyler için uygun bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim modellerinin en önemli amacı, büyük bir kitlenin gerekli
eğitimleri bulundukları yerden ve zamanda almalarıdır. Eğitimi alacak kişiye sunulan bu esneklik, eğitimin alınmasını
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kolaylaştırmaktadır. Ayrıca tam anlaşılmamış konuların birden çok tekrar edilmesi ve sınav ya da testlerin çoğunluğu
bu eğitimin verimini artırmaktadır.
Diğer yandan uzaktan eğitim, geleneksel eğitime karşı bir seçenek değil geleneksel eğitim süreçlerini tamamlayıcı bir
eğitim teknolojisi olarak görülmelidir (Uşun, 2006). Ayrıca uzaktan eğitimin geleneksel eğitimi destekleyen bir öğretim
yöntemi olarak kullanılmasının daha faydalı olacağı belirtilmiştir (Alakoç, 2001; Horzum, 2003). Uzaktan eğitim
üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde uzaktan eğitim ile geleneksel eğitimin karşılaştırıldığı
çalışmaların giderek azaldığı görülmektedir (Aktaş, 2013). Bunun yerine uzaktan eğitim ortamlarında öğrenci
başarısını, derse katılımını, doyumunu, sosyal ve zihinsel bulunuşluğunu artıracak çalışmalar hızla artmaktadır.
Uzaktan eğitim ortamlarında öğrenci başarısını ve katılımını etkileyen faktörlerden biri de öğrencilerin uzaktan eğitime
yönelik algılarıdır (Kaleli-Yılmaz, Güven, 2015; Offir, Barth, Lev & Shteinbok, 2003). Uzaktan eğitime yönelik algının
derecesini etkileyecek önemli faktörler; verilen eğitimin kalitesi ve geçmiş deneyimlerin yanı sıra dersin yapısı, açıkça
belirtilmiş ders hedefleri ve öğrenme çıktıları, etkileşim, öğretim elemanlarından hızlı geri bildirim, çevrimiçi öğrenme
ortamının tasarımı, öğrenci destek birimleri, sanal kütüphaneye hızlı erişim, uygunluk ve esnekliktir (Dobbs, Waid, ve
del Carmen, 2009; Yang ve Durrington, 2010).
Metaforlar
Metafor; köken olarak Yunanca nakletme ve aktarma manasındaki meta Pherein kelimesinden türemiştir. Meta
değiştirmek, pherein de taşımak, anlamına gelmektedir (Levine, 2005: 172). Bir “şey”in bazı yönlerinin başka “şey”e
taşındığı ya da transfer edildiği zihinsel-dilbilimsel süreçleri ifade etmektedir. Bu süreçlerin sonucunda, “ikinci şey”den
sanki “ilk şey” miş gibi bahsedilmesi söz konusu olmaktadır. (Cebeci,2013: 10). Metafor özel bir üst dil kurgulamak
olup, özellikle soyut durumları ya da anlatılması güç duygu durumlarını anlatmaya çalışırken kullanılmaktadır.
Lakoff ve Johnson (2005) metaforun özünün olgu, kavram veya nesne gibi bir şeyi başka bir şeye göre anlamak ve
tecrübe etmek olduğunu belirtmişlerdir. Metaforlar bireylerin olgu, kavram veya nesneleri algılayış biçimini
etkilediğinden gerçekleri yeniden tanımlamak için kullanılabilir (Goldstein, 2005). Ayrıca metafor bir algı aracıdır
(Arnett, 1999).
Eğitim araştırmalarında öğrencilerin, öğretmenlerin veya yöneticilerin herhangi bir kavrama ilişkin algılarını ortaya
koymak amacıyla metaforların kullanıldığı görülmektedir (Cerit, 2008; Gök ve Erdoğan, 2010; Shaw, Barry ve
Mahlios, 2008). Öğrencilerin veya öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algıları belirlemek üzere çeşitli
çalışmalar yapılmış fakat bu çalışmaların büyük çoğunluğu algıları ölçmek için anket veya ölçek kullanmıştır (Ateş ve
Altun, 2008; Ward, Peters ve Shelly, 2010). Uzaktan eğitime yönelik algıların metaforlar yolu ile incelendiği çalışmada
Kaleli-Yılmaz ve Güven (2015), 150 öğretmen adayından görüş almışlardır ve öğretmen adaylarının uzaktan eğitime
yönelik oluşturdukları metaforların ihtiyaca yönelik, çeşitlilik, isteğe bağlılık, gereklilik gibi farklı kategoriler altında
toplandığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Tuncay ve Özçınar (2009) da 12 BÖTE öğretmen adayı ile çalışmışlar ve
öğretmen adaylarının uzaktan eğitimi yeni bir eğitim yönteminden çekindikleri için dibi bilinmeyen bir okyanus olarak
algıladıkları görülmektedir. Buna ek olarak asenkron eğitimi ise özgürlük, esneklik olarak tanımlamışlardır.
Yapılan alan yazın incelemesinde öğretmen adaylarının öğrenme, öğretim, okul, teknoloji gibi kavramlara yönelik
algılarını incelemek için metafor çalışmalarından yararlanıldığı görülmektedir. Bunun yanında Kaleli-Yılmaz ve Güven
(2015) Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarını belirlemek üzere metaforlardan
yararlanmışlardır. Tuncay ve Özçınar (2009) da BÖTE öğretmen adaylarının algılarını ortaya çıkarmak için metafor
yöntemini kullanmışlardır fakat bu çalışmalarını 12 katılımcı ile yürütmüşlerdir ve bu çalışmadaki katılımcı sayısı
sınırlıdır. Dolayısıyla potansiyel çalışma alanlarından birisi de uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme ve e-öğrenme olan
BÖTE bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim ile ilgili algılarını ortaya koymaya yönelik olarak metafor çalışmalarına
ihtiyaç vardır.
BÖTE öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının ölçülmesi gerekliliğinden yola çıkarak, Bu araştırmanın amacı,
BÖTE bölümü öğrencilerinin “uzaktan eğitim” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri metaforlar aracılığı
ile ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki araştırma sorusuna cevap aranmıştır:
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin “uzaktan eğitim” kavramına ilişkin üretmiş oldukları
metaforlar ve bu metaforlara ait kategoriler nelerdir?

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modelinden, katılımcılardan, verilerin toplanmasından ve analizinden bahsedilmiştir.
Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “Olgubilim” kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseni farkında
olduğumuz ama ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim, bize
tamamen yabancı olmayan, bildiğimiz fakat tam olarak anlayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için
uygun bir araştırma zemini oluşturur. (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 72).
Çalışma Grubu
Araştırma, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü
öğrencileri ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının 38’i erkek, 50’si kadındır. Araştırmaya 28 birinci sınıf, 14 ikinci
sınıf, 30 üçüncü sınıf ve 13 dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 85 gönüllü öğrenci katılmıştır. Ayrıca
çalışmaya katılan öğretmen adaylarına sorulan “Daha önce uzaktan eğitim yoluyla ders aldınız mı?” soru doğrultusunda
58’inin “Evet”, 27’sinin ise “Hayır” cevabını verdiği görülmüştür. Buna ek olarak 8 öğretmen adayı da lisans eğitimi
öncesinde uzaktan eğitim yolu ile bir ders veya kursa katılmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmaya katılan öğrencilerin “uzaktan eğitim” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak için
araştırmacılar tarafından öğrencilerin sınıf bilgileri, daha önce uzaktan eğitim yoluyla ders alıp almama durumları ve
eğer ders almışlar ise kaç ders aldıkları ile ilgili bilgilerle birlikte öğretmen adaylarından “Uzaktan eğitim…………….
gibidir, çünkü…….” ibarelerini tamamlamaları istenmiştir. Saban (2009)’a göre metaforların kullanıldığı çalışmalarda
“gibi” kavramı metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki benzerliği göstermek, “çünkü” kavramı ise
araştırmaya katılanların kendi benzetmeleri için bir gerekçe ve mantıksal dayanak üretmeleri için kullanılır.
Öğrencilerin üretmiş oldukları metaforlar araştırmanın veri kaynağı olarak kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada, verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniğinde, birbirine benzeyen
veriler belirli temalar ve kavramlar çerçevesinde bir araya getirilir. Bu kavramlar okuyucunun anlayacağı şekilde
organize edilerek yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada katılımcıların ortaya koydukları metaforların
analiz edilmesi ve yorumlanması süreci altı aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar sırasıyla;
(1) adlandırma,
(2) eleme,
(3) tekrar derleme,
(4) katogori geliştirme,
(5) geçerlik ve güvenirliğin sağlanma,
(6) elde edilen metaforların frekanslarının hesaplanması ve yorumlanmasıdır ( Aydoğdu, 2008; Çapan, 2010;
Özcan, 2010; Saban, 2008).
BULGULAR
Bu bölümde çalışmanın araştırma sorusu doğrultusunda ortaya çıkan bulgular yer almaktadır.
Üretilen Metaforlara İlişkin Bulgular
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Araştırmaya katılan öğrenciler “uzaktan eğitim” kavramına ilişkin toplam 33 metafor üretmişlerdir. Öğrencilerin
ürettiği bu metaforlar üç kategoriye ayrılmıştır. Oluşturulan metaforlara ilişkin kategoriler; “Eğitimi Kolaylaştıran”
,“Gerekli Olmayan”, “Yeni Bir Eğitim Şekli ”, uzaktan eğitim şeklindedir. Buna göre öğrencilerin oluşturdukları
metaforların genel dağılımı aşağıdaki Grafik 1’de verilmiştir.

Eğitimi
kolaylaştıran

26

Gerekli olmayan

42

Yeni bir eğitim
yöntemi

12

Grafik 1. Metaforların temalara göre dağılımı
Öğrencilerin “Eğitimi Kolaylaştıran” kategorisine ait geliştirmiş oldukları metaforların frekans ve yüzde dağılımı Tablo
1’ de verilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler “Eğitimi Kolaylaştıran” kategorisinde toplam 10 metafor üretmişlerdir.
Bu metaforlardan “rahatlık” metaforu 7 öğrenci tarafından oluşturulmuştur. Bu metaforu 5 öğrenci tarafından
oluşturulan “Ev” metaforu ile 4 öğrenci tarafından oluşturulan “özgürlük” metaforu izlemiştir. Bu üç metafor bu
kategoride üretilen metaforların %60’lık kısmına karşılık gelmektedir.
Tablo 1.
Öğrencilerin “Eğitimi Kolaylaştıran” kategorisine İlişkin Metaforlarının Frekans ve Yüzde Dağılımı
Eğitimi Kolaylaştıran
f
%
1. Rahatlık
7
26
2. Ev
5
19
3. Özgürlük
4
15
4. İlaç
2
8
5. Çantada keklik
2
8
6. Eğitimi yakınlaştırmak
2
8
7. Çalışma masam
1
4
8. Raftaki kitap
1
4
9. Hayat
1
4
10. Boş tatil günü
1
4
TOPLAM

26

%100

Araştırmaya katılan öğrenciler “Gerekli Olmayan” kategorisinde toplam 7 metafor üretmişlerdir (Tablo 2). Bu
metaforlardan “Boş Ders” metaforu 3 öğrenci tarafından oluşturulmuştur. Bu metaforu 2’şer öğrenci tarafından
oluşturulan “Zorunlu olmayan ders” metaforu ile “gereksiz” ve “İmitasyon ürün” metaforları izlemiştir. Bu dört
metafor bu kategoride üretilen metaforların %76’lık kısmına karşılık gelmektedir.
Tablo 2.
Öğrencilerin “Gerekli Olmayan” kategorisine İlişkin Metaforlarının Frekans ve Yüzde Dağılımı
Gerekli Olmayan
f
%
1. Boş ders
3
25
2. Zorunlu olmayan ders
2
17
3. Gereksiz
2
17
4. İmitasyon ürün
2
17
5. Yanlış eğitim
1
8
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6. Uzak olan okul
7. Televizyon izlemek
TOPLAM

1
1
12

8
8
%100

Araştırmaya katılan öğrenciler “Yeni Bir Eğitim Sistemi” kategorisinde toplam 16 metafor üretmişlerdir Tablo 3). Bu
metaforlardan “Yanımızda taşıdığımız bir eğitim” metaforu 6 öğrenci tarafından oluşturulmuştur. Bu metaforu 5
öğrenci tarafından oluşturulan “Online Eğitim” metaforu ile 4 öğrenci tarafından oluşturulan “kitap” metaforu
izlemiştir. Bu üç metafor bu kategoride üretilen metaforların %35’lik kısmına karşılık gelmektedir. Ayrıca “Bilgisayar”,
“Dersin özgürce izlenmesi”, Evden mesleki eğitim”, Eğitimin yeni yüzü”, “Zaman Makinası”, “Bilmediğim bir şey”,
Ağacın dalındaki elma” ve “İnformal eğitim” metaforları 2’şer öğrenci tarafından oluşturulmuştur. Öğrencilerin en fazla
“yeni bir eğitim şekli” kategorisinde metafor üretmiş olmaları yükseköğretimde (lisans) uzaktan eğitimle tanışmış
olmalarıyla ilişkili olabilir.
Tablo 3.
Öğrencilerin “Yeni Bir Eğitim Şekli” kategorisine İlişkin Metaforlarının Frekans ve Yüzde Dağılımı
Yeni Bir Eğitim Şekli
f
%
1. Yanımızda taşıdığımız bir eğitim
6
14
2. Online eğitim
5
12
3. Kitap
4
9
4. Uzaktan
3
7
5. Youtube
3
7
6. Cebimizdeki telefon
3
7
7. Bilgisayar
2
5
8. Dersin özgürce işlenmesi
2
5
9. Evden mesleki eğitim
2
5
10. Eğitimin yeni yüzü
2
5
11. Zaman makinası
2
5
12. Bilmediğim bir şey
2
5
13. Ağacın dalındaki elma
2
5
14. İnformal eğitim
2
5
15. Süs havuzu
1
2
16. Yarısı dolu bardak
1
2
TOPLAM
42
%100

SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Metaforlar, kişinin zihinsel imgelerini ortaya çıkaran güçlü araçlardır. Bu araştırmada BÖTE bölümü öğrencilerinin
“uzaktan eğitim” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırmaya 28 birinci sınıf, 14 ikinci sınıf, 30 üçüncü sınıf ve 13 dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 85
BÖTE bölümü öğrencisi katılmıştır. Araştırma öncesinde bu öğrencilerden % 68’inin uzaktan eğitim yoluyla ders
aldığı, % 32’sinin ise uzaktan eğitim yoluyla ders almadığı, ayrıca bu öğrencilerden lisans eğitimi öncesinde uzaktan
eğitim yoluyla ders alanların oranının % 9 olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın verileri, öğretmen adaylarının her birinin “Uzaktan eğitim … gibidir; çünkü ...” ibaresini tamamlamasıyla
elde edildi. Toplanan veriler hem nitel hem de nicel veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmaya
katılan öğretmen adayları uzaktan eğitim ile ilgili toplam 33 metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar “Eğitimi
Kolaylaştıran” ,“Gerekli Olmayan”, “Yeni Bir Eğitim Şekli” olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Çalışmanın
sonuçları Tuncay ve Özçınar’ın (2009) çalışmasının sonuçları ile benzerlikler göstermektedir.
Uzaktan eğitim kavramına yönelik olarak oluşturulan kategoriler bir bütün olarak düşünüldüğünde en çok geliştirilen
metaforlar sırasıyla rahatlık, boş ders ve evdir. Ortaya çıkan kategorilerden “Yeni Bir Eğitim Şekli” %53’lük oranıyla en
fazla metafor üretilen kategoridir. Bu sonuç BÖTE öğrencilerinin uzaktan eğitimi yeni bir eğitim yöntemi olarak
gördüklerinin önemli bir göstergesidir. Bu durumun öğretmen adaylarının uzaktan eğitim deneyimlerinden
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kaynaklandığı düşünülebilir. Yükseköğretim seviyesinde aldıkları altı çevrimiçi derste (2547 sayılı kanunun 5(ı)
maddesi kapsamında okutulan, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil (İngilizce) dersleri) yaşamış
oldukları olumlu deneyimlerin uzaktan eğitime yönelik olumlu algı geliştirmelerine neden olduğu düşünülebilir (Ateş
ve Altun, 2008).
Öğretmen adayları uzaktan eğitimi gerekli olmayan, eksik yönlerinin olduğu bir eğitim yöntemi olarak da
algılamaktadırlar. Çevrimiçi derslerde yaşadıkları teknik sorunlar veya dersin yanlış tasarımından kaynaklı sebeplerden
dolayı (Dobs ve diğerleri, 2009; Kaleli-Yılmaz ve Güven, 2015) BÖTE öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik
olumsuz görüş belirttikleri ifade edilebilir.
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Özet: Öğrencilerin son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan Scratch gibi görsel programlama derslerindeki başarısını ve
bu derslerin bilişsel becerilerine olan katkısını ölçen çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Alan yazında Türkiye’de de
kısa zamanda uygulanmaya başlanması düşünülen kodlama derslerine karşı ortaokul öğrencilerinin tutumunu ölçen
çalışmalarda eksiklik görülmüştür. Bu çalışma ile ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin bilgisayar programlama
eğitimine karşı tutumlarını ölçmeyi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 200 ortaokul öğrencisine programlamaya karşı
tutum ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan anket sonucunda öğrencilerin programlama dersine karşı kısmen olumlu tutum
gösterdikleri bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin programlamaya karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun programlama derslerinin olmasına olumlu baktığı görülmektedir.
GİRİŞ
Teknoloji ve bilim alanında gelişmiş ülkelerde “Bilgiyi kullanmak yeterli midir?” sorusuna verilen cevabın hemen
hemen herkes tarafından hayır olduğu günümüzde bilgiyi üretmenin önemini vurgulayarak başlamak yerinde olacaktır.
Tarih boyunca insanoğlu doğayı ve yaşamı anlamlandırmak için gözlemleyerek, deney yaparak, araştırarak, okuyarak
bilgiyi üretmeye çalışmıştır. Bilgi insanın var olduğu andan itibaren var olmaya başlamış ve insanlık tarihi boyunca
artarak günümüze kadar gelmiştir. Beşer bilgiyi elinde tutmanın gücünün her zaman farkında olmuştur. Osmanlı
döneminde padişahlar dönemin âlimlerini saraylarına kabul etmiş ve bilgileriyle kendilerine bir anlamda danışmanlık
yapmalarını sağlamışlardır. Yine yakın tarihte Nazilerin zulmünden kaçan bilim insanlarına birçok ülke kapılarını
açmıştır. Yine güncel bir örnek verecek olursak, dışarıya beyin göçünün yaşandığı ülkemizde savaş vb. durumlardan
dolayı Türkiye’ye göç eden akademisyenlere yönelik bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Gerektiği durumlarda ihtiyaç
bulunan alana göre havuzdaki yabancı akademisyen ve araştırmacılardan üniversite, araştırma merkezi vb. yerlerde
çalışmaları sağlanabilecektir (akademikpersonel.org, 2016). Tüm bu örnekler bize bilgi ve bilmenin önemini anlamaya
yetecek örneklerdir. Peki, bilginin günümüzde bize yansıma şekli nasıldır? Bilgi salt bilgi olarak karşımıza
çıkmamaktadır. En ileri ve güncel teknolojinin olduğu yerde bilginin çok olduğu çıkarımında bulunuyoruz. Bugün en
son teknolojiyle üretilmiş silahı elinde bulunduran, en büyük veri tabanına sahip olan, en geniş bant internet
bağlantısıyla internete bağlanan, en dayanıklı uzay mekiğini yapan ülkeleri en gelişmiş ülkeler olarak tanımlamamız bu
çıkarımımızın dayanağıdır. Bu açıdan bakınca bilgiyi üretmek ülke olarak en önemli önceliğimiz olmalıdır. Modern
dünyada bilgi denilince aklımıza bilgisayar ve internet gelmemesi artık imkânsızdır. Şüphesiz ki bilgisayarların günlük
yaşamın her alanına girdiği günümüzde kendi bilgisayar programlarımızı üretebilmek elzemdir.
Yapılan çalışmalar ilköğretim çağında programlama dersi alan öğrencilerin yansıtıcılık, yaratıcılık gibi üstbilişsel
yetenekleri, kural öğrenme gibi bilişsel becerileri kazanmada daha iyi olduklarını göstermiştir. Programlama eğitiminin
problem çözme ile analiz yeteneğinin, dil örüntüsünün gelişmesine; matematikte fonksiyon, değişken, koordinat
düzlemi gibi kavramların anlaşılmasına katkı sağladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar programlama
bilgisinin erken yaşlarda kazanılmasının önem ve gereğini ifade etmektedir (Akpınar, Altun, 2014). Beşinci sınıf
öğrencileri ile yapılan çalışmada Scratch ile programlamanın problem çözme becerisine karşı özgüveni arttırdığına
yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Kalelioğlu ve Gülbahar, 2014).
İLGİLİ ÇALIŞMALAR
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Türkiye'de ve Dünya'da Programlama Eğitimi
Programlama eğitiminin önemi hem dünyanın hem ülkemizin eğitim politikasında kendine yer bulmaya başlamıştır.
Estonya, Güney Kore, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde programlama eğitiminin küçük
yaşlarda verilmeye başlanması konusunda büyük adımlar atmıştır (Demirer ve Sak, 2016). İngiltere'de 2012 yılında
başlatılan Code Club projesi ise okul sonrası İlkokul çağındaki çocukların Scratch vb. görsel programlama ortamlarıyla
kodlama eğitimi alması sağlanmıştır. Projeye ilk sene İngiltere’deki ilkokulların yaklaşık yüzde 25'i katılmış ve olumlu
sonuçlar alınmıştır (Smith, Sutcliffe ve Sandvik, 2014).
Türkiye'ye baktığımızda kodlama dersine yönelik değişen algının yansımalarını görebilmekteyiz. MEB Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 05.09.2012 tarihli 150 sayılı karar ile ortaokullarda okutulan Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım dersi müfredatının genel çerçevesi ve kazanımları belirlenmiş, müfredat içeriği ise öğrenci ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesi için bu genel çerçeve içinde öğretmene bırakılmıştır (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2012). Bilişim
Teknolojileri Öğretmenleri hali hazırda Scratch, Alice, MIT App Inventor gibi programları ve Khan Academy,
Code.org, Code Club gibi projeleri programlama eğitimi vermek için kullanmaktadır (Demirer ve Sak, 2016). 2016
yılının Ocak ayında Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, sosyal medya hesabı üzerinden kodlama dersinin ortaokul ve lise
müfredatına gireceğini duyurmuştur (cnnturk.com, 2016). Beş ve altıncı sınıf düzeyinde zorunlu, yedi ve sekizinci sınıf
düzeyinde ise seçmeli ders olacağı belirtilen kodlama dersinin müfredatının oluşturulması için çalışma komisyonun
kurulduğu ve Gaziantep, Samsun, Mersin ve Erzurum illerinin pilot uygulama için seçildiği duyurulmuştur
(egitimajansi.com, 2016).
Scratch
Scratch, etkileşimli hikâyeler, animasyonlar ve oyunlar oluşturmaya ve bu oluşturulan ürünleri diğer kullanıcılarla
paylaşabilmeye imkân veren bir ortamdır. Massachusetts Institute of Technology Medya Laboratuvarı tarafından
geliştirilmiştir. Programın hem çevrimiçi hem de kurulabilen sürümünü kullanmak mümkündür (scratch.mit.edu, 2016).
Scratch, birçok ülkede ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara programlama öğretimi için sıkça kullanılan bir görsel
programlama ortamıdır. Şekil1’de görüldüğü gibi Scratch programında puzzle parçaları halindeki kod blokları yan yana
ya da alt alta birleştirilerek kod parçacıkları yazılır (Genç ve Karakuş, 2014).

Şekil 3: Çevrimiçi Scratch Editörü
Kaynak: scratch.mit.edu
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Code.org
Ekim 2013’te ABD’de Ali ve Hadi PARTOVI isimli iki kardeş tarafından hayata geçirilen proje kısa süre içinde
Facebook, Google, Microsoft CEO’su Bill Gates, ABD Başkanı Barrack Obama, Value ve Dropbox gibi bir çok ünlü
firma ve kişinin desteğini alıp 10 milyon kayıtlı öğrenciye ulaşmıştır. ABD başkanı Barack Obama’nın övgü ile
bahsettiği Code.org videosu Youtube’da en çok izlenen videolar arasına girince 15 bine yakın okulun ilgisini çekmiş ve
ciddi bir atılımda bulunmuştur (code.org, 2015).

Şekil 4: code.org sitesinden klasik labirent oyunu görünümü
Kaynak: code.org

Code.org senaryolar ile basitten karmaşığa doğru yap-boz tarzı kodlama blokları ve ipuçları ile öğretmene çok az
ihtiyaç duyulacak şekilde bireysel öğretim ağırlıklı kodlama hareketidir. Minecraft, Angry Birds, Buzlar Kraliçesi Elsa
gibi popüler oyunları küçük adımlara bölerek kullanıcıdan her bölümdeki görevi tamamlaması istenir. Dört yaş üzeri
çocuklar ve her yaştan yetişkin code.org platformunu kullanarak programlamayı öğrenebilmektedir. İleri seviyede
programlama yapmak isteyen öğrenciler için Javascript araçlarının kullanılabileceği bir uygulama laboratuarı
mevcuttur. Kullanıcı buradan kendine ait bir uygulama geliştirip cep telefonunda kullanabilir ya da arkadaşlarıyla
paylaşabilir (code.org, 2015).
YÖNTEM
Çalışma nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Tunceli ve Siirt ilindeki iki
devlet okulundaki 200 ortaokul altıncı ve beşinci sınıf öğrencisine toplam 27 maddelik beşli likert tipi programlamaya
karşı tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın iki farklı ilde yapılmasının nedeni farklı sosyoekonomik ve başarı
düzeyindeki öğrencilerin örnekleme dahil edilmesidir. Ölçek, Başer (2013)’in geliştirdiği “Bilgisayar Programlamaya
Karşı Tutum Ölçeği” temel alınarak geliştirilmiştir. Söz konusu ölçek lisans düzeyinde öğrencilere yönelik hazırlandığı
için bazı maddelerde ifade değişiklikleri yapılmış, bazı maddeler çıkarılmış, bazı maddeler eklenmiştir. Ölçeğin
kullanımı için yazarından mail yolu ile kullanma izni alınmıştır. Ölçek maddeleri öz yeterlilik algısı, duygusal tutum ve
yararlılık algısı olmak üzere üç alt başlıkta toplanmıştır. Ölçeğin son hali alan uzmanı ve dil uzmanı tarafından
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incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Örnekleme dâhil olan 200 öğrencinin hepsi beşinci veya altıncı sınıfta Scratch
programı veya code.org sitesi üzerinden programlama eğitimi almıştır.
ÇALIŞMANIN AMACI VE PROBLEMLER
Yapılan literatür taramasında bilgisayar programlamaya karşı tutum ölçme çalışmalarının var olduğu fakat bu
çalışmaların lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik yapıldığı görülmüştür. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi
dahilinde verilen programlama bilgisinin akademik başarı ile ilişkisini ya da çeşitli bilişsel becerilere etkisini ölçen
çalışmalar bulunmaktadır. Fakat doğrudan öğrencilerin bu programlama eğitimine karşı tutumlarını ölçen bir çalışma
bulunmamaktadır. Ayrıca oyun tabanlı programlama eğitiminin başarıya ve tutuma etkisi yeterince araştırılmamıştır
(Başer, 2013). Bu nedenlerle çalışmanın literatürdeki bu boşluğu dolduracağı ve MEB tarafından 2016-2017 eğitimöğretim döneminde başlatılması düşünülen kodlama derslerine doğru bir yaklaşım getirmesi açısından yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Araştırma şu soruları cevaplamayı amaçlamaktadır.
1. Öğrencilerin programlamaya karşı tutumları nasıldır?
2. Kız ve erkek öğrencilerin programlamaya karşı tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
BULGULAR VE YORUMLAR
Nicel Bulgular ve Yorumları
Hazırlanan anketi toplamda 200 ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi eksiksiz doldurmuştur. Katılımcıların
cinsiyete göre dağılımlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo1’de belirtilmiştir. Bu tabloya göre katılımcıların %47,5’i
kız, %52,5’i ise erkek öğrencidir. Katılımcıların cinsiyet dağılımlarına baktığımızda hemen hemen eşit düzeyde
oldukları görülmektedir.

Tablo1: Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet

f

%

Kız

95

47,5

Erkek

105

52,5

Toplam

200

100

Katılımcıların yaşa göre dağılımı Tablo2’de gösterilmiştir. Katılımcıların %7’sinin 11 yaşında, %67’sinin 12 yaşında,
%26’sının ise 13 yaşında olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaş düzeyinin ağırlık olarak 12 yaş olduğu görülmektedir.
Tablo2: Katılımcıların yaşa göre dağılımı
Yaş

f

%

11

14

7

12

134

67

13

52

26

Toplam

200

100
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Katılımcıların evde tablet ya da bir bilgisayara sahip olma durumları frekans ve yüzde değerleri Tablo3’te
gösterilmiştir. Tabloya göre katılımcıların %60,5’inin evinde bir bilgisayar ya da tablet bulunmaktadır. Katılımcıların
%39,5’i ise herhangi bir bilgisayar ya da tablete sahip değildir.

Tablo3: Katılımcıların tablet ya da bilgisayara sahip olma durumlarına göre dağılımı
Evinizde tablet/bilgisayar var mı?

f

%

Evet

121

60,5

Hayır

79

39,5

Toplam

200

100

Katılımcıların “Evinizde internet bağlantısı var mı?” sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 4’te görülmektedir. Bu tabloya
göre katılımcıların %45,5’inin evinde tablet ya da bilgisayarlarından bağlanabildiği bir internet bağlantısı mevcuttur.
Katılımcıların %54,5’inin ise evinde bir internet bağlantısı mevcut değildir.
Tablo4: Katılımcıların internet bağlantılarının olma durumlarına göre dağılımı
Evinizde internet bağlantısı var mı?

f

%

Evet

91

45,5

Hayır

109

54,5

Toplam

200

100

Katılımcıların ölçek maddelerinin üç alt boyutuna verdikleri cevapların ortalamaları Tablo 5’te sunulmuştur. Bu boyutta
öğrencilere programlama dersinde başarılı olma durumlarını, basit bir oyun üretebilme ve programlama öğrenebilmeye
ilişkin özgüvenlerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Buna göre öğrencilerin programlama becerilerine ilişkin öz
yeterlilik algılarının ortalama puanı “kısmen katılıyorum” (X=3,07) düzeyinde çıkmıştır. Öğrencilerin programlama
derslerine karşı duygusal tutumlarını ölçmeyi hedefleyen sorulara verdikleri yanıtların ortalama puanları "katılıyorum"
(X=3,49) düzeyinde çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle öğrencilerin programlama derslerine karşı duygusal olarak olumlu
bir tutum sergilediklerini söylemek mümkündür. Yararlılık algısı boyutunda sorulan sorulara verdikleri yanıtların
ortalama puanı ise "kısmen katılıyorum" (X=3,18) düzeyinde olduğu görülmektedir.

Tablo5: Katılımcıların ölçek alt başlıklarına verdikleri cevapların ortalama puanları
Alt Başlıklar

N

X̅

Std.

Öz yeterlilik algısı

200

3,07

1,38

Duygusal tutum

200

3,49

1,32

Yararlılık algısı

200

3,18

1,45

Her alt boyuttaki maddelerin frekans ve ortalama puanları Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Öz yeterlilik Algısı Boyutu
Katılımcıların “Öz yeterlilik algısı” alt boyutunda yöneltilen maddelere verdikleri cevapların ortalama ve standart
sapma puanları Tablo 6’da belirtilmiştir. Bu boyutta öğrencilerin bilgisayar programlama derslerine karşı özgüvenleri
ölçmeyi amaçlayan sorular yer almaktadır.
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Tablo 6: Özyeterlilik boyutu ortalama puanları
1

2

3

4

5

Madde

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

X

Std.

Bilgisayar programlama
problemlerini çözmede
kendime güveniyorum.
Scratch dersi ile kendime
ait basit bir oyun
yapabilirim.
Programlama dersi
zordur.
Programlama derslerinde
iyi notlar alabilirim.
Söz konusu programlama
olunca kendime güvenim
çoktur.
Programlama derslerinde
başarılı olacağımı
sanmıyorum.
Programlama dersinde
başarılı değilim.

29

14,5

11

5,5

70

35

45

22,5

45

22,5

3,33

1,28

9

4,5

11

5,5

36

18

59

29,5

85

42,5

4

1,10

37

18,5

39

19,5

71

35,5

29

14,5

24

12

2,82

1,23

13

6,5

23

11,5

40

20

67

33,5

57

28,5

3,66

1,18

33

16,5

10

5

90

45

40

20

27

13,5

3,09

1,20

81

40,5

32

16

39

19,5

25

12,5

23

11,5

2,38

1,40

85

42,5

39

19,5

40

20

21

10,5

15

7,5

2,21

1,29

Tablo 6 incelendiğinde "Bilgisayar programlama problemlerini çözmede kendime güveniyorum." maddesinin ortalama
puanı X=3,33, " Scratch dersi ile kendime ait basit bir oyun yapabilirim." maddesinin ortalama puanı X=4,00, "
Programlama dersi zordur." maddesinin ortalama puanı X=2,82, " Programlama derslerinde iyi notlar alabilirim."
maddesinin ortalama puanı X=3,66, "Söz konusu programlama olunca kendime güvenim çoktur." maddesinin ortalama
puanı X=3,09, "Programlama derslerinde başarılı olacağımı sanmıyorum." maddesinin ortalama puanı X=2,38,
"Programlama dersinde başarılı değilim." maddesinin ortalama puanı X=2,21 olarak bulunmuştur.
Duygusal Tutum Boyutu
Öğrencilerin programlama dersine karşı duyguları sevgi, hoşlanma, mutluluk gibi duygusal tutumlarını ölçmeye yönelik
maddelere verdiklerin cevapların ortalama puanları Tablo 7'de verilmiştir. Bu boyutta yöneltilen maddelere verdikleri
yanıtların ortalama puanlarının "katılıyorum" boyutunda olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin duygusal
tutumlarının olumlu olduğu çıkarımı yapılabilir.
Tablo7: Duygusal tutum boyutu ortalama puanları
1

2

3

4

5

Madde

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

X

Std.

Programlama dersinde
kendimi iyi hissederim.
Bilişim Teknolojileri
dersinde Scratch ve
Code.org’tan çalışmak
beni mutlu eder.
Programlama ile kendi
yaptığım oyunu oynamak
beni mutlu eder.

15

7,5

22

11

58

29

66

33

39

19,5

3,46

1,14

17

8,5

23

11,5

29

19,5

72

32,5

48

24

3,56

1,21

13

6,5

12

6

19

9,5

68

34

88

44

4,03

1,16
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Programlama dersinde iyi
olmak benim için gurur
vericidir.
Programlama dersleri
sıkıcı geçer.
Programlama dersleri
eğlencelidir.

15

7,5

8

4

48

24

57

28,5

72

36

3,81

1,18

64

32

48

24

50

25

11

5,5

27

13,5

2,44

1,34

21

10,5

7

3,5

58

29

48

24

66

33

3,65

1,25

Tablo 7'e bakıldığında "Programlama dersinde kendimi iyi hissederim." maddesinin ortalama puanı X=3,46, "Bilişim
Teknolojileri dersinde Scratch ve Code.org’tan çalışmak beni mutlu eder." maddesinin ortalama puanı X=3,56,
"Programlama ile kendi yaptığım oyunu oynamak beni mutlu eder." maddesinin ortalama puanı X=4,03, "Programlama
dersinde iyi olmak benim için gurur vericidir." maddesinin ortalama puanı X=3,81, " Programlama dersleri sıkıcı
geçer." maddesinin ortalama puanı X=2,44, "Programlama dersleri eğlencelidir." maddesinin ortalama puanı X=3,36
olarak tespit edilmiştir.
Yararlılık Algısı Boyutu
Katılımcıların programlama derslerinin okul başarılarına ve ilerideki akademik hayatlarına olan etkisi hakkındaki
algılarını ölçmeyi amaçlayan maddelere verdikleri yanıtların ortalama puanları Tablo 8'de ayrıntılı olarak verilmiştir.
Bu boyuttaki maddelerin ortalama puanına göre öğrencilerin "kısmen katılıyorum" düzeyinde yanıt verdikleri
görülmektedir.

Tablo8: Yararlılık algısı boyutu ortalama puanları
1

2

3

4

5

Madde

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Programlama bilgisi
benim problem
çözebilmeme yardımcı
olur.
Programlama dersinin
ileride iş bulmama
yardımcı olacağını
düşünüyorum.
Aldığım programlama
derslerinin
üniversitede işime
yaracağını
düşünüyorum.
Programlamada iyi
olan insanların zeki
olduğunu düşünürüm.
Benim için
programlama dersi
almak önemlidir.
Programlama dersi
almanın bana faydası
olmayacağını
düşünüyorum.
Bir sonraki sınıfta da
programlama dersi
almak isterim.

24

12

35

17,5

45

22,5

43

21,5

53

26,5

39

19,5

20

10

53

26,5

42

21

46

23

3,18

1,40

25

12,5

5

2,5

51

25,5

49

24,5

70

35

3,67

1,31

38

19

13

6,5

45

22,5

43

21,5

61

30,5

3,38

1,45

33

16,5

9

4,5

63

31,5

51

25,5

44

22

3,35

1,31

73

36,5

34

17

38

19

28

14

27

13,5

2,51

1,43

38

19

15

7,5

40

20,0

34

17

73

36,5

3,44

1,50
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Programlama dersi
matematik, fen bilgisi
kadar önemli bir
derstir.

66

33

30

15

49

24,5

30

15

25

12,5

2,59

1,39

Tablo 8 incelendiğinde "Programlama bilgisi benim problem çözebilmeme yardımcı olur." maddesinin ortalama puanı
X=3,33, "Programlama dersinin ileride iş bulmama yardımcı olacağını düşünüyorum." maddesinin ortalama puanı
X=3,18, "Aldığım programlama derslerinin üniversitede işime yaracağını düşünüyorum." maddesinin ortalama puanı
X=3,17, "Programlamada iyi olan insanların zeki olduğunu düşünürüm." maddesinin ortalama puanı X=3,38, "Benim
için programlama dersi almak önemlidir." maddesinin ortalama puanı X=3,35, " Programlama dersi almanın bana
faydası olmayacağını düşünüyorum." maddesinin ortalama puanı X=2,51, "Bir sonraki sınıfta da programlama dersi
almak isterim." maddesinin ortalama puanı X=3,44, "Programlama dersi matematik, fen bilgisi kadar önemli bir
derstir." maddesinin ortalama puanı X=2,59 olarak tespit edilmiştir.
Nitel Bulgular ve Yorumları
Öğrencilerin %74'ü "Programlama dersi olmalımı?" sorusuna "Evet", %26'sı ise "Hayır" cevabı verdiği görülmüştür.

Tablo9: "Sizce programlama dersi olmalı mı?" sorusuna verilen yanıt frekansları
Sizce programlama dersi olmalı mı?

f

%

Evet

138

74

Hayır

52

26

Toplam

200

100

Bu değerlere göre öğrencilerin büyük çoğunluğu programlama dersi almak istemektedir. Öğrencilere bu sorunun
akabinde verdikleri yanıtın nedenini araştırmaya yönelik açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Bu açık uçlu soruya verdikleri
yanıt araştırmamızın nitel bulgularını oluşturmaktadır. Verilen yanıtlara betimsel analiz yapılmış olup Tablo 10 ve
Tablo 11'daki şekliyle tablolaştırılmıştır.

Tablo10: "Sizce programlama dersi olmalı mı?" sorusuna "evet" diyenlerin nedenleri
İfade

f

Çünkü çok eğlenceli ve kafamız dağılıyor.

34

İş bulabiliriz. Kariyer ve meslek sahibi olabiliriz.

23

Beynimiz ve zekamız gelişir, matematiği güçlendirir.

8

Bilgisayar kullanmayı ve teknolojiyi öğreniyoruz.

12

Bilgisayarı seviyorum.

7

Öğretmenimi seviyorum.

1

Problem çözme yeteneğimi geliştirdiğini düşünüyorum.

9

Geleceğimiz için önemli, iş bulabiliriz.

26

Bilgisayarda iyiyim, daha iyi olmak istiyorum.

10

Kendi ürünlerimizi üretebilmemizi ve eğlenmemizi sağlar.

7

Derste benim kendime olan güvenimi gösterdiğimi düşünüyorum.

2

Teknoloji alanında ülkemiz gelişebilir.

1

Kız çocuklarının ileride teknoloji dehaları olmaları önemli.

1

Toplam

141
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Tablo 10'a göre evet diyen öğrencilerin çoğunluğu dersi eğlenceli bulmaktadır. Görsel programlama eğitiminin katkısı
büyüktür. Yine cevaplara bakılınca öğrencilerin ileride meslek seçiminde ve iş bulmada programlama bilgisinin işlerine
yaracağını düşündükleri görülmektedir. Tabloya göre problem çözme yeteneğine katkıda bulunacağını düşünenler,
bilgisayara karşı ilgisi olanlar ve bu alanda ilerlemek isteyen öğrenciler, kendi ürettiği oyundan zevk alan, ülkemizin
teknolojik açıdan gelişmesini göz önünde bulunduran öğrenciler de bulunmaktadır. Dersin öğretmenine karşı olan
sevginin de dersin tercih edilmesinde etken olduğu görülmüştür.

Tablo11: "Sizce programlama dersi olmalı mı?" sorusuna "hayır" diyenlerin nedenleri
İfade

f

Programlamada iyi değilim.

8

Çok sıkıcı, çok uğraştırıyor.

13

Yapamayınca sinir oluyorum / üzülüyorum.

4

Zor bir ders, başaramıyorum.

9

Ortalamamı düşürüyor.

5

Bilgisayarlarımız çok kötü.

3

7. sınıfta TEOG çalışmaları artacağı için devam etmesini istemem.

2

Çok fazla beyin gerekiyor.

1

Evde internet ve bilgisayar yok.

1

Programlama dersi matematik kadar önemli değildir.

1

Toplam

47

Tablo 11'e göre soruya "hayır" diyenlerin genel olarak dersi sıkıcı bulmakta oldukları ve işlerine yaramayacağını
düşündükleri görülmüştür. Yine derste başarısız olan öğrencilerin programlama dersi almak istemedikleri görülmüştür.
Programlama derslerinin beyin ve zeka ile ilişkilendirilmesi öğrencilerin bu dersi sayısal bir ders olarak kabul ettiklerini
göstermektedir. Programlama dersinde başarısız olan öğrencilerin ortalamalarının düştüğünü, yedinci sınıfta TEOG
sınavına çalışacaklarını bu yüzden programlama dersi almak istemediklerini ifade ettikleri görülmüştür.
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Tablo12: Maddelerin cinsiyete göre T-Testi sonuçları
Maddeler
Programlama dersinde kendimi iyi
hissederim.
Programlama ile kendi yaptığım
oyunu oynamak beni mutlu eder.
Programlama derslerinde iyi notlar
alabilirim.
Söz konusu programlama olunca
kendime güvenim çoktur.
Programlama dersinde iyi olmak
benim için gurur vericidir.
Programlama dersleri sıkıcı geçer.

Programlama derslerinde başarılı
olacağımı sanmıyorum.
Programlama dersinin ileride iş
bulmama yardımcı olacağını
düşünüyorum.
Aldığım programlama derslerinin
üniversitede işime yaracağını
düşünüyorum.
Programlama dersinde başarılı
değilim.
Programlamada iyi olan insanların
zeki olduğunu düşünürüm.
Benim için programlama dersi almak
önemlidir.
Programlama dersleri eğlencelidir.

Programlama dersi almanın bana
faydası olmayacağını düşünüyorum.
Bir sonraki sınıfta da programlama
dersi almak isterim.
Programlama dersi matematik, fen
bilgisi kadar önemli bir derstir.

Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
Variyansların eşitliği varsayımına göre
Variyansların eşit olmadığı varsayımına
göre
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Sig. (2-Tailled)
,007
,008
,256
,251
,074
,073
,002
,002
,002
,002
,302
,301
,036
,035
,072
,072
,035
,034
,002
,002
,005
,005
,628
,628
,226
,225
,982
,982
,066
,065
,588
,589
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t-Testi analizleri sonuçlarına göre “variyansların eşit olduğu varsayımına göre” ve “variyansların eşit olmadığı
varsayımına göre” 1,4,5,7,9,10,11. Testlerde sonuçlar 0,05’ten küçük olduğu için cinsiyete göre verilen cevaplar
arasında anlamlı bir fark vardır yorumu yapılabilir. Geriye kalan 2,3,6,8,12,13,14,15,16. Testlerde ise sonuçlar 0,05’ten
büyük olduğundan verilen cevaplar arsında anlamlı bir farklılık yoktur yorumunu yapabiliriz.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Başer (2013), programlamaya karşı tutum ölçen herhangi bir çalışmaya rastlamadığını belirterek kendisi bir ölçek
geliştirme çalışması yapmıştır. Geliştirdiği ölçeği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü ve Bilgisayar
Mühendisliği bölümü öğrencilerine uygulamıştır. Yaptığımız alan yazın taramasında ortaokul öğrencilerinin
programlama derslerine karşı tutumlarını ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Anket maddelerine verilen yanıtların
genel ortalaması (X=) ele alındığında "kısmen katılıyorum" düzeyinde yanıt verildiği görülmüştür. Bu sonuç
öğrencilerin programlama derslerine karşı olumsuz tutum sergilemediklerini göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin büyük
çoğunluğu "Programlama dersi olmalı mı?" sorusuna "Evet" yanıtı vermişlerdir. Bu sonuçlar da öğrencilerin
programlama dersine karşı olumlu tutum sahibi olduklarının göstergesidir. Bu sonuçların çıkmasında derslerin
"Scratch" ve "Code.org" gibi etkileşimli ve eğlenceli program ve platformlar üzerinden yürütülmesinin etkisi olduğu
düşünülmektedir. Korkmaz (2016), Scratch programının C++ dersi başarısına katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Görsel
programların programlama dersi başarısını arttırdığı gözlemlenmektedir. Çünkü bu programlar anlaşılması zor program
kodlarını oyunlaştırarak ve görselleştirerek hem eğlenceli hale getirmekte hem de etkileşime izin vererek kodlamanın
korkutucu imajını yıkmaktadır.
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Danışman Öğretmenlerin, Danışman Eğitimi Ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin
Görüşleri

Yrd.doç.Dr.Sevda KOÇ
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Zehra İŞ ÜNER
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖZET: Bu araştırmanın temel amacı; danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın evreni 2015-2016 öğretim yılında Batman il merkezinde bulunan ve Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul ve ortaokul okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri; örneklemini
ise, bu okullarından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen, 40 sınıf, 94 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın
veri toplama aracı, Koç (2016) tarafından geliştirilen 28 maddelik “Danışman Eğitimi Süreci” anketi ve yarı
yapılandırılmış görüşme formudur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve ki-kare kullanılmıştır.
Araştırmada ayrıca görüşme formundan elde edilen nitel veriler, betimsel ve içerik analiz yöntemlerine tabi tutulmuştur.
Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Danışman öğretmen, aday öğretmen, danışman eğitimi, aday öğretmen yetiştirme süreci
ABSTRACT: The main purpose of the study is to determine the views of supervisor teachers on the training of
supervisors and the training process of prospective teachers. The population of the study includes classroom and subject
teachers working in primary and secondary schools of National Education Ministery in the center of Batman province in
2015-2016 education year and the sample includes 40 classroom and 94 subject teachers chosen by random sampling
working in these schools. The data collection tool is the survey of “The Training Process of Supervisors” with 28 items
developed by Koç (2016) and semi-structured interview form. In analyzing the data, frequency, percentage, mean and
chi-square are used.Also in the study, qualititative data obtained from interview forms will be subjected to descriptive
and content analysis. Some proposals will be made from the results obtained from the study.
Key words: Supervisor teacher, prospective teacher, training of supervisor, training process of prospective teacher

GİRİŞ
Öğretmenlik, milletine ve vatanına yaratıcı bireyler yetiştiren, eğitim, öğretim ve yönetim görevini üzerine alan, uzman
kişiler tarafından bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir meslektir (Tekışık, 1986; Şişman, 2001; Erden, 1999). Öğretmenlik
mesleği hem toplumu hem de toplum içerisinde yaşayan bireyi şekillendirmekte hem de günün koşullarına uyum
sağlayan bireyleri yetiştirerek topluma ışık tutmaktadır. Gerek toplum gerekse bireyin eğitimi için önemli olan bu
meslek, değişen/gelişen bilgi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişime uğramaktadır. Bu değişimlerden
biri, 02.03.2016 tarihinde yapılmıştır. Yapılan değişiklikte aday öğretmen altı aylık bir eğitime tabi tutulmaktadır.
Eğitiminde, hizmet içi eğitim uygulamaları ile
öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilen, kültürümüz ve
medeniyetimizin altında yatan eğitim anlayışının farkında olan, milli eğitimin genel politikalarını bilen ve ülkemizin
eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olan aday öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (MEB, 2016). Bu amaç
doğrultusunda, aday öğretmen aldığı eğitimleri esnasında sınıf-okul içi ve okul dışı ve hizmet içi eğitim faaliyetlere
katılacaktır (MEB, 2016). Başka bir deyişle aday öğretmen altı aylık süreç içinde isterse dil eğitimi alacak, günlük
tutacak, belirli kitaplar okuyacak (Türkiye’nin Maarif Davası - Nurettin Topçu / Dergah Yayınları, Doğunun Bilgisi
Batının Bilimi - Joseph Needham / MAB Yayınları, Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek - Salman KHAN / YKY
, Cahil Hoca - JacquesRancier / Metis , Öğretmen Frank Mccourt / Altın Kitaplar…) ve filmler (İki Dil Bir Bavul,
BillyElliot, Koro / LesChoristes, Yerdeki Yıldızlar / TaareZameen Par, Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards), Ölü
Ozanlar Derneği / DeadPoetsSociety…) izleyecektir (MEB, 2016). Aday öğretmen bu faaliyetlerin yanı sıra, sınıf ve
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okul içi faaliyetler adı altında 16 hafta boyunca haftada dört gün okulda bulunacaktır. İlk 6 hafta boyunca haftada 3 gün,
günde 6 saat derse hazırlık, dersi planlama, materyal hazırlama ve izleme çalışmalarına katılacaktır. Sonraki 10 hafta
boyunca ise haftada 3 gün, günde 6 saat derse hazırlık, dersi planlama, materyal hazırlama ve ders anlatma
etkinliklerinde bulunması gerekecektir.
Okul içi faaliyetler, 16 hafta üzerinden haftada 1 gün olacak şekilde düzenlenmiştir. Okul dışı faaliyetler ise toplam 15
hafta, haftada 1 gün, günde 6 saatlik bir süreçten oluşmaktadır. Aday öğretmenin okul dışı faaliyetler kapsamında “şehir
kimliğini tanıma, kurumsal işleyiş, yanı başımızdaki okul, tecrübeyle buluşma, gönüllülük ve girişimcilik çalışmaları,
mesleki gelişim ve kariyer, kitap okuma ve film izleme (MEB, 2016) gibi etkinliklere de katılacaktır. Aday öğretmen,
eğitim süresi boyunca yaptığı bütün etkinlikleri, sağlıklı bir ölçme-değerlendirme yapılabilmesi adına, raporlaştırmak
zorundadır. Her aday öğretmen raporlarından oluşan bir kişisel ve mesleki gelişim dosyasına sahip olacaktır. Daha
sonra bu dosya performans değerlendirme sürecinde ve sözlü sınavda veri olarak kullanılacaktır (MEB, 2016).
Aday öğretmenin eğitiminde yanında ona rehber olan, tecrübelerini aday öğretmenle paylaşan “danışman öğretmenler “
olacaktır. Tabi aday öğretmenlik eğitiminde her öğretmen danışman öğretmen olarak atanmamıştır. Belirli kriterler göz
önünde bulundurulmuştur. Bu kriterlere baktığımızda; danışman öğretmenin adaylık dâhil on yıl çalışmış olması, ulusal
ve uluslararası projelerde koordinatör olarak görev alması, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması vs. gerekmektedir.
Program kapsamında belirtilen kriterler sağlandıktan sonra danışman öğretmenlere, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü tarafından Mesleki Gelişim Programı adı altında “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Danışman
Öğretmen Eğitimi Semineri” verilmektedir. Seminerin amacı; aday öğretmen yetiştirme sürecini kavramış, yayınlanan
yönergeyi ve danışmanlığın rolünü ve niteliklerini bilen, aday öğretmenlerin okul içi ve okul dışı uygulamalarını analiz
edebilen danışman öğretmenler yetiştirmektir (MEB, 2016). Bu araştırmada da aday öğretmenlere rehber olan bilgi ve
deneyimlerini onlarla paylaşan danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin
görüşleri araştırmanın problemi olarak belirlenmiştir.
1.2 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:
1. Danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin
dağılımı nasıldır?
2. Cinsiyetlerine göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine
ilişkin görüşleri anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Branşlarına göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin
görüşleri anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4. Aday öğretmenlik eğitimini nasıl tanımlarsınız?
5. Danışman öğretmen eğitim sürecindeki beklentileriniz nelerdir?
YÖNTEM
Araştırmanın Yöntemi
Danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik
bu araştırmada nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evreni 2015-2016 öğretim yılında Batman il merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi
ilkokul ve ortaokul okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri; örneklemini ise, bu okullarından tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilen,40 sınıf, 94 branş öğretmeni olmak üzere toplamda 134 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmanın Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Koç (2016) tarafından geliştirilen 28 maddelik “Danışman Eğitimi Süreci”
anketi ve yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Ankette “Hiçbir zaman” (1), “Nadiren “ (2), “Bazen” (3), “Sık sık”
(4), “Her zaman” (5) şeklinde derecelendirilmiş 5’li seçenekler yer almaktadır. Araştırmada kullanılan yarı
yapılandırılmış görüşme formu için ise, uzmanlarla görüşülmüştür. Uzmanlar, görüşme formunda yer alan soruların,
görüşme amacına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, “ Uygun” “ Uygun Değil” “ Düzeltilmeli” şeklinde üçlü
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likert kullanarak görüş belirtmişlerdir. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak, görüşme formu
uygulamaya hazır duruma getirilmiştir. Hazırlanan bu form kullanılarak, okul kütüphanesi, okuma salonunda sınıf ve
branş öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Öğretmenlerle görüşmeler farklı günlerde yapılmıştır.

Verilerin

Tablo 1. Danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme
sürecine ilişkin görüşlerinin dağılımı ilişkin bulgular

Analizi

Araştırmada
toplanan nicel
verilerin
analizinde
frekans,
yüzde,
aritmetik
ortalama, kikare;
nitel
verilerde ise
betimsel
ve
içerik analizi
yöntemi
kullanılmıştır.
Betimsel
analiz
yönteminde “
elde
edilen
veriler
önceden
belirlenen
temalara göre
özetlenir
ve
yorumlanır.”
(Yıldırım ve
Şimşek,
2006:159).
“Betimsel
analizde
özetlenen ve
yorumlanan
veriler, içerik
analizinde
daha derin bir
işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir
“(Yıldırım ve Şimşek, 2006:227). Araştırmada danışman öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, ses
kayıtları dinlenmek suretiyle deşifre edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize ve içerik analizine tabi tutulmuştur.
Betimsel analiz kapsamında veriler okunmuş, görüşme soruları doğrultusunda oluşturulan çerçeveye göre sistematik ve
açık bir biçimde düzenlenerek betimlenmiştir. Bu betimlemeler sonucu ulaşılan ana temalara ait kaynak ve kodlama
yoğunluğu bilgileri, frekans ve yüzde hesaplamaları tablolaştırılmıştır. Araştırmada, madde bazında ayrıntılı analiz ve
yorumlar yapabilmek amacıyla anket maddeleri birbirinden bağımsız ele alındığı için, elde edilen puanların
güvenirliğiyle ilgili (Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı gibi) bir analize gidilmemiştir.
BULGULAR ve YORUMLAR
Bu başlık altında, araştırmadan elde edilen bulgular alt problemlere göre sırasıyla tablolar halinde verilmiş ve
yorumlanmıştır.

Danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin dağılımı
ilişkin bulgular
Danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin dağılımı ilişkin
bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

N
19
9
6
6
24
13
8
12
8
10
5
6
10
21
20
18
21
8
11
18
19
30
25
33
20
19
24
19

%
14,2
6,7
4,5
4,5
17,9
9,7
6,0
9,0
6,0
7,5
3,7
4,5
7,5
15,7
14,9
13,4
15,7
6,0
8,2
13,4
14,2
22,4
18,7
24,6
14,9
14,2
17,9
14,2

N
30
28
10
19
38
35
24
21
17
29
24
16
33
28
23
26
25
25
26
26
18
18
20
36
44
21
30
31

%
22,4
20,9
7,5
14,2
28,4
26,1
17,9
15,7
12,7
21,6
17,9
11,9
24,6
20,9
17,2
19,4
18,7
18,7
19,4
19,4
13,4
13,4
14,9
26,9
32,8
15,7
22,4
23,1

N
30
27
27
42
25
35
38
39
39
23
36
38
29
16
23
37
25
33
38
27
19
22
27
28
27
40
39
40

%
22,4
20,1
20,1
31,3
18,7
26,1
28,4
29,1
29,1
17,2
26,9
28,4
21,6
11,9
17,2
27,6
18,7
24,6
28,4
20,1
14,2
16,4
20,1
20,9
20,1
29,9
29,1
29,9

N
40
41
64
46
35
35
39
42
50
43
39
43
40
41
35
22
31
38
41
45
34
25
38
31
30
39
21
31

Her
zaman

Sık sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir
Zaman

Madde No
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%
29,9
30,6
47,8
34,3
26,1
26,1
29,1
31,3
37,3
32,1
29,1
32,1
29,9
30,6
26,1
16,4
23,1
28,4
30,6
33,6
25,4
18,7
28,4
23,1
22,4
29,1
15,7
23,1

N
15
29
27
21
12
16
25
20
20
29
30
31
22
28
33
31
32
30
18
18
44
39
24
6
13
15
20
13

%
11,2
21,6
20,1
15,7
9,0
11,9
18,7
14,9
14,9
21,6
22,4
23,1
16,4
20,9
24,6
23,1
23,9
22,4
13,4
13,4
32,8
29,1
17,9
4,5
9,7
11,2
14,9
9,7

Tablo 1’de görüldüğü üzere, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin
görüşlerinin dağılımında 3. maddede belirtilen “Danışman Öğretmen Eğitimi Seminerine katılan öğretmenler, aday
öğretmeni yetiştirme sürecindeki görev ve sorumluluklarını bilir.” %47,8’i , 4. maddede belirtilen “Danışman
Öğretmen Eğitimi Seminerine katılan öğretmenler, aday öğretmenlerin okul içi uygulamalarını etkili bir şekilde
analiz etme becerisine sahip olur.” %34,3’ü , 9. maddede belirtilen “Eğitim ortamında, ışık ve ses düzeni uygun bir
şekilde sağlanmıştır.” %37,3’ü, 20. maddede belirtilen “Aday öğretmenlik eğitiminde eğitim kurumunun
özellikleri dikkate alınmıştır.” %33,6’sı “sık sık” ; 21. maddede belirtilen “Danışman öğretmenlerde 10 yıllık
deneyim dikkate alınmıştır.” %32,8’i “her zaman” ; 25. maddede belirtilen “Aday öğretmenlik eğitiminde
öğretmenlerin farklı dilleri öğrenmelerinin öğretmenlik mesleğine katkıları açıklanmıştır.” %32,8’i “nadiren”
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görüşündedir. Bu bulgudan hareketle danışman öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecindeki sorumluluklarını
bildikleri bu sorumluluklarından hareketle okul içindeki uygulamalar arasında ilişki kurduğu, eğitim sürecindeki
ortamın öğrenme düzeyine olumlu katkı sağladığı, aday öğretmenlik eğitiminde kurumun özelliklerinin dikkate alındığı
görüşüne sık sık; danışman öğretmen seçiminde 10 yıllık deneyim ölçütünün göz önünde bulundurulduğu görüşüne her
zaman; aday öğretmenlik eğitiminde öğretmenlerin farklı dilleri öğrenmesinin öğretmenlik mesleğine katkılarının
açıklanmasına nadiren katılım gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.
Cinsiyetlerine göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin
görüşleri ile ilgili bulgular
Cinsiyetlerine göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşler
arasında 14., 15., 17., 22., 23. ve 26. maddelerde anlamlı farklılaşma görülmüştür. Anlamlı farklılaşmanın olduğu
maddeler, Tablo 2’de verilmiştir.

Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Tablo 2.
Cinsiyetlerine göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin
Kay-Kare testi sonuçları
Danışman Öğretmenlerin Görüşleri
Maddeler
Değişken
Hiçbir
Sık
Her
Nadiren Bazen
Toplam
 2 sd p
zaman
sık zaman
Kadın
N
13
17
8
6
8
52
%
61,9
60,7
50
14,6
28,6
38,8
Erkek
N
8
11
8
35
20
82
14
22,545 4 0,00
%
38,1
39,3
50
85,4
71,4
61,2
Toplam N
21
28
16
41
28
134
%
100
100
100
100
100
100
Kadın
N
13
14
7
10
8
52
%
65
60,9
30,4
28,6
24,2
38,8
Erkek
N
7
9
16
25
25
82
15
15,664 4 0,00
%
35
39,1
69,6
71,4
75,8
61,2
Toplam N
20
23
23
35
33
134
%
100
100
100
100
100
100
Kadın
N
15
12
8
9
8
52
%
71,4
48
32
29
25
38,8
Erkek
N
6
13
17
22
24
82
17
14,604 4 0,00
%
28,6
52
68
71
75
61,2
Toplam N
21
25
25
31
32
134
%
100
100
100
100
100
100
Kadın
N
20
5
10
7
10
52
%
66,7
27,8
45,5
28
25,6
38,8
Erkek
N
10
13
12
18
29
82
22
15,213 4 0,00
%
33,3
72,2
54,5
72
74,4
61,2
Toplam N
30
18
22
25
39
134
%
100
100
100
100
100
100
Kadın
N
15
9
13
7
8
52
%
60
45
48,1
18,4
33,3
38,8
Erkek
N
10
11
14
31
16
82
23
12,997 4 0,01
%
40
55
51,9
81,6
66,7
61,2
Toplam N
25
20
27
38
24
134
%
100
100
100
100
100
100
Tablo 2’nin Devamı
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Maddeler

Değişken

26

Cinsiyet

Kadın
Erkek
Toplam

N
%
N
%
N
%

Hiçbir
zaman
12
63,2
7
36,8
19
100

Danışman Öğretmenlerin Görüşleri
Sık
Her
Nadiren Bazen
Toplam
2
sık zaman
4
19
13
4
52
19
47,5
33,3
26,7
38,8
17
21
26
11
82
10,893
81
52,5
66,7
73,3
61,2
21
40
39
15
134
100
100
100
100
100

sd

p

4

0,03

Tablo 2’de görüldüğü üzere, cinsiyetlerine göre danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme
sürecine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılaşma görülmüştür. (X2(14)=22,545; X2(15)= 15,664; X2(17)=14,604;
X2(22)=15,213; X2(23)=12,997; X2(26)=10,893; p ≤0.05). Buna göre, 14. maddede belirtilen “Okul içi faaliyetlere ayrılan
süre yeterlidir.” erkek danışman öğretmenlerin %85,4’ü “sık sık”, kadın danışman öğretmenlerin %61,9’u “hiçbir
zaman”, %60,7’si “nadiren” ; 15. maddede belirtilen “Okul dışı için yeterli faaliyetler belirlenmiştir.” erkek
danışman öğretmenlerin %71,4’ü “sık sık”, %75,8’i “her zaman” , kadın danışman öğretmenlerin %65’i “hiçbir
zaman”; 17. maddede belirtilen “Okul dışı faaliyetlere ayrılan süre yeterlidir.” erkek danışman öğretmenlerin, %75’i
“her zaman” , kadın danışman öğretmenlerin %71,4’ü “hiçbir zaman”; 22. maddede belirtilen “Danışman
öğretmenler gönüllük esasına göre belirlenmiştir.” erkek danışman öğretmenlerin %74,4’ü “her zaman” , kadın
danışman öğretmenlerin %66,7’si “hiçbir zaman” ; 23. maddede belirtilen “İletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü
olan öğretmenler danışman öğretmen olarak seçilmiştir.” erkek danışman öğretmenlerin %81,6’sı “sık sık”, kadın
danışman öğretmenlerin %60’ı “hiçbir zaman”; 26. maddede belirtilen “Aday öğretmenlik eğitiminde öğretmenlerin
idari işleri gözlemlerken nelere dikkat edileceği açıklanmıştır.” erkek danışman öğretmenlerin %81’i “nadiren”,
kadın danışman öğretmenlerin %63,2’si “hiçbir zaman” görüşüne katılım gösterdikleri görülmüştür. Bu bulgulardan
hareketle okul içi ve okul dışında yapılan faaliyetler için ayrılan sürenin yeterli olduğu görüşüne erkek danışman
öğretmenler sık sık katılım gösterirken, kadın danışman öğretmenler sürenin ve okul dışı faaliyetlerin yeterli olmadığı
yönünde katılım göstermişlerdir. Bunun yanı sıra danışman erkek öğretmenler okul dışında yapılacak olan faaliyetlerde
zamanın yeterli olduğu, eğitim sürecine gönüllü katılım gösterdiği ve idari işlerde nelere dikkat edeceği görüşüne her
zaman; danışman öğretmen olarak seçilen öğretmenlerde iletişim becerisinin yeterli olduğu görüşüne ise sık sık katılım
gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.
Branşlarına, göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin
görüşleri ile ilgili bulgular
Branşlarına göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri
arasında 15., 21. ve 27. maddelerde anlamlı farklılaşma görülmüştür. Anlamlı farklılaşmanın olduğu maddeler, Tablo
3’te verilmiştir.
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Tablo 3.
Branşlarına göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin
Kay-Kare testi sonuçları
Öğretmenlerin Görüşleri
Maddeler
Değişken
Hiçbir
Sık
Her
Nadiren Bazen
Toplam
sd
P
2
zaman
sık
zaman
Sınıf
N
3
6
9
15
7
40
%
7,5
15,0
22,5
37,5
17,5
100,0
Matematik N
1
2
2
2
4
11

İngilizce
Rehberlik
Türkçe
Coğrafya
Kimya

Branş

Fen
Bilimleri
15

Tarih
Fizik
Beden
Eğitimi
Görsel
Sanatlar
Din
Kültürü
Ve Ahlak
Bil.
Müzik
Toplam
Sınıf

21

Branş

Matematik
İngilizce
Rehberlik

%

9,1

18,2

18,2

36,4

100,0

1
9,1
0
0,0
1
6,3
1
8,3
0
0,0

18,2
3
27,3
1
50,0
1
6,3
4
33,3
0
0,0

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

4
36,4
0
0,0
5
31,3
1
8,3
0
0,0

1
9,1
1
50,0
4
25,0
0
0,0
0
0,0

2
18,2
0
0,0
5
31,3
6
50,0
2
100,0

11
100,0
2
100,0
16
100,0
12
100,0
2
100,0

N

0

3

2

2

2

9

%
N
%
N
%

0,0
1
16,7
0
0,0

33,3
1
16,7
0
0,0

22,2
1
16,7
1
33,3

22,2
2
33,3
2
66,7

22,2
1
16,7
0
0,0

100,0
6
100,0
3
100,0

N

0

5

2

1

0

8

%

0,0

62,5

25,0

12,5

0,0

100,0

N

1

0

0

2

3

6

%

16,7

0,0

0,0

33,3

50,0

100,0

N

2

0

3

0

1

6

%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

33,3
2
100,0
20
14,9
5
12,5
1
9,1
3
27,3
0
0,0

0,0
0
0,0
23
17,2
2
5,0
2
18,2
3
27,3
0
0,0

50,0
0
0,0
23
17,2
7
17,5
1
9,1
3
27,3
0
0,0

0,0
0
0,0
35
26,1
6
15,0
5
45,5
1
9,1
2
100,0

16,7
0
0,0
33
24,6
20
50,0
2
18,2
1
9,1
0
0,0

100,0
2
100,0
134
100,0
40
100,0
11
100,0
11
100,0
2
100,0
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Türkçe
Coğrafya
Kimya

N
%
N
%
N
%

4
25,0
0
0,0
0
0,0

2
12,5
0
0,0
2
100,0

3
18,8
1
8,3
0
0,0

3
18,8
5
41,7
0
0,0

4
25,0
6
50,0
0
0,0

16
100,0
12
100,0
2
100,0

Tablo 3’ün Devamı
Değişken

Maddeler

Fen
Bilimleri
Tarih
Fizik
Beden
Eğitimi
Görsel
Sanatlar
Din
Kültürü
Ve Ahlak
Bil.
Müzik
Toplam
Sınıf
Matematik
İngilizce

27

Branş

Rehberlik
Türkçe
Coğrafya
Kimya
Fen
Bilimleri
Tarih

Öğretmenlerin Görüşleri
Sık
Her
Bazen
Toplam
sık
zaman

Hiçbir
zaman

Nadiren

N

1

3

2

1

2

9

%
N
%
N
%

11,1
1
16,7
0
0,0

33,3
0
0,0
0
0,0

22,2
0
0,0
1
33,3

11,1
3
50,0
0
0,0

22,2
2
33,3
2
66,7

100,0
6
100,0
3
100,0

N

2

2

1

3

0

8

%

25,0

25,0

12,5

37,5

0,0

100,0

N

0

0

0

3

3

6

%

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

N

0

2

0

2

2

6

%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N

0,0
2
100,0
19
14,2
6
15,0
2
18,2
1
9,1
1
50,0
6
37,5
3
25,0
0
0,0

33,3
0
0,0
18
13,4
4
10,0
2
18,2
5
45,5
0
0,0
2
12,5
3
25,0
2
100,0

0,0
0
0,0
19
14,2
16
40,0
3
27,3
3
27,3
1
50,0
4
25,0
4
33,3
0
0,0

33,3
0
0,0
34
25,4
2
5,0
3
27,3
0
0,0
0
0,0
2
12,5
2
16,7
0
0,0

33,3
0
0,0
44
32,8
12
30,0
1
9,1
2
18,2
0
0,0
2
12,5
0
0,0
0
0,0

100,0
2
100,0
134
100,0
40
100,0
11
100,0
11
100,0
2
100,0
16
100,0
12
100,0
2
100,0

2

2

1

4

0

9

%
N
%

22,2
1
16,7

22,2
0
0,0

11,1
1
16,7

44,4
3
50,0

0,0
1
16,7

100,0
6
100,0

695

2

sd

P

80,416

52

0,01

79,845

52

0,01
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Fizik
Beden
Eğitimi
Görsel
Sanatlar
Din
Kültürü
Ve Ahlak
Bil.
Müzik
Toplam

N
%
N

0
0,0

0
0,0

1
33,3

2
66,7

0
0,0

3
100,0

1

4

3

0

0

8

%
N

12,5

50,0

37,5

0,0

0,0

100,0

1

4

0

1

0

6

%
N

16,7

66,7

0,0

16,7

0,0

100,0

0

2

0

2

2

6

0,0
0
0,0
24
17,9

33,3
0
0,0
30
22,4

0,0
2
100,0
39
29,1

33,3
0
0,0
21
15,7

33,3
0
0,0
20
14,9

100,0
2
100,0
134
100,0

%
N
%
N
%

Tablo 3’te görüldüğü üzere, branşlarına göre danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme
sürecine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılaşma görülmüştür. (X2(15)=77,036; X2(21)= 80,416; X2(27)=79,845; p
≤0.05). Danışman kimya öğretmenleri, danışman sınıf, matematik, İngilizce, rehberlik, Türkçe, coğrafya, fen bilimleri,
tarih, fizik, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik öğretmenlerine göre 15. maddede
belirtilen “Okul dışı için yeterli faaliyetler belirlenmiştir.” görüşüne %100 “her zaman” , danışman müzik
öğretmenleri, danışman sınıf, matematik, İngilizce, rehberlik, Türkçe, coğrafya, kimya, fen bilimleri, tarih, din kültürü
ve ahlak bilgisi, fizik, beden eğitimi, görsel sanatlar öğretmenlerine göre %100 “hiçbir zaman” ; danışman rehberlik
öğretmenleri, danışman sınıf, matematik, İngilizce, Türkçe, coğrafya, kimya, fen bilimleri, tarih, fizik, beden eğitimi,
görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi ve müzik öğretmenlerine göre 21. maddede belirtilen “Danışman
öğretmenlerde 10 yıllık deneyim dikkate alınmıştır.” görüşüne %100 “sık sık” ; danışman kimya öğretmenleri,
danışman sınıf, matematik, İngilizce, rehberlik, Türkçe, coğrafya, fen bilimleri, tarih, fizik, beden eğitimi, görsel
sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi ve müzik öğretmenlerine göre %100 “nadiren”, danışman müzik öğretmenleri,
danışman sınıf, matematik, İngilizce, rehberlik, Türkçe, coğrafya, kimya, fen bilimleri, tarih, fizik, beden eğitimi, görsel
sanatlar ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine göre %100 “hiçbir zaman” ; danışman kimya öğretmenleri,
danışman sınıf, matematik, İngilizce, rehberlik, Türkçe, coğrafya, kimya, fen bilimleri, tarih, fizik, beden eğitimi, görsel
sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi ve müzik öğretmenlerine göre 27. maddede belirtilen “Aday öğretmenlik eğitimi
sonunda öğretmenlerin sözlü sınavlarının nasıl yapılacağı açıklanmıştır.” görüşüne %100 “nadiren” ; danışman
müzik öğretmenleri, danışman sınıf, matematik, İngilizce, rehberlik, Türkçe, coğrafya, kimya, fen bilimleri, tarih, fizik,
beden eğitimi, görsel sanatlar ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine göre %100 “bazen” şeklinde katılım
göstermişlerdir. Bu bulgulara göre, danışman kimya öğretmenleri okul dışında yer alan faaliyetlerin yeterli olduğu
görüşüne her zaman, danışman müzik öğretmenlerinin ise bu faaliyetlere yeterli zamanın olmadığı; danışman öğretmen
seçiminde on yıllık deneyimin göz önünde bulundurulduğu görüşüne danışman rehber öğretmenleri sık sık katılım
gösterdiği, danışman kimya öğretmenlerin nadiren, danışman müzik öğretmenlerin ise hiçbir zaman; aday öğretmenlik
eğitimin sonunda yapılacak olan sözlü sınavın nasıl yapılacağının açıklanmış olduğu görüşüne danışman kimya
öğretmenleri nadiren, danışman müzik öğretmenlerin ise bazen katılım gösterdiği görülmüştür.
Aday Öğretmenlik Eğitimi Tanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
45 danışman öğretmen ile yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi
tutulmuş ve Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4.

696

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
Aday Öğretmenlik Eğitimi Tanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Betimsel Analiz Sonuçlar
Kategoriler

Mesleğe Ön hazırlık

Çırak yetiştirme

Farklı Değerleri
Keşfetme

Sorumluluğun
Artması

İfadeler
Aday öğretmen sınıf içi faaliyetleri gözlemler.
Okul ortamını tanır.
Yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir.
Farklı deneyimlerden bilgi edinir
Okul dışı faaliyetleri gözlemler.
Bir dersin değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir.
Öğrenme-öğretme ortamındaki problemleri görür.
Sınıf içi-dışı problemlere çözüm üretir.
Ders materyalleri hazırlar.
Danışman öğretmenle nöbet tutar.
TOPLAM
Aday öğretmene sınıf içerisindeki faaliyetlerde yol göstermedir.
Aday öğretmene okul dışındaki faaliyetlerde yardımcı olmaktır.
Aday öğretmene yaptığı faaliyetler konusunda dönüt verir.
Aday öğretmene etkili iletişim kurarak deneyimlerini aktarmadır.
TOPLAM
Farklı dilleri öğrenir.
Birçok yaşam koşulunu keşfeder.
Bireysel farklılıkları keşfeder.
Yaşadığı çevrenin tarihi yerlerini yakından görür.
Farklı görüşlerle iletişim kurmadır.
TOPLAM
Öğrencinin yanı sıra sınıf içi-dışı çalışmalarda aday öğretmenle
ilgilenmektir.
Farklı formları sürekli doldurmaktır.
Aday öğretmene öğrenme-öğretme sürecinde zaman ayırmaktır.
TOPLAM

f
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
30
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
6

%
13,3
10
10
10
10
10
10
10
10
6,7
100
40
20
20
20
100
33,3
16,7
16,7
16,7
16,7
100

2

50

1
1
4

25
25
100

Tablo 4’de görüldüğü üzere, danışman öğretmenlere göre, aday öğretmenlik eğitimi, mesleğe ön hazırlık [ Aday
öğretmen sınıf içi faaliyetleri gözlemler (f=4), Okul ortamını tanır (f=3), Yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi
edinir (f=3), Farklı deneyimlerden bilgi edinir (f=3), Okul dışı faaliyetleri gözlemler (f=3), Bir dersin değerlendirme
süreci hakkında bilgi edinir (f=3), Öğrenme-öğretme ortamındaki problemleri görür (f=3), Sınıf içi-dışı problemlere
çözüm üretir (f=3), Ders materyalleri hazırlar (f=3), Danışman öğretmenle nöbet tutar (f=2)] olarak tanımlandığı
görülmüştür. Buradan hareketle, danışman öğretmenler aday öğretmenlik eğitimini, aday öğretmen için mesleğe ön
hazırlık aşaması olarak gördüğü, aday öğretmen için herhangi bir dersin giriş, işleyiş ve değerlendirme bölümlerinde
dikkat etmesi gereken noktalar (örn:1-2-3-4) konusunda bilgilendirici çalışmalar sunduğu ve gözlemler yapmasına
olanak sağladığı bir süreç olarak yorumlanabilir.
[ 1] “….Aday öğretmen eğitim süreciyle aday öğretmen danışman öğretmenin sınıf içinde kullandığı yöntem-teknikleri
gözlemler.” (İngilizce1)
[2] “…….danışman öğretmenin öğrencilerle olan iletişimini gözlemler.” (S1)
[3] “Öğrencilerin tercih ettiği öğrenme yollarını gözlemler.” (Fen Bil.1)
[4] “….danışman öğretmenin materyalleri nasıl kullandığını gözlemler” (Mat1)
Tablo 4’de görüldüğü üzere, danışman öğretmenlere göre, aday öğretmenlik eğitimi, çırak yetiştirme [ Aday öğretmene
sınıf içerisindeki faaliyetlerde yol göstermedir (f=2), Aday öğretmene okul dışındaki faaliyetlerde yardımcı olmaktır
(f=1), Aday öğretmene yaptığı faaliyetler konusunda dönüt verir (f=1), Aday öğretmene etkili iletişim kurarak
deneyimlerini aktarmadır (f=1)]; Farklı değerleri keşfetme [Farklı dilleri öğrenir (f=2), Birçok yaşam koşulunu keşfeder
(f=1), Bireysel farklılıkları keşfeder (f=1), Yaşadığı çevrenin tarihi yerlerini yakından görür (f=1), Farklı görüşlerle
iletişim kurmadır (f=1)]; Sorumluluğun artması [Öğrencinin yanı sıra sınıf içi-dışı çalışmalarda aday öğretmenle
ilgilenmektir (f=2), Farklı formları sürekli doldurmaktır (f=1), Aday öğretmene öğrenme-öğretme sürecinde zaman
ayırmaktır (f=1)] olarak tanımlandığı görülmüştür. Buradan hareketle, danışman öğretmenlere göre aday öğretmenlik
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eğitimi, aday öğretmenlere derste bir materyalin nasıl hazırlanacağı, kullanılacağı (örn:5), dersin hazırlık aşamasında
neler yapılacağı konusunda ön bilgileri sunduğu (örn:6); görev yaptığı çevrenin konuştuğu farklı dilleri öğrenmesine
olanak tanıdığı, öğretmen ile öğrenci - veli arasında etkili iletişimi sağladığı (örn:7-8) ve danışman öğretmenlerin sınıf
içi ve dışı çalışmalarına engel olan (örn:9-10) bir süreç olarak gördüğü şeklinde yorumlanabilir.
[5] “…bu eğitimde aday öğretmen öğrenme ortamında neler yapacağını danışman öğretmenden öğrenmektedir.” ((Fizik1)
[6]”danışman öğretmen aday öğretmene dersin hazırlık, işleyişi konusunda bilgiler vermektedir”(Mat2)
[7] “….aday öğretmen çalıştığı çevrenin konuştuğu dili öğrenmektedir” (D1)
[8]”…aday öğretmen öğrenciler ve velilerle etkileşim kurmak için yöresel dilleri öğrenmektedir.” (G1)
[9] “…..aday öğretmene öğrenme sürecinde neyin nasıl yapılacağı konusunda bilgi veriyoruz. Bir yandan öğrenci bir
yandan aday öğretmen……”(S2)
[10]”….aday öğretmenin olmasıyla sınıf içi-dışı işlerime zaman ayıramıyorum.” (Türkçe1)
Danışman Öğretmenlerin “Danışman Eğitimine İlişkin Beklentileri
45 danışman öğretmen ile yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi
tutulmuş ve Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5.
Danışman Öğretmenlerin “Danışman Eğitimine İlişkin Beklentilerinin Betimsel Analiz Sonuçları
Kategoriler
Öğrenme
Ortamı

İfadeler
Danışman eğitimi verilirken uygun öğrenme ortamı sağlanmalıdır.
Eğitim verilirken farklı teknolojik araçlardan yararlanmalıdır.
Danışman öğretmenlik eğitimini kimlerin vereceği açıklanmalıdır.
TOPLAM

Etkili İletişim

Zamanı Etkili
Kullanma

Gönüllük ilkesi

Öğretmenlik
Mesleğine
Katkıları

Öğretmenler arasında etkili iletişim kurulmalıdır
Yöneticilerle etkili bir iletişim kurulmalıdır.
Danışman ve aday öğretmen arasında etkili iletişim nasıl kurulacağı
açıklanmalıdır.
Okul dışı kurumlardan danışman öğretmenlerin nasıl iletişim kuracağı
açıklanmalıdır.
TOPLAM
Danışman öğretmen eğitimi süreci arttırılmalıdır
Danışman öğretmenin sınıf içi-dışı faaliyetleri açık bir şekilde belirlenmelidir.
TOPLAM
Danışman öğretmenler eğitim sürecine istekli katılmalıdır
Danışman öğretmen belirli kriterlerle belirlenmemelidir.
Danışman öğretmen kriterleri belirlenirken öğretmenlerinde görüşü alınmalıdır.
TOPLAM
Danışman Eğitiminin öğretmenlerde hangi beceriler geliştirdiği açıklanmalıdır.
Danışman eğitimi alan öğretmenlerin gelecekteki öğretmenlik mesleğine
katkıları açıklanmalıdır.
TOPLAM

f
5
4
3
12
4
3

%
41,7
33,3
25
100
33,3
25

3

25

2

16,7

12
4
3
7
4
3
3
10
3

100
57,1
42,9
100
40
30
30
100
75

1

25

4

100

Tablo 5’de görüldüğü üzere, danışman öğretmenlerin “danışman eğitiminden” beklentileri Öğrenme ortamı [Danışman
eğitimi verilirken uygun öğrenme ortamı sağlanmalıdır (f=5), Eğitim verilirken farklı teknolojik araçlardan
yararlanmalıdır (f=4), Danışman öğretmenlik eğitimini kimlerin vereceği açıklanmalıdır (f=3)]; Etkili iletişim
[Öğretmenler arasında etkili iletişim kurulmalıdır (f=4), Yöneticilerle etkili bir iletişim kurulmalıdır (f=3), Danışman ve
aday öğretmen arasında etkili iletişim nasıl kurulacağı açıklanmalıdır (f=3), Okul dışı kurumlardan danışman
öğretmenlerin nasıl iletişim kuracağı açıklanmalıdır (f=2)] Zamanı etkili kullanma [Danışman öğretmen eğitimi süreci
arttırılmalıdır (f=4), Danışman öğretmenin sınıf içi-dışı faaliyetleri açık bir şekilde belirlenmelidir (f=3)]; Gönüllük
ilkesi [Danışman öğretmenler eğitim sürecine istekli katılmalıdır (f=4), Danışman öğretmen belirli kriterlerle
belirlenmemelidir (f=3), Danışman öğretmen kriterleri belirlenirken öğretmenlerinde görüşü alınmalıdır (f=3)];
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Öğretmenlik mesleğine katkıları [Danışman Eğitiminin öğretmenlerde hangi beceriler geliştirdiği açıklanmalıdır (f=3),
Danışman eğitimi alan öğretmenlerin gelecekteki öğretmenlik mesleğine katkıları açıklanmalıdır (f=1)] şeklinde olduğu
görülmüştür. Buradan hareketle, danışman öğretmenlerinin danışman eğitiminden beklentileri, verilen eğitim için uygun
öğrenme koşullarının belirlenmesine (örn:11-12-13-14-15), meslektaşları ile bilgilerini, deneyimlerini paylaşacağı bir
iletişim sürecinin olmasına (örn:16-17-18-19), ve yeterli bir zaman diliminin ayrılmasına (örn:20-21-22-23), eğitim
öncesinde öğretmenlere bu sürece katılıp katılmayacakları konusunda düşüncelerinin sorulmasına (örn:24-25-26-27),
ve eğitime katıldıklarında kendilerine sağlayacağı olumlu yönleri açıklamalar (örn:20-29-30-31), yapılmasına yönelik
olduğu söylenebilir.
[11]”…ses, ışık uygun olmalıdır.” (G2)
[12]”….uzmanlar açıklama yaparken ses düzeneği herkesin anlayacağı şekilde uygun olmalıdır.”(Müzik1)
[13]”……eğitim ortamı katılımcı sayısına uygun belirlenmelidir” (Mat3)
[14]” Eğitim ortamı öğretmenlerin etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenmelidir” (Türkçe2)
[15]”……açıklamalar yapılırken herkes duymalı, söylenenler anlaşılır olmalıdır” (İngilizce2)
[16]”....başarılı olmak için sürekli iletişim kurmalıyız.” (Beden 1)
[17]”…..meslektaşlarımızla etkili iletişim kurmalı ve deneyimlerimizi sürekli paylaşmalıyız.” (K 1)
[18]”….özellikle öğretmenler arasında etkili bir iletişim dili kullanılmalıdır”
[19]”……farklı branşlardaki öğretmenler arasında sürekli iletişim paylaşımı beraberinde getirir.”
[20]”……bu eğitim için yeterli zaman ayrılmalıdır” (S3)
[21]”…birisine rehber olacaksam başta iyi bir eğitim almalıyım.” (Fen Bil.2)
[22]”…..kısa sürede yapılan iş başarısızlıkları beraberinde getirir.”
[23]”…..eğitim haftalık değil yıllık olmalıdır” (D2)
[24]”… …zorla bir iş yaptırılmamalıdır” (Mat4)
[25]” ….istekli bir iş başarılı sonuçlar doğurmaz…”(S4)
[26]” ….bir işi başarmak için başta istekli olmak gerekir” (C oğrafya1)
[27]” ”benim yapacağım bir işte başta gönüllü katılmam gerekiyor.”
[29] ….eğitimi bizde hangi beceriler geliştirmekte? açıklanmalıdır” (Tarih1)
[30]” …..bu eğitimin bana katkılarını bilmem gerekiyor…..”
[31]” .bana olumlu katkılar sağlıyorsa gelecekte de bu eğitimi almak isterim” (S5)
TARTIŞMA, SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin dağılımı açısından
genel olarak, danışman öğretmenlerin aday öğretmenlik eğitiminde nelere dikkat etmesi gerektiği, sorumluluklarının
neler olduğu görüşüne genellikle, belirli kriterlerin göz önünde bulundurulduğu görüşüne her zaman; farklı değer ve
kültürlerin, gelenek-göreneklerin (farklı dillerin öğrenilmesi gibi) öğrenilmesinin öğretmenlik mesleğine katkılarının
açıklanmasına nadiren katılım gösterdiği görülmüştür. Danışman öğretmenlere göre, danışman eğitimi ve aday
öğretmen yetiştirme süreci eğitiminde danışman öğretmenler, kendi görev ve sorumluluklarını yeterince bilmemektedir.
Bunun sebepleri arasında eğitimi veren uzmanların bu konuda danışman öğretmenleri yeterince bilgilendirmemesi, bir
problemle karşılaştıklarında çözümü nerede arayacaklarını bilmemesi gösterilmektedir (Koç ve Akran, 2016). Oysaki
bu eğitimde danışman öğretmen, aday öğretmene rehber olmakta, bilgi ve becerilerini gelecek nesilleri yetiştiren aday
öğretmenlerle paylaşmakta ve danışman öğretmenin farklı kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamaktadır
(MEB, 02.03.2016 tarihli ve 2456947). Danışman öğretmenler danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine
ilişkin bu görüşlerinin yanı sıra, eğitimi alan danışman öğretmenlerin seçilmesinde belirli kriterlerin dikkate alındığını
vurgulamışlardır. MEB’e (2016) göre her öğretmen danışman öğretmen olamamaktadır. Danışman öğretmen olabilmek
için 10 yıllık bir hizmet süresi, “ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen
olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul
gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde
temayüz etmiş…öğretmenler” olması gerekmektedir (MEB, 2016).
Cinsiyetlerine göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri
arasında genelde anlamlı bir farklılaşma görülmemiş; ancak iki maddede erkek öğretmenlerin genellikle, dört maddede
her zaman görüşüne katılım gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlarda erkek ve bayan danışman öğretmenler,
okul içi ve okul dışında yapılan faaliyetlere daha fazla zaman verilmesi gerektiğini, ayrılan sürede yeterli olmamasından
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dolayı problemler yaşandığı; erkek danışman öğretmenlerin özellikle kendi aralarında etkili iletişimi kuramadığı
görülmüştür. Başka bir deyişle, kadın ve erkek danışman öğretmenler, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme
sürecinin “zaman”, “iletişim” ve gönüllük” yönüne vurgu yapmışlardır. Koç ve Akran’a (2016) göre danışman
öğretmenler “zaman” kavramına birçok anlam yüklemektedirler. Danışman öğretmenlere göre aday öğretmenlik
eğitiminde yer alan formlar onların zamanını çok almakta, eğitim-öğretim sürecinde aday öğretmene rehber olunduğu
için bu süreçte öğrencilere yeterli zaman ayrılmamaktadır. Zamanın yeterli olmaması yapılacak çalışmaların
aksamasına (Başar, 2001:145) ve verimin düşmesine neden olacaktır (Çelik, 2002:160). Benzer şekilde iletişimin
kurulmadığı ve yardımlaşmanın olmadığı bir eğitim sürecinde bireyler arasında işbirliği olmayacak ve bireyler arasında
bilgi alış-verişi sağlanmayacaktır. Oysaki aday eğitiminde bireylerin sorumluluk alması, bulunduğu koşullara etkili bir
uyum sağlaması, danışman öğretmen rehberliğinde bir takım bilgi ve becerilerin kazanılması, empati kurulması vs.
amaçlanmaktadır (Ataklı, 1992: 11; Buluç, 1998:783; Fındıkçı, 2001: 252).
Branşlarına göre, danışman öğretmenlerin danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri
arasında genelde anlamlı bir farklılaşma görülmemiş; ancak bir maddede danışman kimya öğretmenleri her zaman,
danışman müzik öğretmenleri hiçbir zaman, bir maddede danışman rehber öğretmenleri genellikle, danışman kimya
öğretmenleri nadiren, danışman müzik öğretmenleri hiçbir zaman, bir maddede ise danışman kimya öğretmenleri
nadiren ve danışman müzik öğretmenleri sık sık görüşüne katılım gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir deyişle
danışman kimya öğretmenleri atandığı “ il ile ilgili maddî, manevi ve sözel-kültürel değerler, demografik özelliklere
ilişkin dosya/sunum” hazırlama, tarihi yerleri gezme ve farklı kurum-kuruluşlar ile işbirliği yapma konusunda okul dışı
faaliyetlere yeterli zamanı ayrıldığı, buna karşın danışman müzik öğretmenlerinin bu zamanın yeterli olmadığını
belirtmişlerdir. Aynı zamanda danışman öğretmen belirleme kriterleri konusunda danışman rehber ve kimya
öğretmenleri çok büyük bir katılım, danışman müzik öğretmenlerinin ise hiç katılım göstermediği görülmüştür. Kimya,
Müzik ve rehber öğretmenlerinin görüşleri arasındaki farklılık onların okul içerisindeki ders yükü, okulun bulunduğu
çevre koşulları (Bakır, 2005), öğretmenin-öğrencinin gelenek-görenekleri, öğrenci-öğretmen-veli-yönetici ilişkisine vs.
göre değişiklik gösterebilir. Çünkü her okulun bulunduğu çevre, velilerin öğretmenlerle iletişimine, öğretmenin okul
içi-dışı performansına yansımaktadır (Ünal ve Ada, 2000:79). Koç ve Akran’nın (2016) yapmış olduğu araştırmalarda
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada, danışman öğretmenlere göre aday öğretmenlik eğitimi, hem bir yük hem
de danışman öğretmenin zamanı etkili kullanmamasına neden olan bir süreç olarak tanımlanmıştır. Oysaki zamanın
yeterli olmadığı bir eğitim süreci, başta öğretmenin stresli olmasına (Eren, 2004:299), bu stres sonucunda iletişim
becerilerine ve yapacağı etkinliklere yansıyacaktır (Akpınar, 2008; Braham, 2004:37; Yalçınkaya, 2002 ).
Danışman öğretmenler, aday öğretmenlik eğitimini, öğrenme- öğretme faaliyetlerini gözlemleyerek mesleğe ön
hazırlık, aday öğretmene sınıf içi-dışı etkinliklerde nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda yol göstererek çıraklık
yetiştirme, farklı değerleri, dilleri, yaşam koşullarını keşfetme, aday öğretmene her konuda yardımcı olarak
sorumluluğun artması olarak tanımladıkları görülmüştür. Koç ve Akran’a (2016) göre aday öğretmenlik eğitimi çıraklık
eğitimi, tecrübeden yararlanma, usta-çırak ilişkisi, farklılıkları keşfetmedir. Başka bir deyişle aday öğretmen, aday
öğretmenlik süreciyle mesleğine ön hazırlık yapmakta bu süreçte belirli bir bilgi birikimi olan bir uzmandan yardım
almaktadır (Başaran, 1994:240). MEB (2016) aday öğretmen yetiştirme süreci programı için yayınlamış olduğu
yönergede, danışman öğretmenin rehberliği, danışman öğretmenden beklentilere yer vermiştir. Yönergede özellikle
okul içi-dışı faaliyetlerde aday öğretmenin danışman öğretmenin sorumluluğu altında neler yapacağı, danışman
öğretmenin aday öğretmene hangi konularda rehber olacağı belirtilmiştir. Burada amaç yeni göreve başlayan ve yeteri
tecrübeye sahip olmayan aday öğretmenlere yol göstermektir (Başar, 1995). Çünkü göreve yeni başlayan aday
öğretmen, öğretmenlik mesleği konusunda yeterince deneyimi bulunmamaktadır.
Danışman öğretmenlerin, danışman öğretmen eğitim sürecindeki beklentileri arasında öğrenme ortamlarının uygun
olması (ses, ışık vb.), farklı ve kendi branşlarındaki öğretmenlerle duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir iletişim
sürecine girmesi, danışman öğretmen eğitiminin kısa süreli bir eğitim olarak planlanmaması, gönüllük ilkesinin göz ardı
edilmemesi, bu eğitimin öğretmenlerde geliştireceği bilgi ve beceriler konusunda açıklamalar içermesine yönelik
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler danışman eğitiminde özellikle eğitim verilen ortamın önemli olduğunu
vurgulamışlardır. Çünkü eğitimi veren uzmanın vermek istediği mesajı danışman öğretmen anlamadığında ya da
sunulan bir bilgiyi göremediğinde bu gelecekte bir takım problemleri beraberinde getirecektir. Danışman öğretmen bu
tür problemlerin ortaya çıkmaması için eğitim verilen ortam koşullarının düzenlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Aydın’nın (1998:33) da belirttiği gibi çevre koşulları insanların öğrenmesine etki etmektedir (Altunoğlu ve Atav, 2005:
20). Etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesinde çevre kadar insanların bu sürece severek yani gönüllü katılım göstermesi
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de önemlidir (Keskin, 2001). Eğitim sürecine gönüllü katılım gösteren aday öğretmene bilgi ve becerilerini aktarmada
olumlu tutum gösterecektir. Kısacası öğretmen mesleği ile ilgili herhangi bir işi icra ederken bunu severek yapmalı ve
yapılan işe karşı olumlu tutum sergilemelidir (Çeliköz ve Çetin, 2004: 162; Çetin, 2006: 28-37).
Öneriler;
 Danışman eğitiminin öğretmenlik mesleğine katkılarına ilişkin nitel ve nicel araştırmalar yapılabilir.
 Danışman öğretmen seçim kriterlerinin neler olması gerektiği konusunda araştırmalar yapılabilir.
 Danışman öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaştıkları olumlu-olumsuz durumlar
araştırılabilir.
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ÖZET: Son yıllarda, bulut bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgisayarlarda kullanılan birçok yazılımın web
ortamına taşınmasını sağlamıştır. “Bulut” veya “Web” tabanlı yazılımlar olarak adlandırılan bu yenilikçi teknolojiler,
düşük maliyetli olma, işbirlikli çalışma ortamları sunma, hemen her cihazdan ve her yerden bilgiye erişim gibi olanaklar
sunmaktadır. Bu olanaklardan dolayı son yıllarda onlarca bulut tabanlı entegre programlama ortamı geliştirilmiştir.
Ancak bu ortamların her birinin farklı özelliklere ve fonksiyonlara sahip olması, eğitim/öğretim amaçlı kullanılmak
üzere uygun bir ortamın seçimini zorlaştırmıştır. Bu sorunu çözmek adına bu çalışmada, entegre programlama
ortamlarından 14 tanesi 22 kritere göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizler sonucu, Cloud9
ve Codeanywhere ortamlarının diğer ortamlardan daha fazla özellik ve fonksiyonlara sahip olduğu görülmüştür. Bu
bağlamda, bu ortamların okullarda programlama kursları için kullanımının yararlı olabileceği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Bulut bilişim, Bulut tabanlı entegre geliştirme ortamları, Programlama ve programlama dilleri,
Programlama öğretimi.
ABSTRACT: In recent years, advances in cloud computing technology has provided the transfering of many desktop
software to the Web. These innovative technologies, called as "Cloud" or "Web" based software, provide low cost and
collaborative working environments and offer amenities such as access to information from any device and from
anywhere. In this context, dozens of cloud-based integrated development environments used for development of
computer programs have been developed. Because each of these environments have different features and functions, it
is difficult to select an appropriate environment to use for teaching. In order to solve this problem, analysis of these
environments was carried out by comparing 14 programming environments according to 22 criteria. Comaparative
analysing of these environments showed that Cloud9 and Codeanywhere have more features and functions than other
tools. In this regard, it can be suggested that using these environments at schools for programming courses may be
beneficial.
Keywords: Cloud computing, Cloud based integrated development environments, Programming and programming
languages, Programming instruction.
GİRİŞ
Bulut Bilişim ve Bulut Tabanlı Entegre Geliştirme Ortamları
Bulut bilişim (cloud computing) veya işlevsel anlamıyla çevrimiçi bilgi dağıtımı basitçe, veri ve programların kişisel
bilgisayarlar yerine uzaktaki bir servis veya bilgisayarda saklayan bir teknoloji olarak tanımlanabilir (Chandrasekaran,
2014). Diğer bir tanımlamaya göre bulut bilişim uygulama, program veya verilerimizin sanal bir bilgisayar üzerinde
yani bulutta depolanmasıyla birlikte internete bağlanabilen herhangi bir cihaz aracılığıyla ve lokasyon fark etmeksizin
bu bilgilere erişebilmemizi sağlayan hizmetin adı olarak tanımlanmaktadır (Uz, 2014). Bulut bilişim bu yönüyle bir
ürün değil, bilgilerin bilgisayar veya diğer elektronik araçlar üzerinden paylaşımını sağlayan bir hizmettir. Burada bulut
sözcüğü dosyaların saklandığı konumu işaret etmektedir. Yani verilerin kişisel bilgisayarlarda yer alan bellekler yerine
internet üzerinde tutulması anlamını taşımaktadır.
Amerikalı bilgisayar bilimcisi John McCarthy’nin “Savunduğum türde bilgisayarlar, geleceğin bilgisayarı olacak ve
belki de bir gün günümüzün telefon sistemi gibi ortak bir ağda birleşip veri değişimi yapabilecekler.” açıklaması bulut
bilişimin köken itibariyle 1960’lı yıllara dayandığını göstermektedir (Okutucu, 2012). Bu yıllarda noktadan noktaya

703

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
veri devreleri sağlayan kurum veya kuruluşlar 1990’lara gelindiğinde internetin de gelişimiyle artık daha iyi hizmet
kalitesiyle ve daha az masrafa sahip olan sanal özel ağ hizmetini sunmaya başlamışlardır. 2006 yılına gelindiğinde bulut
bilişimin ticari alanda kullanımı ön plana çıkmaya başlamış ve Amazon şirketi tarafından bulut hizmetleri verilmeye
başlanmıştır (Küçüksille, Özger ve Genç, 2013). Günümüzde ise çok sayıda firma, kurum veya kuruluş bu hizmeti
sağlamaktadır. Kurum ve kuruluşların bulut bilişim çerçevesinde kullanıcılarına sunduğu bu hizmetler altyapı, platform
ve yazılım olmak üzere 3 türden oluşmaktadır (Velte, Velte ve Elsenpeter, 2010). Şekil 1’de bu kurumların bulut bilişim
adıyla sunduğu hizmetler verilmiştir.

Şekil 1: Bulut Bilişim Hizmetleri
Diğer taraftan bulut bilişimin sağladığı avantajlardan yararlanmak için dünya genelinde büyük firmalar harekete
geçerek bulut bilişim servis ve platformları geliştirmişlerdir. Bu konuda Google, Microsoft ve Amazon gibi büyük
firmaların öncü rol aldıkları söylenebilir. Bu firmaların geliştirdiği servisler (Örneğin, Goggle Drive, One Drive,
Gmail, gibi.) ve platformlar (Google Cloud, Microsoft Azure ve Amazon Web Services) dünya üzerinde milyonlarca
kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmaların nihai hedefi masaüstündeki tüm uygulamaların bulut ortamına
taşınarak bu ortamın sağladığı avantajlardan yaralanmaktır. Bu bağlamda, başta ofis programları olmak üzere bir çok
masaüstü uygulaması artık web üzerinden kullanılabilmektedir.
Bulut bilişim ortamlarına her geçen gün yeni sistemler dahil edilmektedir. Bu sistemlerden biri de “Bulut Tabanlı
Entegre Geliştirme Ortamları” (BTEGO) olarak adlandırılan ve özünde program geliştirme ortamını buluta taşıma
fikrini barındıran yapılardır. Programlama ortamının buluta taşınması kullanıcının kendi bilgisayarında herhangi bir
sistem altyapısı kurmaksızın, programın kodlamasını, test ve verilerin depolanması gibi işlemleri aynı ortamda yani
internet üzerinde yapılabilmesi anlamına gelmektedir.
Neden Bulut Tabanlı Programlama?
Alışılagelen yöntemlerle çalışan yazılım geliştiriciler, bir bilgisayarda program yazmaya başlamadan evvel program
geliştirme ortamlarını kendi bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. Başladığı bir projeyi başka bir bilgisayara
geçtiğinde devam ettirebilmek için yeniden kurulum yapması gerekmektedir. Yazılım geliştirme ortamlarının işletim
sistemi uyumu, bilgisayarın teknik olarak yeterlilikleri veya lisans gibi sorunlar da sıklıkla karşılaştıkları durumlardır.
Programlamanın bir ekip işi olmasından dolayı tasarımcılar ile yazılımcıların aynı ortamı kullanmak zorunda olması
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ayrıca kod yazarken yaşanan bir soruna başka bir yerdeki kişinin müdahale
edebilmesi için yazılımı diğer kişinin de bu yazılımları kurması gerekmektedir. Bu ve benzeri sorunlar, programlamanın
kurulum ve konfigürasyon gerektirmeyen bir ortama taşınması fikrini oluşturmuştur. Bu amaçla oluşturulan BTEGO,
programlama alanına köklü bir yenilik getirmiştir. Bu yenilikler şu şekilde sıralanabilir:
1. Masaüstü eş değerlerindeki gibi program derleme ve çalıştırma özelliklerinin olması.
2. Eş zamanlı olarak farklı mekânlarda bulunan kullanıcılar aynı program satırları üzerinde sesli,
görüntülü veya sadece yazışma (chat) ile işbirliği içerisinde kod yazılabilmesi.
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3. İnternet erişimi olan cihazlar aracılığıyla yolda, evde, işte program yazmayı sürdürebilme.
4. Kullanım rahatlığı, sistemi teknik olarak zorlamaması ve birbiri ile bağlantılı onlarca uygulamayı
çalıştırabilme.
5. Program dosyalarına istediğiniz her yerden erişebilme kolaylığı.
6. Neredeyse tüm programlama dillerinde herhangi bir kurulum yapmaksızın çalışabilme.
Bulut Ortamında Yazılım Geliştirmek İçin Neler Gerekli?
Entegre geliştirme ortamlarından bir kısmı üyelik isterken bir kısmında ise üyelik yapılmadan bu ortamlarda çalışılmaya
izin vermektedir. Üyelik gerektiren sistemlerle çalışılmak istendiğinde, kayıt işleminin yapılıp sisteme kullanıcı adı ve
bir şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldığında genel olarak kaynak programı yazmak için bir
düzenleme editörü, programı derlemek (compile) ve çalıştırmak (run veya execute) gibi fonksiyonlar ve program
sonuçlarını gösteren bir terminal sunan bir ekran sizi karşılamaktadır. Şekil 2’de örnek olarak CodingGround geliştirme
ortamının ara yüzü gösterilmiştir.

Şekil 2: Coding Ground BTEGO’nın Giriş Ekranı.
İlgili Alanyazın
Bulut bilişimimin programlama öğretiminde kullanılması bulut tabanlı program geliştirme ortamlarının gelişmesine
bağlı olarak hareketlenmeye başlamıştır. Ancak yeni bir alan olduğundan henüz alan yazında yeterli sayıda literatür
olduğu söylenemez. Bu alanda yapılan az sayıdaki çalışmaların bir kısmı programlama öğretimi ile ilgili iken diğerleri
ise bu ortamların karşılaştırılmasına yönelik yapılan araştırmalardır.

Bulut tabanlı programların programlama öğretiminde kullanılmasıyla ilgili ilk çalışmalardan biri Danic vd. (2011)
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar tarafından web tabanlı bir programlama öğrenme ortamı
geliştirilmiştir. Amacı öğrencilerin programlama becerilerini geliştirmek olan bu ortamın benzer ortamlardan farkının
ödev hırsızlığı (intihal) kontrolü yapma özelliğinin olduğu araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. Senthilkumar (2014).
tarafından yapılan çalışmada ise geliştirilen bulut tabanlı programlama ortamını öğrenme yönetim sistemi ile entegre
ederek bir öğrenme ortamı oluşturmuştur. C, C++, Java, PhP, MySQL gibi dillerin öğretildiği sisteme öğrencilerin
özellikle ilk ayda daha çok ilgi gösterdikleri ancak sonraki aylarda bu ilginin azaldığı raporlanmıştır.
Aora ve Dixit (2016) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında bulut tabanlı yazılım geliştirme ortamlarının
bir analizi yapılmış, ortamların avantaj ve dezavantajları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 9 tane yazılım
geliştirme ortamı incelenmiştir (Cloud9, Codeanywhere, Eclipse Orion, Coderun Studio, Codebox, Codiad, Online Java
IDE, IDE One, Codenvy). Yapılan değerlendirmeler sonucu, yazılım geliştirme ortamlarının programlama dili
çeşitliliği, kullanım kolaylığı, kurulum gerektirmeyen yapısı, çoklu kullanıcı desteği (Abdulla, Iyer ve Kutty, 2013),
hata bulma ve ayıklama, kod tamamlama, çeşitli veri tabanı desteği gibi avantajlarının olduğu belirtilmiştir. Bunun
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yanında bu ortamların birtakım dezavantajının da olduğu belirtilmiştir. Bunlar, bazı platformların IE tarayıcı desteğinin
olmaması, bazı ortamların çeşitli veri tabanı desteğinin olmayışı, PHP programlama dilinin bazı ortamlarda sağlıklı
çalışmaması, ileri düzey programların bazı ortamlarda yazılamayışı, güvenlik ve kullanıcılar arası arkadaşlık şeklinde
dezavantajlarının olduğu belirtilmiştir. Benzer bir çalışma Abdulla, Iyer ve Kutty (2013) tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmada da entegre geliştirme ortamlarının avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Bir önceki çalışmadan
farklı olarak bu sistemlerin ücretinin fazla oluşu ve her zaman internet bağlantısının gerekli oluşu gibi dezavantajları
üzerinde durulmuştur.
Fylaktopoulos vd. (2016) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise BTEGO’ndan 7 tanesi (Compilr, jsFiddle, Cloud9,
Codenvy, Eclipse Orion, Koding, Codeanywhere) çeşitli kriterlere göre incelenmiştir. Bu kriterler programlama
editörünün olup olmadığı, hata bulma, proje yükleyebilme, veritabanı ve bulut yapısının olup olmadığı şeklindedir.
Yapılan analizler sonucunda Codeanywhere, Cloud9 ve Codenvy yazılım geliştirme ortamlarının öne çıktığı
görülmüştür. BTEGO’nın eğitim amaçlı kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalarda ise bu ortamlarda programlama eğitimi
alan öğrencilerin başarı ve öz düzenleme becerilerinde önemli artış gözlenmiştir (Huang vd., 2014).
YÖNTEM
BTEGO’nın incelendiği bu çalışmada, karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılmıştır. Karşılaştırmalı analiz yöntemiyle,
incelenen ortamların özellikleri, benzerlik veya farklılık oluşturan yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu benzerlik ve
farklılıklar 24 tema altında toplanmış olup bu temalar bir sonraki bölümde açıklanmıştır.
Yazılım Geliştirme Ortamlarının Seçilmesi ve Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
Yazılım geliştirme ortamlarının seçiminde ve değerlendirilmesinde belirlenen kriterler, alanyazında yer alan çalışmalar
ve tek tek bütün yazılımların teknik özellikleri incelenerek oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma öncesi Google Arama
Motoru’nda “Cloud Based Integrated Development Environments”, “Cloud Based IDEs” ve “Cloud Based
Programming” anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak mevcut BTEGO’ların bulunması için çalışma yapılmıştır.
Çalışma sonucunda 16 bulut tabanlı yazılım geliştirme ortamı tespit edilmiş ancak inceleme sonucunda bunlardan 2
tanesi entegre geliştirme ortamı kriterlerine uygun olmadığı için kapsam dışı tutulmuştur. Daha sonra bir geliştirme
ortamında bulunması gereken önemli kriterler havuzu oluşturulmuş ve son olarak konu ile ilgili çalışmalar incelenerek,
araştırmacılar tarafından ikisi yazılımın genel özellikleri ile ilgili olmak üzere toplam 22 değerlendirme kriteri
oluşturulmuştur. Bu kapsamda incelenen BTEGO ve değerlendirme kriterleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: BTEGO ve Değerlendireme Kriterler
Bulut Tabanlı Entegre
Geliştirme Ortamları

Genel Özellikler ve
Değerlendirme Kriterleri

1.

Koding

1.
2.

1. Genel Özellikler
Kullanıcı sayıları
Ücret durumu

2.

Codeanywhere

3.

Cloud9

4.

Codio

5.

Codenvy

6.

Kobra

7.

Floobits

8.

Nitrous

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. Değerlendirme Kriterleri
Kullanıcı kaydı ve şifreli giriş var mı?
Proje veya dosya aç var mı?
Derleme ve çalıştırma var mı?
Zoom var mı?
Projeyi indirme var mı?
Kodları yazdırma var mı?
Çoklu programlama dili desteği var mı?
Yazılımın çoklu dil desteği var mı?
Mobil cihaz uyumu var mı?
Tasarım modu var mı?
İşbirlikli çalışma imkânı var mı?
Veritabanı desteği var mı?
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9.

Squad

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10.

Codiad

11.

CodeTasty

12.

Ideone

13.

jsFiddle

14.

Coding Ground

Bulut depolama hizmeti var mı?
Masaüstü versiyonu var mı?
Debug-Hata ayıklama- fonksiyonu var mı?
Terminal desteği var mı?
Örnek projeler var mı?
Kod önerisi (Kod tamamlama) var mı?
Sosyal medya veya blog hesapları var mı?
Kişiselleştirme var mı?
Resim editörü var mı?
Yardım var mı?

BULGULAR
İncelenen BTEGO’nın genel özellikleri ile ilgili sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.

BTEGO

Tablo 2: BTEGO’nın Genel Özellikleri
Web Adresi
Kullanıcı Sayısı

Ücret Durumu

1

Koding

http://www.koding.com/

1000000

4 kullanıcıdan sonra aylık 29$

2

Codeanywhere

https://codeanywhere.com/

618000

Ücretli(Sayıya göre değişen ücret)

3

Cloud9

https://c9.io/

500000

Ücretli(Sayıya göre değişen ücret)

4

Codio

https://codio.com/

-

Ücretli(Sayıya değişen ücret)

5

Codenvy

https://codenvy.com/

-

Ücretli (kullanıcı başı yıllık 350$)

6

Kobra

https://kobra.io/#/

-

Ücretli

7

Floobits

https://floobits.com/

-

Ücretli(Sayıya göre değişen ücret)

8

Nitrous

https://www.nitrous.io/

-

Ücretli(Sayıya göre değişen ücret)

9

Squad

https://squadedit.com/

-

Ücretli(Sayıya göre değişen ücret)

10 Codiad
11 CodeTasty

http://codiad.com/

-

Ücretsiz

20000

Ücretli

12 Ideone
13 Jsfiddle

http://ideone.com/

-

Ücretsiz

https://jsfiddle.net/

-

Ücretsiz

14 Coding Ground

http://goo.gl/8Q5ElO

-

Ücretsiz

https://codetasty.com/

Tablo 2 incelendiğinde, BTEGO’nın sadece 4 tanesinin ücretsiz kullanım sunduğu, çoğunlukla ücretli oldukları ve bu
ücretin kullanıcı sayısına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Bu durum bulut tabanlı yazılımların masaüstü
benzerlerine göre kullanıcıya sağladığı bir avantaj olarak görülebilir. Diğer taraftan belirlenebilen kullanıcı sayılarına
bakıldığında bu ortamların tamamının ücret karşılığı hizmet sunuyor olmasına rağmen kayıtlı kullanıcı sayılarının
oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum bulut tabanlı programlama ortamlarının son zamanlarda
popüler bir alan haline geldiğinin ve giderek artan bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğinin en somut göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Bazı ortamların kullanıcı sayılarının belirlenememesinin nedenleri arasında; kullanıcı kaydının
olmaması, sayıların sitede yayınlanmaması ve “kullanıcı gizliliği” ilkesi gereği kayıtlı kullanıcı bilgilerinin
paylaşılamaması yer almaktadır.
BTEGO’nın değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar Tablo 3’te verilmiştir. BTEGO’nın puanları şöyle
belirlenmiştir. Kriterler sütununda belirlenen özellik varsa 1 yoksa 0 puan verilmiştir. Örneğin, Koding yazılımında
“Kullanıcı kaydı ve şifreli giriş” özelliği olduğundan 1 puan, “Projeyi indirme” özelliği olmadığı için ise 0 puan
almıştır.
Tablo 3 incelendiğinde, Codiad ve Coding Ground dışında diğer tüm platformlarda kullanıcı kaydı ve şifreli giriş
zorunluluğunun olduğu görülmektedir. Bu ortamlarda şifreli bir giriş sisteminin olması yazılan programların güvenliği,
hızlı bir şekilde bilgiye erişim ve çalışma sayfasının kişiselleştirilebilmesinde önem arz ettiği söylenilebilir.
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Dosya yöneticisi başlığı altında ele alınabilecek olan proje veya dosya aç, zoom, projeyi indirme, kodları yazdırma ve
çalıştırma gibi özelliklerin bazı platformlarda olmaması bu ortamların bir sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Özellikle,
4 platformda (Koding, Kobra, Nitrous ve jsFiddle) kullanıcıların yazdıkları programları kişisel bilgisayarlarına
indirememesi, internet bağlantısının olmadığı zamanlarda çalışmayı yavaşlatabilir.
Üç yazılım geliştirme ortamı dışında (Codenvy, Ideone, jsFiddle) tüm platformlarda kullanıcılar çalışma sahnelerini
(tema, renk, yazı tipi, bölmelerin yerleşimi vb.) kişiselleştirebilmektedir.
Sosyal medya hesapları ve yardım sayfalarının neredeyse tüm platformlarda etkin kullanımı, bu ortamları kullananların
bir araya gelmesini sağlayan bir yapı oluşturmaktadır. Bu sayede kullanıcılar sorunlarını veya isteklerini dile
getirebilmektedirler.
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2- Codeanywhere

3- Cloud9

4- Codio

5- Codenvy

6- Kobra

7- Floobits

8- Nitrous

9- Squad

10-Codiad

11-CodeTasty

12-Ideone

13-Jsfiddle

14-Coding Ground

Toplam

%

1- Kullanıcı kaydı ve şifreli giriş var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

12

86

2- Proje veya dosya aç var mı?

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

12

86

3- Derleme ve çalıştırma var mı?

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

13

93

4- Zoom in ve Zoom out var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5- Projeyi indirme var mı?

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

10

71

6- Kodları yazdırma var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7- Çoklu programlama dili desteği var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14 100

8- Çoklu dil desteği (türkçe, ingilizce..) var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

14

9- Mobil cihaz uyumu var mı?

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

21

10- Tasarım modu var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11- İşbirlikli çalışma imkânı var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14 100

12- Veritabanı desteği var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13- Bulut depolama desteği var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14 100

14- Masaüstü versiyonu var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

7

15- Debug-Hata ayıklama fonksiyonu var mı?

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

36

16- Terminal desteği var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

12

86

17- Örnek projeler var mı?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

7

18- Kod önerisi var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

11

79

19- Sosyal medya veya blog hesapları var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

13

93

20- Kişiselleştirme (renk, tema vs.) var mı?

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

11

79

21- Resim editörü var mı?

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

22- Yardım desteği var mı?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

13

93

Toplam 13

14

15

13

12

10

12

10

12

12

12

11

5

11

BTEGO

1- Koding

Tablo 3: BTEGO’nın Değerlendirme Kriterlerine Göre Aldıkları Puanların Dağılımı

Kriterler

% 59 64 68 59 55 45 55 45 55 55 55 50 23 50

BTEGO’nın en büyük avantajlarının başında şüphesiz çoklu programlama dili desteği, bulutta dosyaları depolayabilme
ve kullanıcılarına işbirlikli çalışma olanağı sunuyor olmalarıdır. BTEGO’nın sahip oldukları özelliklere göre aldıkları
toplam puanlarının dağılım yüzdeleri Şekil 3’teki grafikte gösterilmiştir. Grafikten de görülebileceği gibi, incelenen 14
yazılım geliştirme ortamının tamamı kullanıcılarına bu hizmetleri sunmaktadır. Entegre geliştirme ortamlarının bu
özellikleri sayesinde bir kullanıcı dünyanın herhangi yerindeki çalışma arkadaşıyla birlikte istediği programlama dilinde
yazılım geliştirebilmekte ve bu yazılıma ait dosyaları bulutta depolayabilmekte ve paylaşabilmektedir.
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Yüzde (%)
Bulut depolama desteği var mı?

100

İşbirlikli çalışma imkânı var mı?

100

Çoklu programlama dili desteği var mı?

100

Yardım desteği var mı?

93

Sosyal medya veya blog hesapları var mı?

93

Derleme ve çalıştırma var mı?

93

Terminal desteği var mı?

86

Proje veya dosya aç var mı?

86

Kullanıcı kaydı ve şifreli giriş var mı?

86

Kişiselleştirme (renk, tema, vs) var mı?

79

Kod önerisi var mı?

79

Projeyi indirme var mı?

71

Debug-Hata ayıklama fonksiyonu var mı?

36

Mobil cihaz uyumu var mı?

21

Çoklu dil desteği (türkçe, ingilizce..) var mı?

14

Resim editörü var mı?

7

Örnek projeler var mı?

7

Masaüstü versiyonu var mı?

7

Veritabanı desteği var mı?

0

Tasarım modu var mı?

0

Kodları yazdırma var mı?

0

Zoom in ve Zoom out var mı?

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Şekil 3: BTEGO’nun Kriterlere Göre Toplam Puanlarının Dağılım Yüzdeleri
BTEGO’nın büyük çoğunlukla(%80’in üzerinde) “Proje veya dosya aç”, “Derleme ve çalıştırma”, “Terminal desteği” ,
“Sosyal medya veya blog hesapları”, ve “Yardım” gibi temel işlevleri sundukları göze çarpmaktadır. Bunlardan
“Terminal desteği” ve “Sosyal medya veya blog hesapları” bulut bilişimin sağladığı özellikler olup diğerleri masaüstü
ortamlarında da bulunan temel bileşenlerdir. Diğer taraftan yine BTEGO’nın (%70-80) oranında “Projeyi indirme”,
“Kod önerisi” ve “Kişiselleştirme” gibi masaüstü ortamlarında bulunan temel özellikleri sundukları görülmektedir.
Özellikle, kod tamamlama özelliğinin bu ortamlarda olması acemi programcıların işini büyük ölçüde kolaylaştıran
büyük bir avantaj olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında, programlamada önemli bir yere sahip olan “Debug-hata
ayıklama” işlevinin %36 olması bu ortamların bir dezavantajı olarak görülebilir. Diğer yandan, “Örnek projeler”
“Resim editörü”, ve “mobil cihaz uyumu” gibi özellikler masaüstü ortamlarda da az oranda rastlandığından normal bir
durum olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ancak “Veri tabanı desteği” ve “Tasarım modu” gibi özelliklerin olmaması
bulut tabanlı ortamların ciddi bir eksiği olduğu söylenebilir.
BTEGO’ların kriterlere göre elde edilen toplam puan yüzdelerinin dağılımı Şekil 4’teki grafikte verilmiştir. Şekil 4 ve
Tablo 3 incelendiğinde, bulut tabanlı yazılım geliştirme ortamlarının 22 kriterin ne kadarlık bir kısmına uyduğunun
tespiti için yapılan bu çalışmada Cloud9 ve Codeanywhere yazılımlarının sırayla 15 (%68) ve 14 (%64) kritere uyum
gösterdiği ve ilk 2 sırayı paylaştıkları bulunmuştur. Bu durum alanyazında yer alan çalışmalarda ulaşılan bulgularla da
benzerlik göstermektedir (Fylaktopoulos vd., 2016; Aora ve Dixit, 2016). Bunun dışında kalan ortamların ise
çoğunlukla ortalamanın üstünde (%50-60) arasında birbirine yakın puanlar aldıkları, Kobra ve Nitrous %45, JsFiddle
%23 puan oranıyla son sıraları paylaşmışlardır.
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Şekil 4: BTEGO’nın Toplam Puanların Dağılım Yüzdeleri
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Programlama alanında kullanılabilecek BTEGO’nın karşılaştırmalı bir analizinin yapıldığı bu çalışmada, 14 yazılım
geliştirme ortamı, araştırmacılar tarafından belirlenen 22 kritere göre incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda
değerlendirme kriterlerine en fazla uyum gösteren ortamların sırayla Cloud9 ve Codeanywhere olduğu tespit edilmiştir.
Bu ortamları diğer ortamlara kıyasla öne çıkaran özelliklerin, kullanıcılarına mobil cihaz desteği ve Debug-Hata
ayıklama (Codeanywhere ve Cloud9) hizmeti ve Resim editörü (Cloud9) oluğu görülmüştür. Mobil cihaz desteği ile
kullanıcılar Android, İOS veya herhangi bir işletim sisteminde hiçbir kurulum yapmaksızın yazılımlarını
geliştirebilmektedirler. Diğer taraftan Debug-hata ayıklama işlevi bir programlama ortamında bulunması gereken ve
programlama eğitiminde önemli bir yere sahip önemli bir özelliktir. Bu bulgular, alanyazında yer alan çalışmalar
incelendiğinde Cloud9 ve Codeanywhere yazılım geliştirme ortamlarının diğer bulut ortamlarına kıyasla daha fazla
olanak sundukları bulgularıyla da tutarlılık göstermektedir (Fylaktopoulos vd., 2016; Aora ve Dixit, 2016).
Araştırma kapsamında incelenen 14 entegre geliştirme ortamının avantajlarına bakıldığında incelenen tüm ortamların
kullanıcılarına çoklu programlama dili desteği ve işbirlikli çalışma olanağı sunuyor oldukları görülmüştür. Bu sayede
yazılım geliştiriciler istedikleri programlama dilinde kurulum gerekmeksizin çalışabilmekte ve ekip halinde projeler
oluşturabilmektedirler (Atlanta, 2009; Dutta, Sethi ve Khatri, 2014; Jayaraju ve Prakash, 2015; Marinertek, 2016).
Ayrıca geliştirilen yazılım dosyaları için tüm ortamların çevrimiçi depolama hizmeti sunuyor olması bu ortamların
güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Verilerin bulutta depolanması ile kullanıcılar her yerden kişisel verilerine erişebilmekte
ve yarım kalan projelerine farklı ortam ve bilgisayarlarda devam edebilmektedirler (Dutta vd., 2014; Jayaraju ve
Prakash, 2015a; Jayaraju ve Prakash, 2015b). Bunun yanında, 11 bulut tabanlı programlama ortamının kod tamamlama
hizmeti ve çalışma ekranlarının kişiselleştirilebilir yapıda olması da yine bu ortamların birer avantajı olarak
gösterilebilir. Özellikle acemi programcılar için kod tamamlama özelliği, yanlış kod yazımlarının veya uygun kodu
yazamama durumlarının önüne geçmektedir (Arora ve Dixit, 2016).
Entegre geliştirme ortamlarının dezavantajlarına bakıldığında ise bir veya birkaç kullanıcıdan sonra ya da sınırsız
yetkiye sahip üyelikler için platformların ücret talep ettiği (Krithiga, 2015; Abdulla vd., 2013), zoom özelliğinin tüm
platformlarda bulunmaması, yazılım geliştirme ortamlarının çoklu dil desteğinin olmayışı ve 11 ortamın mobil cihaz
desteğinin bulunmaması gösterilebilir. Buna ilaveten 12 ortamın alt alan adı hizmetini sağlamıyor oluşu, 9 ortamda hata
ayıklama özelliğinin bulunmayışı (Marinertek, 2016; Krithiga, 2015) ve resim editörünün sadece bir platformda oluşu
da incelenen bu ortamlar için birer dezavantaj oluşturduğu söylenilebilir.Sonuç olarak, BTEGO’nın bazı
dezavantajlarının olmasına rağmen karmaşık bir süreç olan programlama öğrenimi ve öğretimine getirdiği kolaylık ve
yeniliklere bakıldığında, önümüzdeki yıllarda masaüstü programcılığın yerini alacağı söylenilebilir.
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ÖNERİLER
Bu araştırmada elde edilen bulgular ve sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir:
 BTEGO’nın güncel bir konu olması sebebi ile bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı düzeyde olduğu
görülmüştür. Yapılan çalışmalarda da çoğunlukla bu ortamların avantaj veya dezavantaj durumları ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Eğitim amaçlı kullanımı üzerine çalışmalar yapılabilir.
 Bu çalışmada incelenen programlama ortamlarının çoğunda kullanıcı kaydının olduğu ve sadece kullanıcının
profil bilgilerinin kayıt altına alındığı görülmüştür. Bunun yanında programı yazarken yapılan çalışmaları da
kayıt altına alabilecek şekilde bu yazılımlara eklenti yapılabilir. Böylece programlama öğretimi sırasında
öğrencilerin davranışları, hangi hataları yaptıkları ve nerelerde en çok zorlandıkları ortaya çıkarılabilir. Ayrıca
elde edilen bu veriler değerlendirilerek yeni araştırmalar yapılabilir ve programlama öğretimine katkı
sağlanabilir.
 Bulut tabanlı yazılım geliştirme ortamlarına yönelik bilgilerin güncelliğini koruması ve mevcut uygulamaları
yeniden tespit etmek amacıyla bu çalışma, daha fazla entegre geliştirme ortamı ve kriter belirlenerek tekrar
gerçekleştirilebilir.
 Son olarak, çalışma sonucunda cloud9 ve Codeanywhere yazılımları en iyi ortamlar olarak ortaya çıkmasına
karşın, basit ve kolay kulanınım ortamı sunduğu için programlamaya yeni başlayanların Coding Ground ile
çalışması daha uygun olabilir.
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ABSTRACT: The backbone of every developing countries is education. The progress of any education system
improves its country ranking level. This improvement is obtained by structuring a high pedagogical system and solving
problems that come out through the development. Analyzing academic performance is one of the main issues that any
education institution faces especially forecasting students’ academic failure or dropouts, predicting students GPA, and
grouping students for placements. Data mining techniques have been used to uncover and analyze the invisible
information of data itself in academic databases. Data mining in education or Educational Data Mining (EDM) is dealt
with data of academic databases to build several techniques and identify unique patterns. Then education institutions
can obtain benefits from the acquired knowledge by academic planners which is used to offer suggestions to achieve
enhancing decision-making process, realize behavior of students much better, enhance the academic performance of
students, assist teachers, decrease failure rates, and improve teaching. For example to forecast students’ performance in
terms of their grades, decision trees and regression models were mostly built. In this paper, we first review EDM
techniques that are commonly used to analyze academic performance such as the prediction, clustering and relationship
mining. Then we provide a detailed overview of the recent studies based on the techniques and algorithms were
commonly used to examine academic performance. Finally, we show the most used techniques/algorithms in the
studies. Also, we found that mostly higher education students' performances were examined with the decision tree
methods. Hence, our discussion gives a very comprehensive examination of the state-of-the-art of the field.
Keywords: Academic performance; Educational data mining; Data mining techniques; Data mining algorithms
INTRODUCTION
Implementing pedagogical software, e-Learning resources raising, and usefulness of the internet in education have
made enormous warehouses of data in many education institutions. There is a necessity to modify this data and
transform it into useful information. Therefore, we derive benefit from using data mining (Parack, Zahid, & Merchant,
2012).
Applying different algorithms is the main functionality of data mining techniques in order to uncover and extract stored
data patterns. The user is given these useful patterns and probably stored as a late knowledge in the knowledge base
(Sachin & Vijay, 2012). Data Mining is the process of recognizing patterns in huge datasets. Applications of data
mining and knowledge discovery have got a substantial concentrate and because of their importance in decision making,
they have been landed in many fields such as bioinformatics, e-commerce, etc, and lately within the pedagogic research
which is generally known as EDM. Data Mining is extremely beneficial in educational area particularly in the
environment of academic performance and examining learning behavior of students. This is because of the capability of
data mining in uncovering and analyzing the invisible information of the data itself which is difficult and requires a lot
of time if to be done manually. Educational data mining (EDM) is an area of study that extracts useful information from
educational data by taking advantages of statistical, data mining, and machine learning algorithms. Data of academic
databases is dealt with EDM to build several techniques and identify unique patterns. Then education institutions can
obtain benefits from the acquired knowledge by academic planners which is used to offer suggestions to achieve
enhancing decision-making process, realize behavior of students much better, enhance the academic performance of
students, assist teachers, decrease failure rates, and improve teaching. For example to forecast students’ performance in
terms of their grades, decision trees and regression models were mostly built.
Analyzing academic performance is one of the main problems that any education institution faces. In this study, some
of the recent works have been reviewed and the application examples of academic performance have been described
such as predicting academic performance, detecting undesirable student behaviors, grouping students and so forth. The
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goal of prediction is to assess student’s described value of a variable which is undefined. In the pedagogical area, the
knowledge, performance, mark, or score can be the values ordinarily estimated. The goal of detecting undesirable
student behaviors is to detect/ discover those students who have some kind of unusual behavior or problem for example
low motivation, academic failure or drop outs (Romero & Ventura, 2010). The purpose of grouping students is to make
a group of students in accord with their personal features, customized characteristics, and etc. Our main goal is to show
the effectiveness of EDM techniques/algorithms on academic performance. In the next section, we describe the most
used data mining techniques used in education and academic performance such as the prediction, clustering, and
relationship mining. Section III is used to give a detailed overview of the studies in recent years and we analyze the
overview and show what the most used algorithms are. Finally, we conclude our work.
EDUCATIONAL DATA MINING TECHIQUES
Many education institutions are affected to enormous warehouses of data. There is a necessity to modify this data and
transform it into useful information. Therefore, we derive benefit from using EDM techniques. To provide a better
understanding, we describe some of the techniques as follow:
Prediction
In EDM, the prediction models mostly have been applied for predicting student’s performance and exposing student
behaviors. Prediction algorithms are used to reveal the important model characteristics for assessing, presenting
information about underlying construct. Also, they are used to assess what the output value would be in contexts where
it is not desirable to directly obtain a label for that construct. Classification and regression are two of the main models
of prediction. Most of the studies have used classification methods for academic performances particularly when it’s
related to predict performance. It is a supervised learning model which can be applied for labelling newly encountered
patterns from a collection of labeled patterns. Regression models are also adopted for prediction. Regression technique
predicts a continuous variable. In EDM, support vector machine, neural networks, and linear regression are some of the
most used regression methods. In the field of academic performance, decision tree is one the most used classification
methods. This algorithm builds a treelike structure for the model, it is then easy to generate rules in the form IF
condition THEN outcome. ID3 and C4.5 are some of the widely known decision tree algorithms (Sachin & Vijay,
2012).
Clustering
Clustering is a technique which is dealt with grouping the objects or entities involved in similar groups and classes. The
main reason to form clusters is to create a similarity between all the objects in a class whereas other classes’ objects are
dissimilar regarding database attributes. For example, schools should be grouped together in a cluster but students
should be grouped together into a different cluster. In the field of Academic performance, clustering has been
successfully used for grouping students with similar learning features. K-mean and EM-clustering are some of the
widely known clustering algorithms.
Relationship mining
The aim of using relationship mining is to find out relationships between variables in a dataset that contains a huge
number of variables. In EDM, This technique has been applied to differentiate relationships in patterns of students’
behavior and identifying difficulties of learners’ educating or frequently occurred mistakes together. In general,
relationship mining is categorized into four kinds such as correlation mining, association rule mining, casual data
mining and sequential pattern mining. Association rule mining was used more than the other techniques of relationship
mining in academic performance. Generally, Association rule mining produces if-then statements regarding attributevalues to locate interesting correlations, casual structures or frequent patterns between attributes in the dataset.
EFFECTS OF EDUCATIONAL DATA MINING ALGORITHMS ON ACADEMIC PERFORMANCE
In this section, some of the recent studies have been reviewed and the application examples of academic performance
have been described such as predicting academic performance, detecting undesirable student behaviors, grouping
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students and so forth. Generally, classification models are the most used applications for predicting academic
performance. And clustering and classification models have been applied to detect undesirable student behaviors to
provide them with suitable help. Also, to group students, relationship mining and clustering mostly have been used.
To assess student’s performance, Baradwaj and Pal (2012) proposed the classification method decision tree (ID3) in
their paper. Information that represents students’ performance is extracted by this task in end semester examination.
This assists earlier in determining dropouts and additionally students which needed special attention will be identified to
keep down fail ration and for the next semester examination appropriate action should be taken so that this helps
lecturers and students to enhance students division. VBS Purvanchal University, computer Applications department,
course MCA (Master of Computer Applications) from session 2007 to 2010 is selected to obtain The data set in their
study. Class test, Attendance, Assignment marks, and Seminar are the information that the authors collected from the
management system of students to assess the performance when the semester is completed.
Grouping students is a popular task in education. Many authors used data mining techniques for this task. Parack, Zahid
and Merchant (2012) in their paper used data mining applications to profile and group students. To profile students,
they made use of one of the common approaches to mine associations that discovers co-relations between a set of
objects which is Apriori algorithm. In order that students can easily be grouped and invisible patterns of their learning
style are identified. Moreover, undesirable behaviors of students can be found. For mining highest association rules they
have used Weka to extract information dependent upon which they can profile performance of the students as Poor,
Satisfactory or Good. Attendance, term work marks, practical exams and exam scores are the various parameters that
are used to apply both of the algorithms to group and profile students. For example, the association might be found if a
student attendance is high, term work grade is A, his scores between 80-100, and practical marks between 21 and 30
then his academic profile is most likely to be good. An efficient way of profiling students was proposed by the
application of the algorithms which can be used in educational systems.
Mining Association Rule is also used by Ahmed, Paul, and Hoque (2014). In this study, they developed an algorithm to
extract knowledge using Apriori algorithm from academic data of students who have graduated in a particular
department of Bangladesh University of Engineering and Technology. They classified the students who could not
graduate dependent on their personal information. Some significant facts related to academic performance of students
were interpreted by discovering interested rules, for example, the factor of retention for specific courses, students’
personal information impact such that residence, gender etc. Abandonment issue addressing, and the factors of
pedagogy and course contents.
Another study that used k-Means clustering by Bhise, Thorat, and Supekar (2013) aimed to examine how different
impacts influence performance and learning the behavior of a student in a pedagogical institute. Cluster analysis has
been used by this study to segment students into groups to predict students result dependent on their characteristics such
as mid-term grade, internal exam grade, practical work and final term.
A Dropouts’ prediction study was examined by Yukselturk, Ozekes, and Türel (2014) in an online program. They
obtained a collected data from 189 students through online questionnaires. The main subjects of the questionnaires were
demographic survey, readiness for online learning questionnaire, online technologies self-Efficacy scale, prior
knowledge questionnaire, and locus of control scale. Four approaches of data mining were applied to classify students’
dropout including decision tree, nearest neighbour, neural network, and naive bayes. 10-fold cross validation was used
for the training and testing of the methods. The accuracy rate of decision tree was 79.7%, nearest neighbour was 87%,
the neural network was 76.8%, and naive bayes was 73.9%. The study has found that the most significant factors in
forecasting the dropouts were online learning readiness, online technologies self-efficacy, and previous online
experience.
To examine the careers of graduated students and enhancing students’ performance, a paper presented by Campagni,
Merlini, Sprugnoli and Verri (2015) through a methodology of data mining based on the techniques of clustering and
sequential patterns. Mainly, their proposed methodology consists in three steps. Firstly, using the CloSpan, or SPAM
algorithm to generate the frequent patterns, then most interesting patterns were selected and, finally applying the cluster
analysis dependent upon the outcomes of the previous step.
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To group students to be registered to appropriate colleges, Ragab, Noaman, AL-Ghamdi, and Madbouly (2014)
proposed and tested nine classification algorithms comparatively to discover the best algorithm for classification of
students’ dataset. The algorithms are Random Forest, C4.5, IBK-E, LibSVM, IBK-M, MLP, Naïve Bayes, Multilayer
Perceptron, and PART. Their obtained dataset was divided into training and testing datasets. Firstly, algorithms have
been applied on training data set to create the model then to measure the accuracy rate of the algorithms the testing
dataset has been used to test extracted model. They have visually analyzed students GPA effect and their grades
qualified materials regarding their colleges’ admission desire. Results showed that highest accuracy and low errors are
given by the algorithms C4.5, PART and Random Forest while lowest accuracy and high errors are given by the
algorithms IBK-E and IBK-M.
Tair and El-Halees (2012) in their paper have shown how applicable data mining to enhance graduate students’
performance. They obtained the data set from the graduate students collected from the science and technology college
in Khanyounis from 1993 to 2007. They applied four data mining techniques. First, they applied association rules by
using lift metric to sort the rules. Then two classification methods have been applied to forecast the graduate students’
grade such as Naïve Bayesian classifier and Rule Induction. Also, they used k-Means clustering to cluster students into
groups. Lastly, two outlier detection methods have been used such as Density-Based Approach and Distance-based
Approach to uncover all outliers in the data. Each one of the techniques can be applied to enhance the performance of
the graduate student.
A hybrid method with the combination of decision tree and logistic regression was proposed by Quadri and Kalyankar
(2010) to predict the students’ drop out feature. Firstly, factors that influence dropouts are identified by using the
decision tree algorithm J48. Then dropouts and the effect of each risk factor are quantified by applying logistic
regression. In this study, students’ cumulative grade point average upon graduating has been used to evaluate the
academic performance. Attendance, Gender, previous semester grade, parent income, parent education, first child,
student working, and scholarship are risk factors that the relationship between underlying them and students dropouts
has been studied to start the modeling process.
Association rule mining has been applied by Borkar and Rajeswari (2013) using Apriori algorithm to enhance the
quality and predict performances of students in university result. They have obtained student’s data set from Pune
University that pursues master of computer application degree. The analysis showed that the performance of university
students is based on the unit test, attendance, assignment, and graduation percentage. In this study, various association
rules have been found between attributes and how the attributes influence the result of university students. Results
showed that identifying students who are poor unit test, assignment, attendance, and graduation enhances the
performance level of students and gives them further guidance to enhance the university result.
Predicting Lecturers’ performance has been studied by Rashid and Ahmad (2016) to improve their performance. In this
paper, Authors proposed Backpropagation Neural Network combined with Particle Swarm Optimization to predict the
performance of lecturers and also to enhance the accuracy of the recognition system. They evaluated lecturers based on
three main criteria such as student feedback, continuous academic development, and lecturers’ portfolio. Each of them
contains a set of features. The three set of features combined and prepared as one dataset. Then the dataset has been
preprocessed and important features are then fed as an input source to the training and testing phases. Particle Swarm
Optimization has been used to find the best weights and biases in the training phase of the neural network. The best
accuracy rate obtained in the test phase is 98.28%.
Also, Backpropagation neural network has been used by Karamouzis and Vrettos (2008) to predict student graduation
outcomes. In this paper, development of such a network presented as a three-layered perceptron and Backpropagation
principles was used to train the network. Several experiments were applied for the training and testing phases. In these
experiments, a set of 1,100 profiles were utilized to train the network and a set of 307 profiles were utilized for testing.
The accuracy rate for the testing and training sets were 68% and 72%, respectively.
Student’s actual mapping condition is the necessity that should be made before planning the performance enhancement
program. Alfiania and Wulandaria (2015) have used K-means Clustering and focused on mapping students to uncover
hidden patterns and grouping students dependent on course attending average and their demographic such as gender,
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GPA, origin, and certain courses’ grade. Three clusters formed from 300 student’s profile namely: low-performance
students, standard student and smart students.
The majority of students drop out of the courses are after the first year. Therefore, to predict third-semester
performance, Mishra, Kumar and Gupta (2014) have used two classification techniques comparatively, namely J48 and
Random Tree. The classification model was based on academic integration, social integration of student, and different
unconsidered emotional skills. They have found that Random Tree is more accurate than the J48 algorithm in predicting
performance.
Shaleena and Paul (2005) in their paper have proposed a method in which decision tree, rule induction, and
evolutionary models are used as white box classification techniques to group students based on their personal, academic
and family data for assessing student performance. The algorithms have been used in the form of IF-THEN rules to
explain their prediction at a higher level. Also, the results can be presented easier to understand. Thus a non-expert like
a teacher can easily interpret the classification result.
In the discussion above, we described that numerous applications has been applied extensively by EDM and also a
realistic output is offered in all educational aspects so that it shows the effects of EDM techniques/algorithms on
academic performance. TABLE III shows the summary of the above discussion and the effects. It is designed to be
presented from the 15 reviewed studies. It also presents the techniques and algorithms used in the studies from the year
2008 to 2016.

TABLE 1: EFFECT OF EDUCATIONAL DATA MINING ALGORITHMS SUMMARY

No

Authors

Techniques/Algorithms

Application Examples

1

Baradwaj and Pal
(2011)

Classification, decision tree method (ID3)

Assists earlier in determining
dropouts and additionally students
which needed special attention will
be identified

2

Parack, Zahid and
Merchant (2012)

Association Rules, Apriori algorithm for
student profiling.
And k-means clustering for grouping
students

Profile and group students

3

Ahmed, Paul, and
Hoque (2014)

Association Rules,
Apriori algorithm

Discover knowledge regarding
students’ academic performance.

4

Bhise, Thorat and
Supekar (2013)

k-means clustering

Segment students into groups to
predict students result

5

Yukselturk, Ozekes, and
Türel (2014)

k-Nearest Neighbour,
Decision Tree, Naive Bayes, and Neural
Network

Examine the prediction of dropouts

6

Campagni, Merlini,
Sprugnoli, Verri (2015)

Clustering and sequential patterns

Examine the careers of graduated
students

7

Ragab, Noaman, ALGhamdi, and Madbouly
(2014)

Nine classification algorithms comparatively
(Random Forest, C4.5, IBK-E, LibSVM,
IBK-M, MLP, Naïve Bayes, Multilayer
Perceptron, and PART)

Group students to be enrolled to
suitable colleges

8

Alfiania and
Wulandaria (2015)

K-means clustering

Mapping Student’s Performance
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9

Tair and El-Halees
(2012)

association FP-growth, classification (Rule
Induction and Naïve Bayes), k-means
clustering and outlier detection rules

Improve graduate students’
performance

10

Quadri and Kalyankar
(2010)

Classification, decision tree (J48)

Predicting the students’ drop out
feature

11

Borkar and Rajeswari
(2013)

Association Rules, Apriori algorithm

Assessing student’s performance

12

Mishra, Kumar and
Gupta (2014)

Classification, J48 and Random Tree

Predict students’ third-semester
performance

13

Shaleena and Paul
(2015)

Classification, decision tree and rule
induction

Predicting Student’s failure and
dropout

14

Rashid and Ahmad
(2016)

Backpropagation Neural Network

Predicting performance of lecturers

15

Karamouzis and Vrettos
(2008)

Backpropagation Neural Network

Predicting student graduation
outcomes

In this review, it is found that the classification models are the mostly used techniques among clustering and
association rules with 48% as shown in Fig 1. Clustering and association rules have been used in 26%s of the studies
separately.
Figure 1: Educational Data Mining Techniques used in Academic Performance

Classification

26%
48%

26%

Clustering
Association
Rules

It is also found that in classification, the decision tree method is the mostly used method with its algorithms ID3,
J48, and C4.5 in six studies. In clustering, k-means was the mostly used algorithms with four studies. Apriori algorithm
with three studies becomes the mostly used associated rule mining.

CONCLUSIONS

The review showed that different methods and algorithms are used in EDM for academic performance.
Mostly, the algorithms are essential to solve the academic performance problem. Some of the recent studies
have been reviewed and the application examples of academic performance have been described such as
predicting academic performance, detecting undesirable student behaviors, grouping students and so forth. In
general, classification models are mostly used for predicting academic performance. And clustering and
classification models have been applied to detect undesirable student behaviors to provide them with suitable
help. Also, to group students relationship mining and clustering were mostly used.
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It is found that the classification models are the mostly used techniques among clustering and association
rules with 48%. Clustering and association rules have been used in 26% of the studies separately. It is also
found that the decision tree method is the mostly used method with its algorithms ID3, J48 and C4.5.
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Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Değerlendirme Okuryazarlığı Ve Değerlendirme
Okuryazarlığına İlişkin Öz-Yeterliklerinin Araştırılması
Öznur ÇAMBAY
Fırat Üniversitesi
Aygün KILIÇ
Munzur Üniversitesi
Sefa KAZANÇ
Fırat Üniversitesi
ÖZET: Tarama metodunun kullanıldığı bu çalışmada, hizmet öncesi Fen Bilgisi (FB), Sınıf (S) ve Okul Öncesi (OÖ)
öğretmenlerinin değerlendirme okuryazarlıkları ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlikleri araştırılmıştır.
Araştırmaya, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ilköğretim Bölümü FB Öğretmenliği, S Öğretmenliği ve OÖ Öğretmenliği
programındaki 35’er kişilik toplamda 105 dördüncü sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının
değerlendirme okuryazarlıkları ve değerlendirme okuryazarlıklarına ilişkin öz-yeterlikleri, nitel ve nicel veri toplama
teknikleri birlikte kullanılarak araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlıkları ve buna yönelik özyeterliklerini belirlemek amacıyla, anketler ve bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Mülakatlar
anketlerdeki sorularla paralel bir şekilde yürütülmüştür. Çalışmada, öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlık
seviyeleri ve buna ilişkin öz-yeterlik algılarını belirlemek için araştırma sonucunda elde edilen verilere Çok Değişkenli
Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, FB, S ve OÖ öğretmen
adaylarının değerlendirme okuryazarlıkları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız
değişkenlere göre ortalama puanlara bakıldığında, S öğretmenliği öğretmen adaylarının, değerlendirme okuryazarlık
seviyeleri ve öz-yeterlik algıları FB ve OÖ öğretmen adaylarından daha iyi oldukları anlaşılmaktadır (p<0,05). FB, S ve
OÖ öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır (Wilks Lambda=0.000; p<0.05). Bunlara ek olarak, bu araştırma kapsamında
yapılan mülakatlara katılan FB öğretmen adaylarının S ve OÖ öğretmen adaylarına göre değerlendirme okuryazarlığı ve
değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliklerinin daha yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca, mülakata katılan OÖ
öğretmen adaylarının da, değerlendirme okuryazarlığı ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliklerinin diğer
öğretmen adaylarına göre daha zayıf olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Değerlendirme Okuryazarlığı, Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin Öz-yeterlik Algısı, Hizmet
Öncesi Öğretmen
GİRİŞ
Son yıllarda bilim ve teknolojinin gelişip değişmesine paralel olarak, çağdaş öğretim modellerinin yürütülmesi için
eğitim programlarının sürekli yenilenerek yeni değişimlere ayak uydurulmaya çalışılmaktadır. Eğitim-öğretim
programlarındaki bu yeniliklerin hedefi, öğrencinin bilinçli bir şekilde aktif bir rol üstlenerek, sınıf ortamında bizzat
kendisinin bilgiyi inşa etmesi ve keşfederek, araştırarak, yapılandırarak özümsemesidir. Öğretmenin ise bilginin
yapılandırma sürecinde öğrenciyi yönlendirmesi ve her tür bilgiyi işleme basamağında öğrenciye kendini değerlendirme
ortamları yaratmasıdır. Değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinin en önemli öğelerinden biridir. Değerlendirme
sürecinde, öğretim programının en başında belirlenen kazanımlara nasıl ve ne şekilde ulaştığı belirlenmektedir.
Değerlendirme, öğrencilerin başarı ve gelişim durumlarını, öğrenme durumlarını ve yapılan öğrenme- öğretme
sürecinin etkinliği hakkında bilgi sunmaktadır. Bu nedenle, bu süreç eğitim-öğretimin etkililiği ve geliştirilmesi
konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
Değerlendirme bilgisi son yıllarda nitelikli öğretmen yetiştirmede üzerinde çalışılan en önemli konulardan biridir.
Uluslararası eğitim literatürü incelendiğinde değerlendirme bilgisinin, nitelikli öğretmen yetiştirmede en önemli
öğelerden biri olduğu vurgulanmaktadır (Mertler ve Campbell, 2005). Değerlendirme okuryazarlığı, belirlenmiş
kazanımları davranışa dönüştürmek için uygun ölçme aracı geliştirme, tasarlama, kapalı-açık uçlu sorular yönelterek
öğrencinin bilgi becerilerini ortaya çıkarma, performans değerlendirme ölçeği geliştirme, puanlama ve istatistiksel veri
analizi yapabilme becerilerine sahip olma gibi özellikleri içermektedir (Donoho, 2000; Popham, 2004). Stiggins (1995)
değerlendirme okuryazarı olan hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmenlerin, neyi değerlendireceklerini, öğrencinin neyi
öğrendiğini en iyi şekilde nasıl değerlendireceğini, ölçme değerlendirmeyi olumsuz etkileyecek faktörlerin neler
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olduğunu, bunların önüne nasıl geçileceği konularında yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerektiğini
belirtmiştir (Aktaran Gül, 2011). Değerlendirme okuryazarlığının gelişimi, ölçme-değerlendirme bilgisi, ölçmedeğerlendirmeye yönelik bakış açısı ve ölçme-değerlendirme becerisi olmak üzere üç önemli temele dayalıdır (Wang,
Wang ve Huang, 2008; aktaran Gül, 2011).Bu araştırmanın amacı, hizmet öncesi FB, S ve OÖ öğretmenlerinin
değerlendirme okuryazarlıklarını ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliliklerini araştırmaktır.
Araştırma Soruları
1. Fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlık seviyeleri nedir?
1.1. Fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlık seviyeleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlilik seviyeleri
nedir?
2.1. Fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlilik
seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 yılı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 35 FB, 35 S, 35
OÖ olmak üzere toplamda 105 öğretmen adayından oluşmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Bölümlere Göre Dağılımı
Bölüm
Fen Bilgisi Öğretmen Adayı
Araştırmanın
Sınıf Öğretmen Adayı
Çalışma Grubu
Okul Öncesi Öğretmen Adayı
Toplam

N
35
35
35
105

Araştırma Süreci
Bu çalışmada, Tablo 2’de belirtildiği gibi, FB, S, OÖ öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığı ve
değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliği hem nitel hem de nicel veri toplama tekniği kullanılarak belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla, çalışmada veri toplama aracı olarak anket ve mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılan anketler, 35’er kişilik grupla toplamda 105 öğretmen adayı ile eşzamanlı olarak bizzat araştırmacının kendisi
tarafından uygulanmıştır. Daha sonra öğretmen adayları arasından gönüllülük esası göz önüne alınarak rastgele seçilen
15’er öğretmen adayıyla ortalama 45 dakika süren bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakat
süresince yapılan tüm görüşmeler ses kayıt cihazına alınmıştır.
Tablo 2. Araştırmada Veri Toplama Sürecine Katılan Öğretmen Adaylarının Branşlara Göre Dağılımı
Bölüm
N
Fen Bilgisi Öğretmenliği
35
Nicel Veri
Okul Öncesi Öğretmenliği
35
Sınıf Öğretmenliği
35
Toplam
105
Fen Bilgisi Öğretmenliği
15
Nitel Veri
Okul Öncesi Öğretmenliği
15
Sınıf Öğretmenliği
15
Toplam
45
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada, hizmet öncesi öğretmenlerinin değerlendirme okuryazarlıklarını ölçmek için, Mertler ve Campell’in
(2005) geliştirdiği ve Bütüner ve diğerleri (2010) tarafından Türkçe’ye çevrilen Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlığı
Envanteri (Assessment Literacy Inventory) kullanılmıştır. Araştırmada hizmet öncesi öğretmenlerinin değerlendirme
okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliliklerini belirlemek için de, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz-yeterlik
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Algı Ölçeği (Kılınç, 2011) kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlıkları ve
değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliliklerinin daha derinlemesine incelemek amacıyla bireysel yarıyapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada, hizmet öncesi öğretmenlerinin değerlendirme okuryazarlığı ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin
öz-yeterliklerini incelemek için, Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) kullanmıştır. Bu çalışmadaki araştırma
sorularını temsil eden bağımlı ve bağımsız değişkenler Tablo 3’de özetlenmiştir.
Tablo 3. Bu Araştırmadaki Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler ile İstatistiksel Analizler
Bağımsız Değişkenler
Bağımlı Değişkenler
İstatistiksel Analizler
FB Öğretmen Adayı
Değerlendirme Okuryazarlığı
S Öğretmen Adayı
Değerlendirme Okuryazarlığına ilişkin MANOVA
Öz-Yeterlik
OÖ Öğretmen Adayı
Bağımsız değişkenlerden (FB, S ve OÖ öğretmen adayları) alınan örneklem ile bakılan histogram grafiği,
verilerin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur. Kolmogorov-Smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi sonuçları
istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması (p>.05) histogram grafiklerinden elde edilen sonucu desteklemiştir. Normal
dağılım gözlenmesi ile verilerin analizinde parametrik (MANOVA) istatistik testlerinin kullanılması uygun
bulunmuştur.Nitel veri toplama aracı olan mülakatlardan elde edilen veriler ise, içerik analizi yöntemiyle analiz
edilmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde, FB, S ve OÖ öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığı ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin
öz-yeterlilikleriyle ilgili nitel ve nicel bulgular sunulmuştur.
Tablo 4’de görüldüğü gibi değerlendirme okuryazarlığı ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik grubuna ait
MANOVA analizi sonuçları verilmiştir. MANOVA analizinden elde edilen sonuçlar, gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılığın olduğunu göstermiştir (Wilks’ λ=0.755 F= 7.661, p=0.000).
Tablo 4. MANOVA Sonuçları
Grup

Wilks’ Lambda

Değer
0.755

F
7.661

Hipotez sd
4.000

Hata df
202.000

P
0.000

MANOVA analizinin ardından, gruplar arasında her bir bağımlı değişkene ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olup olmadığını belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır. Bu analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. FB, S, OÖ Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Okuryazarlık ve Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin ÖzYeterlik Anketlerine İlişkin ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Bağımlı Değişken
Sd
F
P
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Grup
Hata
Toplam

Değ. Okuryazarlık
Öz-yeterlik
Değ. Okuryazarlık
Öz-yeterlik
Değ. Okuryazarlık
Öz-yeterlik

329.200
5.001
1439.600
58.630
1768.800
63.631

2
1
102
102
104
104

164.600
1315.32
14.111
.575

11.662
4.350

0.000
0.000

Değerlendirme okuryazarlığı ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik ile ilgili anketlere ait ANOVA analizi
sonuçlarına göre, FB, S ve OÖ öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlıkları arasında anlamlı bir farklılığın
olduğu görülmektedir [F=11,662 p=0,000]. Bu anlamlı farklılığın yönünü tespit etmek için yapılan Post Hoc
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testlerinden LSD testi sonuçlarına göre, FB öğretmen adayları ile OÖ öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olmadığını (p>0.05); S öğretmen adaylarının, FB ve OÖ öğretmen adayları ile istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir (p<0.05). Bağımsız değişkenlere göre ortalama puanların verildiği Tablo 7’e
bakıldığında, S öğretmenliği öğretmen adaylarının FB ve OÖ öğretmen adaylarında daha iyi oldukları anlaşılmaktadır.
Çünkü değerlendirme okuryazarlığı anketinde S öğretmen adaylarının ortalama puanı 13,48 iken, OÖ öğretmen
adaylarının ortalama puanı 9.33’dür.
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Branş Değişkenine Göre Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerini Gösteren LSD Testi
İstatistik Sonuçları
Bağımlı Değişkenler
Grup
Farkların ortalaması
P
FBÖA-SÖÖA
2.54
.006
Değerlendirme
FBÖA-OÖÖA
1.77
.051
Okuryazarlığı
SÖÖA-OÖÖA
4.31
.000
FBÖA-SÖÖA
2.54
.006
Öz-yeterlik
FBÖA-OÖÖA
1.77
.056
SÖÖA-OÖÖA
4.31
.000
Aynı şekilde FB, S ve OÖ öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu
görülmektedir [F =4,350, p=0,000]. Post Hoc testlerinden LSD testi sonuçlarına göre, FB öğretmen adayları ile OÖ
öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığını (p>0,05); S öğretmen adaylarının, FB ve OÖ
öğretmen adayları ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir (p<0,05). Tablo 6’a bakıldığında,
ortalama puanlardan bu anlamlı farklılığın S öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmektedir. Değerlendirme
okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik anketinde S öğretmen adaylarının ortalama puanı 3.54 iken OÖ öğretmen adaylarının
2.67’dir.
Tablo 7. FB, S ve OÖ Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Okuryazarlığı ve Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin
Öz-Yeterlik Anketlerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Puanları
Bağımlı değişkenler
Grup
N
Standart Sapma
Ortalama
FBÖA
35
3.88771
10.9429
Değerlendirme
SÖA
35
3.14816
13.4865
Okuryazarlığı
OÖÖA
35
4.16125
9.33333
FBÖA
35
.167
3.06
Öz-yeterlik
SÖA
35
.128
3.54
OÖÖA
35
.881
2.67
Bu araştırmada mülakata katılan FB, S ve OÖ öğretmen adaylarına değerlendirme okuryazarlığına yönelik
birçok soru yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarıyla yapılan mülakatlardan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Araştırmacı: Değerlendirme nedir? Ölçme nedir? Değerlendirme ve ölçme arasındaki fark nedir?
FBÖA1: Ders sonunda konu ile ilgili öğrencilere sorular yöneltmek ölçme; sorulara karşı verilen cevapların
yorumlanıp bir yargıya bağlanması değerlendirmedir... Ya da sayısal veri ölçmedir, sayısal verinin yorumlanıp yargıya
varılması değerlendirmedir diyebiliriz…
Araştırmacı: Değerlendirme yapılırken nasıl bir süreç izlenmelidir? Nelere dikkat edilmeli ve hangi kriterlere uygun
davranılmalıdır?
FBÖA5: Ders sonunda konu ile ilgili olmadır. Ünitenin tüm konularını kapsayacak şekilde olmadır. Değerlendirme bu
zamana kadar almış olduğum eğitimde hep ünite sonunda yazılı sınavlar ve ya test olduk değerlendirme yapılırken
soruların zorluk ve kolaylık derecelerine göre hazırlanmalıdır.
Araştırmacı: Sizce, ders sonunda ya da ders sürecinde öğrencinin aldıkları puanlar öğrencinin ne öğrendiklerini ne
derece yansıtır?
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FBÖA8: Bence ders sonunda ve ders sürecinde öğrencinin aldığı puan ne öğrendiğini yansıtmaz. Ben ders sürecinde
öğrenciye bir kavramı soruyorum söylüyorken diğer kavram için yorum yapamıyor. Yani bazen bildiği yerden çıkar
bazen her şeyi bilirken bir kavramımı bilmemesiyle hiçbir şey bilmiyor anlamına gelmez…
Araştırmacı:
Süreç değerlendirmesi mi yoksa sonuç değerlendirmesi mi yaparsınız? Süreç ya da sonuç
değerlendirmesi yaparken nasıl bir süreç izlersiniz?
SÖA1: Bence değerlendirme yapılırken ders içeriğine paralel şekilde olmalıdır. Değerlendirme sadece sonuca yönelik
değil süreç içerisinde de değerlendirme olmalıdır. Öğrenci süreçte değerlendirilirken öğrencinin gelişim ve
performansı ele alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Tarafsızlık ve objektiflik yanlı ya da duygusal davranarak puan
verilmemelidir. Özelikle de her öğrencinin öğrenmesi farklı olduğu gibi değerlendirme türleri de farklı olmalıdır. Yani
bazı öğrenciler sözel ifadesi iyiyken bazılarınınsa yazıya aktarımı iyidir bu yüzden öğrencileri çok yönlü yorumlayacak
bir değerlendirme ölçme aracı geliştirilmelidir.
Araştırmacı: Öğrenciyi çok yönlü yorumlayacak değerlendirme ölçme araçları neler olabilir?
SÖA1: Yani öğrencinin gelişimini, ne öğrendiği nasıl öğrendiğini gösterecek gelişimini basamaklara ayıracak
öğrencinin nerden nereye geldiğini gösterecek bir ölçme aracı olabilir buda portfolyo, problem çözme ödevleri proje
tarzı ölçme araçları olabilir…
Araştırmacı: Sizce, ders sonunda ya da ders sürecinde öğrencinin aldıkları puanlar öğrencinin ne öğrendiklerini ne
derece yansıtır?
SÖA4: Öğretmen bazen duygusal davranıp not kırabilip yükseltebiliyor. Ya da bazı sınavlarda şans faktörünün yüksek
olması, öğretmenin sınav sitili öğrenen öğrencinin yüksek alması, kısa cevaplı sorularda kopya çekme oranın olması
öğrencinin aldığı puan ne öğrendiğini ortaya çıkarmayacağını düşünüyorum.
Araştırmacı: Ders süreci içerisinde, öğrencilerinizin kazanımlarınızla ilgili öğrendiklerini nasıl bir değerlendirme
yaklaşımı ve ne tür bir değerlendirme aracıyla belirlersiniz?
OÖÖA6: Değerlendirme kriterleri olarak MEB tarafından belirlenen şablonlar kullanılıyor. Özellikle okul öncesinde
değerlendirme diğer branşlar da olduğu gibi derinlemesine bir değerlendirme yoktur öğrencinin tuvalet alışkanlığı diş
fırçalama alışkanlığı gibi günlük hayatta kendi ihtiyaçlarını yerine getirebilecek şekilde eğitimler verdiğimiz için diğer
branşlardaki gibi bir değerlendirme söz konusu değildir daha asgari düzeyde bir değerlendirme söz konusudur.
Araştırmacı: Değerlendirme yapılırken nasıl olunmalıdır? Nasıl bir süreç izlenmeli ve nelere dikkat edilmedir? Hangi
kriterlere uygun davranılmalıdır?
OÖÖA4: Ölçme değerlendirme aracının kendi içinde artıları ve eksileri olabileceğini unutmamalıyız. Ölçme
değerlendirmenin çocuğa fayda sağlamasını ve onun daha iyi öğrenebilmesine gelişimine katkıda bulunmasını
sağlamalıdır. Çocukların hangi konulara desteğe ihtiyaçları olduğunu saptayabilirsek bu ihtiyaçları yapacağımız
planlamalarla karşılaşmasını sağlayabiliriz.
Bu çalışmada mülakata katılan FB, S ve OÖ öğretmen adaylarına değerlendirme okuryazarlığına ilişkin özyeterlikleriyle ilgili bazı sorular da yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarıyla yapılan bazı örnek mülakatlar aşağıda
verilmiştir.
Araştırmacı: Öğrencileri değerlendirirken kullanılacak uygun derecelendirme (rubrik) ölçme araçlarını seçme de
yeterli olduğunuza inanıyor musunuz?
FBÖA2: Staj yaptığım okulda daha çok geleneksel değerlendirme türleri yazılı sınavlar yapıldığı için bu sınavın
geliştirme tasarlanma uygulama gibi işlevleri zaten öğretmen tarafından yapılır ve öğrenciye sunulur. Ve not ya da
puanlama öğretmen tarafından verilir ve öğrenci bu puana razı gelmektedir. Elbette öğretmenin yanlı davranması olası
bir davranıştır. Öğretmen bazen puan verirken sınıf içi gözlemleri de katarak verir ya da sevdiği öğrenciye duygusal
yaklaşabilir. Ayrıca sınıfta ders esnasında soru cevap tarzında bir ders işleniyor fakat bunda puanlama yok bazen sözlü
sınav yapıp artı eksi veriliyor. Burada öğretmen kendisi artı eksi 5 ya da 3 puan veriyorum.
Araştırmacı: Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçme de kendinizi yeterli hissediyor musunuz?
SÖA9: Üniversite son sınıfım ve değerlendirme noktasında korkuyorum… Açıkçası öğretim süreci içerisinde yeni
yöntem tekniklerle dersi işlerken değerlendirmede geleneksel değerlendirme türlerini kullanacağımı düşünüyorum.
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Alternatif değerlendirme teknikleri geliştirme ya da tasarlama noktasında pek fazla bilgi sahibi değilim yani üniversite
de teorik olarak aldığımız çoğu dersleri vize ve finale girip unutuyorduk hangi teknik ne için kullanılır bilmiyorum…
Araştırmacı: Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini geliştirme, tasarlama konusunda kendinizi ne kadar yeterli
hissediyorsunuz?
SÖA2: Gelişim dosyasına yönelik uygun dereceli puanlama anahtarı hazırlamak için bir ölçme ve değerlendirme
uzmanına ihtiyaç duyuyorum…
Araştırmacı: İçeriğe ve eğitim durumlarına uygun, farklı değerlendirme teknikleri geliştirebilir misiniz?
OÖÖA8: Kendimi yeterli hissetmiyorum. Genellikle MEB’in ön gördüğü gözlem ölçeklerini kullanıyoruz. Davranışları
ölçecek bazı ölçekler hazırlıyoruz ama bu rastgele bir ölçek oluyor yani bir uzman görüşü ya da geçerlik ve güvenirlik
kısmına bakmadan hazırlıyoruz…
SONUÇLAR
FB, S ve OÖ Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin Sonuçlar
FB, S ve OÖ öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeyleriyle ilgili elde edilen nicel bulgular
incelendiğinde, ölçme ve değerlendirme konusunda öğretmen adaylarının yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları
tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan FB öğretmen adayları Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlık Envanteri’nde yer alan
30 maddeden ortalama olarak 11 (% 36) tanesini, S öğretmen adayları 13 (% 43) tanesini ve OÖ öğretmen adayları ise 9
(% 30) tanesini doğru cevap vermişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında; FB öğretmen adaylarıyla ile S öğretmen
adaylarının ortalamaları arasında önemli bir fark olmamasına rağmen S öğretmen adaylarının değerlendirme
okuryazarlıklarının diğer branşlara göre daha iyi düzeyde olduğu, OÖ öğretmen adaylarının da düşük düzeyde olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlar, literatürdeki başka çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlarla da uyumludur (Karaman, 2014;
Kilmen, Kösterelioğlu ve Kösterelioğlu, 2007 vb.). Yapılan çalışmalarda farklı branşlardaki öğretmen adaylarının
ortalamalarının birbirinden farklı çıkması beklenen bir durumdur. Çünkü öğretmen adaylarının almış oldukları eğitim
süreçleri (uygulanan öğretim programı, kazanılan deneyimler gibi) birbirinden farklıdır. Eğitim fakültelerinde yürütülen
programların genel konu başlıkları her ne kadar birbirine benzer olsa da ders içeriklerinin farklı olması, ders içeriğini
işleyen öğretim elemanlarının öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin farklı olması, staj okullarında teoriyi uygulama
fırsatı verilmemesi, teori ve uygulamaların paralel bir şekilde sürdürülmemesi vb. sebeplerden ötürü bu tip sonuçların
ortaya çıkması muhtemeldir.
Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlık Envanteri’ne uygulanan MANOVA analizine göre, FB, S ve OÖ öğretmen
adaylarının değerlendirme okuryazarlıkları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ayrıca, FB öğretmen
adayları ile OÖ öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı; S öğretmen adaylarının
FB ve OÖ öğretmen adayları ile istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu da tespit edilmiştir.
Bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen verilere göre, öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme
okuryazarlığına ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Birçok öğretmen adayının değerlendirme
noktasında kendilerini yeterli görmedikleri ve daha çok geleneksel değerlendirme ölçme araçlarını
kullandıklarını/kullanacaklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları özellikle değerlendirme metotlarını seçebilme ve
geliştirebilme noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, puanlama ve yorumlama kısmında herhangi bir sıkıntı
yaşamadıklarından bahsetmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu alternatif ve otantik değerlendirmede bilgi ve
beceri veya performans puanlama sürecinin karmaşık olduğunu ve objektif bir değerlendirme yapmanın zor olacağını
belirterek, bu değerlendirme yaklaşımlarını kullanmayacaklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca mülakatlara katılan FB öğretmen adaylarının S ve OÖ öğretmen adaylarına göre değerlendirme okuryazarlığına
yönelik bilgilerinin daha yeterli olduğu görülmüştür. Fakat FB öğretmen adaylarının çoğunun değerlendirme sürecinde
kullanacakları araçları tasarlayabilme, geliştirebilme ve not verme işlemlerini geliştirebilme, öğrencinin aldığı puanı
yorumlayabilme, öğrenciyi değerlendirme sürecine katabilme gibi yeterliklerinin oldukça zayıf olduğu belirlenmiştir. S
öğretmen adayları ise, daha çok geleneksel değerlendirme tekniklerini kullanacaklarını belirtmişlerdir. Sınıfların
kalabalık olmasından yakınan öğretmen adayları okul deneyimi dersi kapsamında gittikleri okullarda, alternatif
değerlendirme yaklaşımlarının kullanılmasının zor olduğu ve süreç değerlendirmesinde genellikle soru-cevap tekniğini
kullandıklarını/kullanacaklarını belirtmişlerdir. Mülakatlara katılan OÖ öğretmen adaylarının da, değerlendirme
okuryazarlığına yönelik sahip olduğu bilgilerinin diğer öğretmen adaylarına göre daha zayıf olduğu görülmüştür. Bu
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öğretmen adayları, değerlendirme araçlarını kendileri oluşturmak yerine MEB’in belirtmiş olduğu gözlem formu,
anektod, rubrik gibi hazır şablonları ve öğrencilerin davranışlarının gözlenip gözlenmediğini belirterek simgeler
kullandıklarını vurgulamışlardır.
FB, S ve OÖ Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin Öz-Yeterlikleriyle İlgili Sonuçlar
FB, S ve OÖ öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik düzeyleriyle ilgili elde edilen
bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik algılarının yeterli
düzeyde olmadığı görülmüştür. Araştırmaya katılan FB öğretmen adaylarıyla ile S öğretmen adaylarının ortalamaları
arasında önemli bir fark olmamasına rağmen S öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik
algılarının diğer branşlara göre daha iyi düzeyde olduğu görülürken, OÖ öğretmen adaylarının da oldukça düşük
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçların en önemli sebepleri, öğretmen adaylarının üniversitelerde
değerlendirme okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik birebir dersleri almamaları ve ara-yıl sonu sınavlarının belirli bir
süre içerisinde genellikle kağıt-kalemle yapılan geleneksel açık-uçlu sorular, çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve boşluk
doldurmalı testlerden yararlanarak yapılması vb. olduğu söylenebilir. Çünkü öğretmen adaylarının değerlendirme
(geleneksel, alternatif ve otantik değerlendirme) okuryazarlığıyla ilgili yeterli bilgi ve beceri sahibi olmamaları ve
geleneksel olarak değerlendirilmeleri değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik algılarının önündeki en önemli
engeller olarak görülebilir.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz-yeterlik Algı Ölçeği’ne uygulanan ANOVA analizine göre, FB, S ve
OÖ öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılığın
olduğu görülmüştür. Ayrıca, FB öğretmen adayları ile OÖ öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olmadığı; S öğretmen adaylarının FB ve OÖ öğretmen adayları ile istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın
olduğu da görülmüştür.
Mülakata katılan FB, S ve OÖ öğretmen adaylarından elde edilen verilere göre de, öğretmen adaylarının birçoğunun
üniversitede değerlendirme bilgisine ilişkin aldıkları derslerle mesleğe atıldıklarında başarılı bir şekilde öğrencilerini
değerlendirecekleri bakış açısına sahip oldukları görülmüştür. Çünkü geleneksel değerlendirme araçlarını (yazılı, sözlü,
test, kısa cevaplı testler vb.) kolayca uygulayabileceklerini düşünmektedirler. Ayrıca, mülakata katılan öğretmen
adaylarının vermiş oldukları cevaplara göre, değerlendirme okuryazarlığına ilişkin teorik bilgilerini uygulamada
kendilerini daha az yeterli hissettikleri görülmüştür.
ÖNERİLER
Ölçme-değerlendirme okuryazarlığının gelişimi kadar, öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeye karşı olumlu
düşünceler, tutumlara ve inançlara sahip olması da önemlidir. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme programlarında
öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının gelişiminin yanında, değerlendirmeye ilişkin özyeterliklerinin de geliştirilmesine daha fazla önem verilmelidir. Öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığını
oluşturan her bir yeterlik alanına sahip olmalarında, hiç şüphesiz üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan
öğretim elemanlarının büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, öğretim elemanlarının da değerlendirme okuryazarlık
yeterlik alanlarına sahip olması önemlidir. Ülkemizde eğitim fakültelerinin ders programlarına bakıldığında, öğretmen
adaylarına sadece bir yıl gibi kısa bir sürede ve sınırlı ders saatinde ölçme ve değerlendirme dersi verilmektedir. Alınan
bu dersler, öğretmen adaylarına değerlendirme okuryazarlığına ilişkin yeterlik alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı
dersler şekilde verilmelidir.
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ÖZET:Ters Yüz edilmiş sınıf sistemi metodu (flipped classroom), öğrenciyi merkezine alan, zaman ve mekan
açısından sınırlandırılmış olan geleneksel eğitim metodunu tersine çeviren, harmanlanmış (blended) bir öğretim
sistemini tanımlamaktadır. Geleneksel eğitim anlayışı ile öğrenen öğrenmesini, öğretmen merkezli bir sınıf ortamında
gerçekleştiriken, konunun içselleştirilmesi ise ödev gibi uygulamalirlar ile sınıf dışında gerçekleştirilir. Ters-Yüz
edilmiş sınıf sistemi metodu ise, ders öncesinde hazırlanmış videolar önceden ve çoğunlukla ev ortamında izlendiği,
ders içi faaliyetlerde ise çeşitli uygulamalarla konunun içselleştirildiği, geleneksek eğitim sisteminin ters yüz edildiği
eğitim ortamı olarak tanımlanmaktadır.Bu araştırmanın amacı, Ters-Yüz sınıf sistemi ile ilgili son yıllarda yapılmış alan
yazındaki çalışmaları gözden geçirerek bu alanda yapılmış çalışmaları birçok yönü ile ortaya koymaktır. Ortaya konan
bu veriler ışığında bu alan avantaj ve dezavantajları gibi birçok boyutta değerlendirilerek, gelecek çalışmalara katkı
sağlanabilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ters-Yüz sınıf, Filipped Classroom, Yenilikçi Eğitim Yöntemleri, Geleneksel Eğitim
Giriş
Yeni yüzyılın getirdikleri ile birlikte yaşanan değişim, öğretme ve öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımların ortaya
çıkmasına olanak sağlamış ve öğretim öğrenim sürecinde yeni bir eğitim stratejisi olan Ters-Yüz sınıf sisteminin
eğitimde uygulanabilirliğini gündeme getirmiştir. Ters-Yüz sınıf sistemi (TYS), asenkron sistemler yardımı ile
öğrencilere çalışacakları konuların bireysel öğrenmeye uygun olan bölümlerine okul dışında da erişebilme fırsatı
sunarken, sınıf ortamında bu konularla ilgili daha çok bireysel veya grup olarak problem çözme aktiviteleri yapma
imkanı sunmaktadır. Kısaca, öğrencilere bireysel öğrenmelerinde karşılaştıkları problemlere odaklanma fırsatı veren bu
sistem, ev ödevi ile sınıf içi ders işleyişinin yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Verleger & Bishop,
2013).Yapılan bu gözden geçirme çalışmasında, alan yazındaki Ters-Yüz sınıf sistemi, pek çok açıdan değerlendirilerek
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca Ters-Yüz sınıf sistemi ile ilgili olarak yapılan birçok çalışma sonuçları ile
birlikte bu araştırmada ortaya konmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışma dokümanter olarak yapılmış bir gözden geçirme araştırmasıdır. Araştırmada, literatürde bulunan çalışmalar
incelenip değerlendirilerek, Ters-Yüz sınıf sistemi ile ilgili bütüncül bir gözden geçirme araştırması yapılması
amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda Ters-Yüz sınıf sistemi alanyazınındaki çalışmaları değerlendirmek için
aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
 Başlangıç olarak konuyla ilgili alanyazına ulaşabilmek için tarama yapılırken kullanılacak kavramlar
belirlenmiştir.
 Yapılan aramalarda kullanılan anahtar kavramlar; “Ters-Yüz sınıflar”, “Flipped Classroom” kavramları olarak
belirlenmiştir.
 Belirlenen anahtar kavramlar “Google scholar” arama motoru vasıtasıyla veri tabanlarında aratılmıştır.
Belirlenen anahtar kavramlar “Ters-Yüz sınıflar”, “Flipped calssroom” olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak, TersYüz sınıf sistemi çalışmalarının yoğunlaştığı 2012 ve sonrasındaki yıllardaki alanyazınları kapsayacak şekilde
gerçekleştirilmiştir. Bu tarama çalışmaları Mayıs 2016 tarihi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma sonucu
yaklaşık olarak 20 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmaların incelenmesi doğrultusunda Ters-Yüz sınıf sistemi altı
ana boyut altında incelenmesinin en kapsayıcı ve ayrıntılı yaklaşım olduğuna karar verilmiştir. Yapılan gözden geçirme
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araştırması bu anlayış doğrultusunda incelenen yaklaşık 20 çalışmanın incelenmesi ile elde edilmiş bir araştırmanın
sonucudur.
BULGULAR
Bu çalışma kapsamında Ters-Yüz sınıf sistemi, “Ters-Yüz sınıf sistemi bileşenleri”, “Ters-Yüz sınıf sistemi alanyazın
taraması”, “Ters-Yüz sınıf sistemi avantajları ve dezavantajları” boyutları ile ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Ters-Yüz sınıf sistemi bileşenleri
Ters-Yüz Sınıf sisteminin bileşenlerinin sınıf içi ve sınıf dışı olarak ikiye ayrılması mümkündür. Geleneksel yöntemde
öğretmenlerin verilmek istenen konuları sınıf içerisinde anlatmalarının yerini yine aynı teorik bilgileri bulunduran
videoların aldığı Ters-Yüz sınıf uygulamasında, öğrenenler dersin öğrenilmesi gereken teorik kısmını çeşitli çoklu
ortam araçları vasıtasıyla evde öğrenmektedirler. Bu teorik kısmı oluşturan videolara ya çeşitli sitelerden yaralanarak
öğrenen direk kendisi ulaşabilir ya da öğretmen kendisinin hazırlamış olduğu içerikleri öğrenenlere ulaştırabilir.
Öğretimin bu aşamasında kullanılabilecek bazı uygulamalar; “Khan Academy”, “Coursera”, “TED talks”, “YouTube”
ve ya daha küçük yaş grubun için kontrollü çevrimiçi ortamlar daha uygun olacağından kullanılabilecek “Kidblog”
önerilebilir.
Bir diğer sınıf dışı bileşen ise öğrenme yöntemi sitemleridir (learning management systems). Bunlara örnek olarak
sayılabilecek “moodle”, “blackboard” gibi öğrenenlere ders notu sağlanabilen, rehberlik ve tartışma ortamlarını
bünyesinde bulunduran bileşenlerdir. Geleneksek sınıf modeli içerisinde kısıtlı zamanda dolayı pek fırsat bulunamayan
tartışma ortamı, bu bileşenler sayesinde çok daha düzenli ve kontrollü bir şekilde çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilinir.
Bu durum öğrenenler arasındaki etkileşimin artmasını sağlamakta ve düşüncelerin somutlaşmasına imkan
sağlamaktadır. . Bu çevrim içi uygulama sınıf içerisinde düşüncelerini ifade etmekten çekinen öğrencilerin de
arkadaşlarının düşüncelerini görüp düşünmelerine ve kendi fikirlerini oluşturmak için zaman kazanmalarına ve sonunda
bu düşüncelerini yazıya dönüştürmelerine fırsat oluşturmaktadır (Demiralay&Karataş, 2014, 4).
Ters-Yüz sınıf modelinin sınıf içi bileşeni ise mini sınavlardır. Yapılan bu sınavlar, öğretmenin paylaştığı içerikleri
barındıran sorulardan meydana gelmektedir. Çevrim içi ortamda bahsedilen hazırlıkları yapan öğrenciler, içeriğin
derinlemesine tartışılacağı geleneksel sınıf ortamındaki derse hazır duruma gelmektedirler (Demiralay&Karataş, 2014,
7).
Geleneksel öğretim yönteminde öğrenciler onları zorlayan görevleri sınıf dışında öğretmenleri yanlarında değilken
yalnız başlarına yapmak zorunda kalmaktadırlar ( Talbert 2012, 7). ). Bu nedenle, geleneksel yapının tersine çevrilerek
öğrencilerin sınıf dışında dersler, okumalar ve diğer kaynaklarla temel bilgi alması, sınıf içinde ise zorlu ve üst düzey
bilişsel aktivitelerle çalışması gelişimi sağlanması açısından gereklidir (Gençer & Gürbulak & Adıgüzel, 2014, 881888).
Ters-Yüz sınıf sistemi alanyazın taraması
Steed (2012) çalışmasında, Ters-Yüz sınıf modeli ile geleneksel yöntemleri kıyaslamış ve “filpped classroom” ile ilgili
olarak bir dizi öneride bulunmuştur. Roach (2013) çalışmasında Ters-Yüz sınıf sisteminin öğrenenlerin bilgiyi alma
süreçlerinde çok önemli bir yenilik getirdiğini ve eğitim sürecini belirgin düzeyde yeni, aktif ve üretken bir boyutu
taşıdığını söylemektedir. Bu modelin yeni teknolojik gelişim süreciyle popülerliğinin oldukça artmasına karşın,
yükseköğretimde uygulanabilirliğine ve etkinliğine yönelik çok az çalışmanın olması dikkat çeken bir başka durumdur.
Sams ve Bergmann (2013) çalışmalarında, öğrenmenin ter yüz edilmesi boyutunu ele almışlardır. Çalışmalarında, TersYüz edilmiş sınıf modelini geniş bir şekilde açıklayarak genel bir çerçeve çizmişleridir. Roehl vd. (2013)
çalışmalarında, 1982-2002 yılları arasında doğan bireyleri, milenyum öğrencileri olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamada
yer alan giren bireyler için geleneksel eğitimin yetersiz olacağını belirtmiş ve bu milenyum öğrencilerinin terse olan
ilgisini artırmak için yeni yöntemlere dolasıyla Ters-Yüz sınıf modeline ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
Hamdan vd. (2013) çalışmasında, 2012 yılında 450 eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirdiği Ters-Yüz edilmiş öğrenme
modeli uygulamasından bahsetmektedir. Uygulamanın sonucunda, Ters-Yüz edilmiş öğrenme yaklaşımının, öğrenci
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tutum ve performansını, eğitimcilerin ise iş doyum performansını belirgin düzeyde yükselttiği ortaya konmuştur.
Uygulamaya katılan eğitimcilerin %66’sı, öğrenenlerin Ters-Yüz edilmiş eğitim ortamında ders aldıktan sonra not
düzeylerini arttığını belirtmişlerdir. Hamdan vd. (2013) çalışması, öğrencilerin %80’nin öğrenme durumlarının
geliştiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada eğitimcilerin iş doyumlarında artış olduğunu belirtenlerin oranın %90 olarak
ifade edilmiştir.
Galway vd. (2014) çalışmalarında, 2013 yılında halk sağlığı öğrenimi gören öğrencilere Ters-Yüz sınıf modeli
uygulanmıştır. Halk sağlığı öğrenimi gören bu öğrencilerine kurs başlamadan ve kurs bittikten sonra algılarını ölçmeye
yarayan bir anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışmasına ek olarak geleneksel eğitim ve Ters-Yüz sınıf
yaklaşımı ile verilen eğitim sonrası ders notları kıyaslanmıştır. Bu sınav sonucu kıyaslaması Ters-Yüz sınıf yaklaşımı
ile ders alan öğrencilerin notlarının geleneksel yöntem ile ders alan öğrencilerinin notlarına göre belirgin düzeyde
yüksek olduğu ifade edilmiştir. Çalışma sonucunda halk sağlığı öğretimi için Ters-Yüz sınıf yaklaşımının çok daha
etkili olduğu ortaya konulmuştur.
Mattis (2014) çalışmasında, eğitimde yeni yaklaşımlardan olan Ters-Yüz sınıfların önemim dikkat çekmiştir. Bu yeni
yaklaşımda, geleneksel eğitim yönteminin, eğitimde kullanılan çevrimiçi eğitim araçları ile verimli bir şekilde entegre
edildiği böylece hem sınıf içi hemde sınıf dışı etkinliklerde verimliliğin artırıldığı belirtilmiştir. Mattis, alanyazında
Ters-Yüz sınıf yaklaşımı ile ilgili olarak olumlu bilgiler olmasına karşın, kapsamlı çalışmaların eksikliğinden bahsetmiş
ve hemşirelik öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği bir çalışma yapmıştır. Yaptığı bu çalışmanın sonuç bulgularında
Mattis, Ters-Yüz sınıf yaklaşımının daha az zihinsel çaba ile daha verimli sonuçlar verdiğini belirtmiştir. Francl (2014)
çalışmasında, Ters-Yüz sınıf modelini devrin yeni teknoloji çağına uygun olan bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. Artık
akıllı telefonların, tabletlerin her yerde olduğu bir çağda derslerin ev ödevleri ile pekiştiriliyor olmasının sorgulanması
gereken bir husus olduğu üzerinde durmuştur.
Abeysekera ve Dawson (2014) çalışmalarında, Ters-Yüze edilmiş sınıf modelinin tanımını yapmış ve bu kavramı sınıf
içi aktivitelerle sınıf dışı aktivitelerin yer değiştirmesi olarak belirtmiştir. Ters-Yüz edilmiş sınıf yaklaşımının teknoloji
çağıyla artan önemine ve populeritesine rağmen alanda yapılmış çalışmaların sayısının yetersizliğine dikkat çekmiştir.
Abeysekera ve Dawson (2014) çalışmalarında, Ters-Yüz edilmiş sınıf kavramını çok boyutlu olarak tanımlamış, altı
tane test edilebilir önerme ile belirlenen pedagojik bir mantık çerçevesi sunmuşlardır. Ve çalışmalarının sonucunda;
konu ile ilgili olarak yapılaması gereken daha çok çalışma olduğunu ifade etmişlerdir.
Butt (2014) çalışmasında, Ters-Yüz edilmiş sınıf yaklaşımını Avusturalya’da gerçekleştirdiği çalışması ile aküterya
bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirmiştir. Çalışmanın amacı öğrencilerin Ters-Yüz edilmiş sınıf yaklaşımın olan
bakış açılarını belirlemektir. Ters-Yüz sınıf modelinin temelini; ders ile ilgili kaynakların ders dışında verilerek, sınıfta
geçirilen tam zamanlı öğrenmenin işbirlikçi ve etkileşimli bir şekilde geçirilmesi olarak tanımlamıştır. Butt (2014)
yaptığı çalışmada, Ters-Yüz sınıf uygulaması öncesinde ve sonrasında anket uygulaması yapmıştır. Yapılan çalışma
sonucundaki bulgularda öğrencilerin bu modele yaklaşımının olumlu yönde arttığı gözlemlenmiştir.
Chua ve Lateef (2014) çalışmalarında, Ters-Yüz sınıf yaklaşım modelinin, Asya bölgesinde bulunan okullarda
gerçekleştirilen bir uygulamasını ele almışlardır. Çalışma 12 adet, Ters-Yüz edilmiş sınıf yöntemi ile ders alan vaka
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda bu sınıf yaklaşımının Asya da çok yeni uygulanamaya başlandığı
belirtilmiş ve çalışmanın ortaya koyduğu veriler olumlun olarak nitelendirilmiştir.
Gilboy vd. (2015) çalışmalarında, Ters-Yüz edilmiş sınıf yaklaşımının özelliklerini öğrenci merkezli, öğrenenlerin
eğitime odaklandığı, yenilikçi trendler arasında olan pedagojik bir yaklaşım olarak belirtmiştir.
Ters-Yüz sınıf sistemi avantajları ve dezavantajları
a.Bilim, Teknoloji, mühendislik ve matematik gibi çeşitli alanlarda hizmet veren, 15.000’den fazla üyesi olan,
Ulusal Vaka Analizi Çalışma Merkezi’nin gerçekleştirdiği 200 kadar Ters-Yüz sınıf modelini kullanan eğitimcinin
katılıyla gerçekleşen bir çalışmaya göre bu sistemin avantajları şöyle sıralanmaktadır (Herreid ve Schiller, 2013; 62):
 Özgün çalışmalar yapan öğrenenlere daha fazla zaman ayırabilme
 Öğrenenlerin yalnızca sınıf içinde kullanabilecekleri materyalleri daha fazla kullanma imkanı
 Öğrenenleri hastalık, konferans gibi katılamadıkları dersin teorik anlatımlarına ulaşabilme imkanı
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 Öğrenenlerin sınıf içine ek olarak sınıf dışında da düşünmeye itilmesi
 Öğrenenler bu yönteme olumlu tutum sergilemeleri
 Öğrenenlerin aktif olarak öğrenme sürecinde yer alması
b. Ters-Yüz sınıf modeli yaklaşımının bazı potansiyel dezavantajları mevcuttur. Örneklemek gerekirse video
hazırlamak uğraştırıcı ve zaman alıcı bir süreçtir. Ayrıca geleneksel yöntemlerle ders almaya alışmış öğrenenler için
Ters-Yüz sınıf yaklaşımı modeli tekrardan uyum sağlamalarını gerektiren bir süreç meydana getirecektir. (Talbert,
2012; 2).
Bilim, Teknoloji, mühendislik ve matematik gibi çeşitli alanlarda hizmet veren, 15.000’den fazla üyesi olan, Ulusal
Vaka Analizi Çalışma Merkezi’nin gerçekleştirdiği 200 kadar Ters-Yüz sınıf modelini kullanan eğitimcinin katılıyla
gerçekleşen bir çalışmaya göre bu sistemin dezavantajları şöyle sıralanmaktadır (Herreid ve Schiller, 2013; 62):
 Bu yeni yönteme alışkın olmayan öğrenciler ilk defa konularla sınıf dışında karşılaşacaklarından dolayı bu
duruma bir uyum problemi yaşayabilirler ve sınıfa hazırlıksız gelebilirler.
 Sınıf dışı aktiviter için hazırlanan video, okumalar sınıf içinde uygulanacak olan aktivitelerle uyumlu olarak
hazırlanmalıdır. Bir çok eğitimci tarafından video bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Buna karşın araştırmada yer
alan birçok eğitimci öğrenenlerin kaliteli video bulmakta zorlandıklarını belirtmiştir.
TARTIŞMA
Yapılan çalışmalar ışığında Ters-Yüz sınıf yönteminin temel avantajlarının, öğrenmede kalıcılığı artırmada yüksek
potansiyele sahip olma, uygulamaya dayalı olma, dersi tekrar tekrar izleme olanağı sunma, ezberciliği azaltma ve dikkat
dağınıklığı problemini azaltma oluşu belirlenmiştir.
Bu olumlu sonuçlar Ters-Yüz sınıf metodunun oldukça faydalı düzeyde nitelendirildiğini göstermektedir. Ters-Yüz
sınıf metodunu dezavantajlarına incelenen çalışmalar doğrultusunda bakıldığında ise teknik araç yetersizliği, materyal
hazırlama için bir hayli zaman harcama, video izleme zorunluluğu, dönüt almanın anında gerçekleştirilememesi ve
geleneksel eğitime alışkın olan öğrenenler alışma sorunu yaşamaları dikkat çekmektedir. Ters-Yüz sınıf sisteminin
verimli ve etkili olması isteniyorsa sıralanan dezavantajlar ortadan kaldırılmalıdır. Bu dezavantajların ortadan kalkması
adına atılacak ilk adım öğrenenlerin teknolojik araçlara ve kaynaklara ulaşma imkanlarının iyileştirilerek kabul
edilebilir düzeylere taşınmasıdır. Ayrıca öğrenenlerin video izlemelerinin teşvik etmek amacıyla çeşitli pekiçtireçlerin
kullanılması tavsiye edilebilinir (Kim et al., 2014; Musib, 2014). Ayrıca öğrenenlerin hemen dönüt alamama ve
öğretmen ile bire bir iletişim kurup soru soramama gibi dezavantajlı durumlarda sosyal medya araçları kullanılarak
çözüm bulunabilecek sorunlar arasında gösterilebilir (Turan ve Göktaş,2015).
Öğrenenlerin Ters-Yüz sınıf metodunda en sevdikleri uygulamalara bakıldığında oyunlaştırma etkinliğinin görüldüğü
“Kahoot” uygulamasının ilk sıralarda yer aldığı gözlemlenmiştir. Buna dayanarak oyunlaştırma etkinliği içerene
uygulamaların Ters-Yüz sınıf metodunda sıkça kullanılması gereken uygulama seçeneği olduğu söylenebilir.
Öğrenenlerin en az sevdikleri uygulamalara bakıldığında ise video izlemenin yine başlarda yer aldığı gözlenmiştir.
Dersin öncesinde sınıf içi teorik bilginin verilmesine dayana Ters-Yüz sınıf sistemi için bu sorunu çözülmesi büyük bir
önem arz etmektedir. Bu veriyle aynı doğrultuda olarak Musib (2014), çalışmaları ışığında videoların sürelerinin 10
dakikayı aşmaması gerektiğini savunmaktadır.
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bölümlerinden
Memnuniyet Durumları: İnönü Üniversitesi Örneği
Devkan KALECİ
Texas A&M University, Department of Visualization, College Station/ USA,
e-posta : devkan@inonu.edu.tr
Sibel ÖZASLAN
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 44280, Malatya/
TÜRKİYE,
e-posta: sibel.ozaslan@hotmail.com
ÖZET: Yapılan bu çalışmanın ana amacı, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde öğrenimlerini
sürdüren bilgisayar öğretmen adaylarının “bölümlerinden memnuniyet düzeylerini” ortaya koymaktır. Araştırmanın
çalışma grubunu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde 20152016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitimini devam ettiren 156 ( 90 erkek, 66 kız) öğrenci oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmanın datalarının incelenmesinde öğrenci memnuniyeti ölçeğine verilen cevapların analizinde frekans,
yüzde çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgularda; öğretmen
adaylarının cinsiyet bağımsız değişkeni açısından memnuniyetleri kız öğrencilerde daha yüksek bir değerde olduğu,
sınıf bağımsız değişkeni açısından inceleme yapıldığındaysa sınıf düzeyi arttıkça memnuniyet durumunda azalma
meydana geldiği ortaya konmuştur. Diğer alt faktörlerden edinilen veriler ise araştırmada detaylandırılarak
belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar öğretmeni adayları, bölüm memnuniyeti, öğretmen adaylarının beklentileri
ABSTRACT: The aim of this study is to determine, computer teacher candidates’ satisfaction level from the
department. The sample consists of the 156 (90 male, 56 female) preservice teachers’ from İnönü University, Faculty
of Education Department of Computer Education and Instructional Technology in 2015-2016 academic year spring
semester. To collect data, researchers prepared and consist of fourth part “teacher candidates’ satisfaction survey” was
applied to the sample. Demographic characteristics of the students in the first part of the survey, the second in the
university's general evaluation, the third section includes questions about the evaluation of department, the last section
is devoted to student comments. Statistical package program (SPSS 17.0 for windows) has been used for the analyses.
An analysis of the survey was done by frequency, MANOVA and its reliability was done by Wilk’s lambda value.
According to the results of the study, teacher candidates’ satisfaction level were changed to gender argument and the
fmale’s data is bigger, in terms of class argument there were significant differences between just the first and fourth
grade students satisfaction (in favor of first-class) and data sub-factors also were given in the study.
Keywords: Computer teacher candidates’ satisfaction of department, Expectations of teacher candidates’
GİRİŞ
Üniversiteler, öğrenci memnuniyetini esas kabul eden çalışmalarıyla var olan öğrencilerin daha yüksek koşullarda
eğitim görmelerini sağlarken öteki yandan öğrencilerden daha fazla ilgi görerek daha yüksek puan dilimlerinden
öğrenci çekebileceklerdir (Şahin, 2009). Farklı bir söylemle memnuniyet çalışmaları hem hizmet alan durumundaki
öğrencilere hem de hizmet veren durumundaki üniversiteye ortak bir fayda sağlamaktadır. Sahney vd.(2004) ortaya
koymuş olduğu Tablo 1’de müşteri sınıflamasını açıklayıcı bir şekilde tanımlamıştı (Şahim,2009).
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Tablo 1: Yüksek Öğretimin Yaygın Olarak Kabul Gören Müşteri ve Müşteri Özellikleri
Müşteri
Müşteri Tanımlaması
Öğrenciler
Eğitim hizmetinin bedelini öder, eğitim öğretim hizmeti alır, yönetsel
hizmetlerden
yararlanır, barınma beslenme gibi yan hizmetlerin bedelini öder.
Aileler
Hizmetin kimden alınacağı konusunda söz sahibidir, hizmetin bedelini
öder, bazen
iletişime geçilecek ilk kişidir.
Araştırma Sponsorları
Bilgi, hizmet ya da faaliyetin alımı için bütçe sağlar, hizmet ya da
ürün oluşturmada etkili olmaya çalışır.
Toplum
Hizmetlerden yararlanır, vergi yoluyla bedelini öder.
Devlet ve Hükümet
Üniversiteler hizmet üretimi için bütçe sağlar, hizmet ya da ürünün
oluşturulmasında etkili olmaya çalışır
İş Marketi
Ürün ya da hizmeti alır, hizmetin oluşmasına mali destek ve
danışmanlık desteği sağlar.
Akademik Ortam
Öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerinden yararlanır.
Akreditasyon Bölümleri
Personeller/Eğitmen

Ürün ya da hizmet tasarımını ve sunumunu denetler.
Ürün ya da hizmet tasarımını ve sunumunu denetler, bazı hizmetleri
alır.

YÖNTEM
Bu çalışmada, memnuniyet düzeyine belirlemeye yönelik öğrenci görüşlerini datalarını tanımlamayı amaçlayan
betimsel bir araştırmadır. Araştırma, eğitim literatüründe çokça rastlanan betimsel yöntem olarak tanımlanan tarama
modelinde (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2010) ortaya konmuştur.
Evren ve Örneklem
Çalşımada, 2015-2016 öğretim yılı II. döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü 1, 2, 3 ve 4.
Sınıflarında öğrenim gören, 66’sı kız (%42,3), 90’ı erkek (%57,7) toplam 156 öğrenci arasında gerçekleştirilmiştir.
Araştırma doğrultusunda evrene ulaşıldığından dolayı ek olarak örneklem tanımlanmamıştır. Öğrenciler gönüllülük
ilkesine uygun bir şekilde araştırmaya dâhil olmuşlardır.
Veri Toplama Aracı
Çalışmanın dataları, KOKOÇ, SEVİM VE TATLI tarafından hazırlanan “öğrenci memnuniyet anketi” ile
kaydedilmiştir. Hazırlanan anket dört kısımdan oluşmaktadır. Katılımcıların memnuniyet anketine verdikleri yanıtlar
beşli likert tipi ölçek ile tanımlanarak puanlandırılmıştır. Tanımlanan puanların eş değer yansımaları gösterilen şekilde
belirlenmiştir; 5: Çok İyi, 4: İyi, 3: Orta, 2: Kötü, 1: Çok Kötü.
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Tablo 2: Öğrenci memnuniyet anketine ilişkin bilgiler
Anketin
İçerik
Bölümleri
Öğrencilerin demografik
Part1: Kişisel
özeliklerinin belirlenmesine
Bilgileri
yönelik sorular bulunmaktadır.

Part 2: Genel
Değerlendirme

Part 3: Bölüm
Değerlendirme

Part 4: Öğrenci
Yorum Sayıları

*

Değerlendirme Maddeleri

NQ
Açık
Uçlu

Üniversite
(merkez
yerleşke)
imkânları
ve
sunduğu hizmetlerin genel
değerlendirilmesi

19

BÖTE Bölümünün imkânları
ve sunduğu hizmetlerin genel
değerlendirilmesi

19

Öğrenci Yorumları

Açık
Uçlu

Kategorilere ayrılmış yüzde ve
frekanslarla analiz edilmiştir.
Hiç memnun değil:1.00-1.80
Biraz Memnun:1.81 – 2.60
Orta düzeyde memnun:2.61 –
3.40
Oldukça Memnun:3.41 – 4.20
Çok memnun: 4.21 – 5.00
Hiç memnun değil:1.00-1.80
Biraz Memnun:1.81 – 2.60
Orta düzeyde memnun:2.61 –
3.40
Oldukça Memnun:3.41 – 4.20
Çok memnun: 4.21 – 5.00
Kategorilere ayrılmış yüzde ve
frekanslarla analiz edilmiştir.

Verilerin Analizi
Öğrenci memnuniyet anketinde elde edilen veriler bir istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde
öğrenci memnuniyeti ölçeğine verilen cevapların analizinde frekans, yüzde ve çok değişkenli varyans analizi
(MANOVA) uygulanmıştır
BULGULAR
Yapılan araştırmada “Öğrenci Memnuniyeti” anketinin örneklemi içerisindeki katılımcılara uygulanmasıyla ortaya
konan datalar bu kısımda incelenmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlar; demografik bulgular, öğrencilerin üniversiteye
yönelik memnuniyetlerinin ilgili değişkenler açısından incelenmesi, bölüme yönelik memnuniyetlerinin ilgili
değişkenler açısından incelenmesi, öğrencilerden elde edilen nitel verilerin değerlendirilmesi ile en düşük, en yüksek
puan ortalamasını içeren anket maddelerinin değerlendirilmesi olarak dört alt bölüm altında ortaya konulmuştur.
Birinci Alt Bölüme İlişkin (Demografik) Bulgular:
Yapılan çalışmada toplam 156 BÖTEB öğrencisinin demografik özellikleri açısından değerlendirilmesi Tablo 3’de
ortaya konulmuştur.
Tablo 3: Katılımcıların dağılımı
Demografik
Class 1
Karakterler
19(%36,5)
Kadın
Cinsiyet
33(%63,5)
Erkek
Toplam 52(%33,3)

Class 2

Class 3

Class 4

Total

21(%41,8)

21(%61,8)

5(%22,6)

66(%42,3)

27(%56,3)
30,8(%27,7)

13(%38,2)
34(%21,8)

17(%77,3)
22(%14,1)

90(%57,7)
156(%100)

Katılıcıların %57,7’sini (90) erkek öğrenciler, %42,3’sini (66) kız öğrenciler oluşmaktadır. Tüm katılımcılar
değerlendirildiğinde ankete dahil olan kız öğrencilerinin frekans yüzdesinin erkek öğrencilerin frekans yüzdesinden
düşük olduğu ve sınıflara göre katılımcı frekans yüzdelerinin de eşit dağılım göstermediği gözlemlenmiştir. Bu durum
araştırmanın ortaya koyduğu veriler açısından bir sınırlılık olarak değerlendirilebilir.

735

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
İkinci Alt Bölüme İlişkin Bulgular:
Öğrencilerin cinsiyet bağımsız değişkeni açısından, üniversiteleri ile kayıtlı oldukları bölüme ilişkin memnuniyet
değerlerinin aritmetik ortalamaları ile standart sapma oranları Tablo 4’de verilmiştir:

Tablo 4: Cinsiyet değişkenine bağımsız değişkenine göre memnuniyet puanları istatistikleri
Bağımlı
Değişkenler
Üniversite
Memnuniyeti
Bölüm
Memnuniyeti

Cinsiyet

Ortalama

Std.

f

Kadın

2,9189

,50343

66

Erkek

2,7808

,61171

90

Toplam

2,8392

,57081

156

Kadın

3,0558

,61551

66

Erkek

2,9924

,72982

90

Toplam

3,0192

,68242

156

Tablo 4’deki datalar değerlendirildiğinde aritmetik ortalamalar değerlerinde, kız ile erkek öğrencilerin üniversite ve
bölümlerine ilişkin memnuniyet değerlerinin arasında büyük fark olmadığı ortaya konulmuştur.
İkinci Alt Bölüme İlişkin Bulgular:
Öğrencilerin sınıf düzeylerine ilişkin, üniversiteleri ile kayıtlı bulundukları bölüme ilişkin memnuniyet değerlerinin
aritmetik ortalamaları ile standart sapma puanları Tablo 7’de ortaya konulmuştur:
Tablo-5: Sınıf değişkenine bağımsız değişkenine göre memnuniyet puan değerleri
Bağımlı Değişkenler
Üniversite Memnuniyeti

Sınıf

Ortalama

S

1

3,4115

,23961

52

2

2,3796

,27388

48

3

3,1044

,16804

34

4

2,0795

,20217

22

2,8392

,57081

156

1

3,7955

,22199

52

2

2,4057

,24397

48

3

3,2198

,19883

34

4

2,2129

,15278

22

3,0192

,68242

156

Toplam
Bölüm Memnuniyeti

Sd

Toplam

Aritmetik ortalamalar ile standart sapma puanları incelendiğinde, sınıf düzeylerine ilişkin öğrencilerin üniversite ile
bölüm hakkındaki memnuniyet değerleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
Tablodaki istatistik veriler doğrultusunda 1.sınıf katılımcılarına ( X =3,4115 ss= ,23961), 2.sınıf katılımcılarına ( X
=2,3796 ss= ,27388), 3.sınıf katılımcılarına ( X =3,1044 ss= ,16804) ile 4. sınıf katılımcılarına ( X =2,0795 ss= ,20217)
ilişkin, üniversite memnuniyet değerleri açısından istatistiksel olarak belirgin bir farklılığın olduğu ortaya konulmuştur.
Katılımcıların birinci sınıf sınıftan ikinci sınıfa geçmeleri ile birlikte üniversiteye ilişkin memnuniyet düzeylerinde
kritik seviyede bir azalışın olduğu, üçüncü sınıfa geçiş ile birlikte üniversite memnuniyet puanında bir artış yaşandığı
fakat tekrar dördüncü ve son sınıfa geçiş ile birlikte üniversite memnuniyet puanındaki azalışın devam ederek en alt
düzeye geldiği görülmektedir. İlginç bir şekilde öğrencilerin bölüm memnuniyeti puanlarında da farklı puan değerleri
ile de olsa aynı azalış-artış eğrisinin meydana geldiği ortaya konulmuştur.
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TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonuçları incelendiğinde; çalışmaya dahil olan katılımcılar içerisinde BÖTE bölümünde öğrenim görmekte
olan erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilere kıyasla daha fazla olduğu fakat sınıf parametresinde homojen bir
dağılım olduğu saptanmaktadır. Katılımcıların üniversiteye ve bölüme ilişkin memnuniyet durumlarına bakıldığında ise
kız öğrencilerin üniversite ve bölüm memnuniyet puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu veriden hareketle
katılıcıların üniversite ve bölüm memnuniyeti durumlarında cinsiyet faktörünün etkisi bulunduğu ortaya konulmuştur.
Ayrıca sınıf faktörünün katılımcıların bölüm ile üniversite hakkındaki memnuniyet durumları üzerinde anlamlı bir
etkisinin olduğu değerlendirilmiştir. Katılımcıların sınıf düzeyleri değiştiğinde bölümleri hakkındaki memnuniyet
puanlarının da değiştiği tespit edilmiştir. İkinci sınıfta belirgin bir düşüşle üniversite ve bölüm memnuniyeti azalmakta
olduğu görülmüştür. Üniversite ve bölüm memnuniyetindeki bu azalmayı üçüncü sınıfta bir miktar artış izlemekte ve bu
artışa rağmen bile değerler birinci sınıftaki puanların altında kalmaktadır. Son sınıfta ise üniversite ve bölüm
memnuniyetlerinde kritik bir artış yaşanarak değerlerde en alt düzey görülmektedir. Tektaş vd. (2009)’nin
araştırmasında da paralel bir şekilde, katılımcıların bölüme ilişkin memnuniyet puanlarında, sınıf faktörünün etkisinin
bulunduğu ortaya konulmuştur. Araştırmada üniversite memnuniyetin ilişkin ortaya konulan verilerden biri de
katılımcıların genel ifadeyle bölüm ve üniversitenin sağladığı imkanlardan orta düzeyde memnun oldukları söylemine
karşılık “Üniversite sınavına yeniden girecek olsanız yine bu üniversite ve bölümü seçer misiniz?” ifadesine yüksek
sayılabilecek bir puanla olumlu doğrultuda cevap vermişlerdir. Fakat “Yeniden üniversite öğrenimi görecek olsanız, şu
anda öğrenim gördüğünüz bölümü tercih etme eğiliminiz?” sorusuna yüksek bir yüzdeyle olumsuz yanıt vermişlerdir.
Buradan hareketle öğrencilerin alanlarına ilişkin olumsuz görüşleri olduğu çıkarımı yapılabilir, bu durumun nedenleri
ile alakalı daha ayrıntılı bir çalışma yapılması gerekliliği görülmüştür. Katılımcıların en düşük puanla cevapladıkları
maddeler ise “Üniversitedeki ulaşım olanaklarının yeterliliği (araç sayısı, güvenlik, vb.)?” ve “Üniversite öğrenci
yemekhanesi ve kantinlerindeki hizmetin yeterliliği?” soruları olmuştur. Bu durumda üniversite düzenlemeleri arasında
acil bir önemle dikkate alınacak bir durum olarak tespit edilmiştir.
Katılımcıların bölüme ilişkin memnuniyet düzeylerine bakıldığındaysa, bölümlerindeki teknolojik imkanların
iyileştirilmesi, bölümdeki kantin yetersizliği sorununun çözülmesi ile son sınıfta koyulan derslerin içeriğinin azaltılması
veya bu derslerin bölümün ilk yıllarına bölüştürülerek son yıldaki ders yükünün azaltılması doğrultusunda görüşlerini
dile getirmişlerdir. Bu öneriye gerekçe olarak dördüncü sınıfta KPSS sınavına çalışma zorunluluklarından
bahsetmişlerdir. Katılımcılar bölümde yürütülen öğrenci danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği ve bölüm yöneticilerinin
öğrencilere karşı tutum ve yaklaşımları konusunda oldukça iyi değerlendirmeler yapmışlardır. Alanyazında öğrencilerin
öğretim elemanları ile iletişimlerinin önemi konusunda birçok çalışma bulunmakta ve bunların büyük bir çoğunluğu bu
etkinin öğrenci başarısına pozitif yönde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. (Kuh ve Hu, 2001)
Yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların bölüm ve üniversitenin sağladığı imkanları orta
derecede değerlendirdikleri saptanmıştır. Ancak üniversiteyi ve bölümü yeniden tercih etme eğilimleri üniversitedeki ve
bölümdeki öğretim kadrolarından memnun oldukları sonucuna vermektedir. Bununla birlikte dikkat çektikleri üniversite
ulaşımı, yemekhane ve kantin yetersizliği, teknolojik imkanların iyileştirilmesi konularında ise acil bir düzenlemenin
yapılması ihtiyacı göze çarpmaktadır. Bu iyileşmelerle birlikte üniversite memnuniyet düzeyinin yükseleceği
düşünülmektedir. Bölümle ilgili memnuniyet düzeylerindeki düşüklük ise alan ve alanın geleceği hakkındaki algıları ile
ilgili olduğu düşünülmekte fakat bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapılması gerekliliği göze çarpmaktadır.
Sonuç olarak gelişen yüzyılın bize sağladığı imkanlar ile yaşam standartlarının hızla yükselişi dikkate alındığında
eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik memnuniyet durumları değerlendirme araştırmaları önem de ve
gerekliği de artmaktadır. Üniversiteler ile BÖTE bölümleri; üstün özellikli birey yetiştirmek idealiyle öğrencilerinin
memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu noktaları belirleyerek, bunları azaltarak ortadan kaldıracak kişi, kurum ile
kuruluşlarla beraberce çalışarak bu noktadaki sorunları ortadan kaldırarak, öğrenci memnuniyetini ve dolayısıyla başarı
ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlamalıdır. Bu alanda sürekli çeşitli veri alma araçları ile çalışan şirketler gibi
üniversitelerde kendi bünyesinde çalışmalar yapmalı, bu çalışmalar sonucunda aldığı veriler dikkatlice yorumlamalı,
sonuçları soruna katkı sunabilecek tüm öğretim kadroları ve üniversite çalışanları ile paylaşmalıdır. Hatta bu çalışmaları
yapan ve değerlendiren üniversite bünyesinde bir departmanın bulunması ve belli rutin periyotlarla bu çalışmalara
yapması bir üniversite arge’si olarak sunulabilecek öneriler arasındadır. Özetle demokratik ve objektif bir şekilde
üniversitelerde kalitesini artırma yolunda kendini ölçmeli ve değerlendirmelidir. Bu çıkarımdan harekete, BÖTE
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bölümlerinde ve üniversitelerde bölüm ve üniversite değerlendirmesi yapan, öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılan
çalışmaların artması ve bu araştırmaların öneminin artması gerekmektedir.
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Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanımına İlişkin Çalışmaların
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ÖZET: Günümüzde hızla gelişen ve yayılan teknoloji, her alanı etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemektedir.
Eğitimde de gelişen teknolojiler sayesinde öğrenme materyalleri çeşitleri de artmaktadır. Artırılmış Gerçeklik (AG)
teknolojisi de bunlardan biridir. Bu çalışma da Artırılmış Gerçeklik ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş ve mevcut
çalışmalar incelenmiştir. Artırılmış Gerçeklik bilgisayar kamerası, akıllı telefonlar ve tablet gibi donanımlar sayesinde
gerçek dünya üzerine sanal nesnelerin eklenmesidir. Bu çalışmada AG teknolojisinin, eğitim alanında kullanımı ile ilgili
yapılan çalışmaları incelemek, AG hakkında fikir sahibi olmak, eksik kalan veya çalışılmayan kısımları ön plana
çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda eğitime uyarlanmış AG teknolojisiyle ilgili 20 Türkçe, 20 İngilizce olmak üzere
toplam 40 çalışma incelenmiştir. Bu araştırmalar, AG için eğitim alanında yapılan tanımlar, AG uygulamalarının
eğitimdeki yeri, Türkiye’de AG teknolojisinin eğitimdeki yeri şeklinde üç başlık altında değerlendirilmiştir. Çalışmanın
sonucunda AG teknolojisinin eğitime pozitif yönde katkısı olmasına rağmen AG uygulamaların yetersiz olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Eğitimde Artırılmış Gerçeklik
GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler, tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Bu
nedenle, "Medya öğrenmeyi etkiler mi?" sorusu farklılaşarak "Teknoloji eğitimi nasıl değiştirecek?" sorusuna
dönüşmüştür (Banathy, 1991; Reigeluth, 1991). Prensky (2003), dijital medya araçlarına aşina olanlarla olmayanları
“dijital yerliler ve dijital göçmenler” olarak ikiye ayırır. Dijital yerliler, 1980 ve sonrasında doğan nesilden oluşmakta
ve “Millennials (binyılın öğrencileri), Digital Natives (dijital yerliler), Net Generation (internet nesli), (Pedro, 2006’dan
akt. Eşgi, 2013) gibi isimlerle de anılmaktadırlar. Dijital yerli özelliklerine uygun bir eğitim ortamı oluşturmak için
eğitim teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılmıştır. Eğitim alanına yeni metotlar sağlama ve pedagojik değer
sunma potansiyeli taşıdığı düşünülen yeni teknolojilerden biri de “Artırılmış Gerçeklik” ’tir (Sayımer ve Küçüksaraç,
2015).
Artırılmış Gerçeklik teknolojisi, gerçek dünya ile sanal imgelerin birleştiği, gerçek ve sanal nesneler arasında eş
zamanlı etkileşimin sağlandığı bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997).Bir başka deyişle; bir kamera
yardımı ile gerçek nesneler üzerine, sanal nesneler eklenerek gerçekliği artıran bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde,
duyuşsal bilgileri de gerçek dünyadaki kullanıcıların algılarına dahil ederek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi kalıcı
kılmaktadır.
Artırılmış gerçeklik, aslında gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki duvarların yıkılması anlamına gelmektedir.
Artırılmış gerçeklik, sanal objelerle gerçek yaşamın kombinasyonudur (Uğur ve Ceylan, 2014).
Artırılmış gerçeklik (Kipper ve Rampolla, 2013)
∙ Gerçek ve sanal bilgilerin kombinasyonudur.
∙ Gerçek zamanla etkileşimlidir.
∙ 3D ortamlarda kullanılmaktadır.
Artırılmış gerçeklik uygulamalarının hangi alanda nasıl kullanıldığı Tablo1’de görülmektedir. 1998 yılında yılın bu
tabloya eğitim alanının da eklendiği göz ardı edilemez oldu ve bu alan için yeni tanımlar ortaya çıkmıştır.
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Artırılmış Kullanıcılar

Yaklaşım

Teknoloji

Uygulamalar

Vücuda giyilen giysiler

Google’ın
sanal
gerçeklik gözlükleri

Tıp
alanı
sunumu

hizmet

Sensörler,
alıcılar, Eğitim Ofis olanakları
GPS, elektronik kağıt
pozisyonu
Video
kameralar,
Ofis çalışması
İmajların
tarayıcılar,
grafik
Çevreyi
kuşatan
Film yapımı
projelendirilmesi
ve tabletler,
barkod
nesneler ve kullanıcılar
İnşaat
uzaktan kaydedilmesi
okuyucular,
video
Mimari
projektörler
Tablo1: İlgili teknolojiler ve uygulamalarla artırılmış gerçeklik örnekleri. (Kaynak: Mackay, 1998
Aktaran: Erbaş & Demirer, 2014)
Fiziksel nesneler

Nesneler içine gömülü
aygıtlar

Eğitsel AG uygulamalarında öğrenme hedeflerine göre resim, metin, ses, 3B nesne, 2B veya 3B animasyon ve video
gibi çoklu ortam materyalleri kullanılmaktadır (Wang, Kim, Love ve Kang, 2013). Çoklu ortamla öğrenme bireylerin
bilişsel yüklerini de etkilemektedir. Dışarıdan gelen resim ve metin gibi materyaller kısa süreliğine duyusal belleğe
girer. Konuşulan kelimeler ve diğer sesler kısa süreliğine işitsel belleğe atılır. Ardından resimsel ve sözel bilgilerin
birbirleriyle ve uzun süreli bellek ile bütünleştirilir. Bu öğrenme kuramına göre üç amaç dikkate alınmalıdır. Bunlar, dış
bilişsel işlemin azaltılması, esas işlemin yürütülmesi ve esas işlemin beslenmesi amaçlanmıştır (Mayer ve Moreno
2010). AG uygulamaları da öğrencilere çoklu ortamla öğrenme fırsatı sunmaktadır. AG uygulamaları bu kurama uygun
şekilde tasarlanarak, öğretim de etkin bir materyal olarak kullanılabilir.
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) farklı kullanım alanları ve şekillerine sahiptir. Eğlenceden sanayiye,
askeriyeden tıp alanına uzanmaktadır (Nee, Ong, Chryssolourisi ve Mourtzis, 2012). Eğitim alanında da pastadaki
payını almaya başlamıştır. AG uygulamalarının eğitsel açıdan pek çok kazanımı beraberinde getireceği belirtilmesine
rağmen bu konudaki araştırmalar henüz başlangıç aşamasındadır (Wu, Lee, Chang ve Liang, 2013). Ülkemiz için de bu
durum geçerlidir, bu teknoloji hakkında yapılan çalışmalar kısıtlı olduğundan farklı açılardan ele alan uygulamalara ve
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmada Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin eğitimde kullanılmasına yönelik çalışmaların incelenmesi ve
derlenmesi amaçlanmıştır. Amacına uygun kaynaklara ulaşabilmek için ERIC, Science Direct ve Google Scholar veri
tabanlarından faydalanıldı. Araştırmada kullanılan anahtar kelime olarak Augmented Reality, “Augmented Reality” +
“education”, Artırılmış Gerçeklik, Eğitimde Artırılmış Gerçeklik kullanıldı. 20 İngilizce 20 Türkçe toplam 40 kaynağa
ulaşıldı. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Betimsel analiz, önceden belirlenen temalara göre elde edilen verilerin özetlenmesidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2009).
İncelenen kaynaklara göre Artırılmış Gerçeklik üç başlığa ayrıldı.
1. Artırılmış gerçeklik için eğitim alanında yapılan tanımlar
2. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimdeki yeri
3. Türkiye’de artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitimdeki yeri.

BULGULAR
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İÇİN EĞİTİM ALANINDA YAPILAN TANIMLAR
AG dijital ve gerçek ortamları birleştiren ve eğitimde yeni yeni uygulanmaya başlanan bir teknolojidir. AG ortamları,
öğrencilere gerçek dünyada yapılması zor olan deneyleri, anlatılması karmaşık, uygulaması maliyetli olan konuları
uygulamada yardımcı olmaktadır. AG uygulamaları sınıf ortamının karmaşıklığını bırakarak öğrenmeyi daha
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anlaşılabilir hale getirir (Cuendet ve Bonnard, 2013). Astronomi, coğrafya, kimya, fizik vb. konuların sunulmasında
gerçekçi bir benzetim ortamı sunmaktadır (Shelton ve Hedley, 2002). AG ortamları, öğrencilerin hayal gücünü ve
yaratıcılıklarını kullanmayı teşvik etmekte, böylece bu yetilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır (Klopfer ve Yoon,
2004). Özellikle AG’nin; gözle görülmesi mümkün olmayan nesne ve olayların öğretimi, tehlikeli durumların
gösterilmesi, soyut kavramların somutlaştırılması ve karmaşık bilgilerin sunulması durumlarında kullanımının daha
fazla etkili olabileceği belirtilmektedir (Walczak, Wojciechowski ve Cellary, 2006). AG teknolojisi sanal ve gerçek
nesnelerle birlikte etkileşime girmeye olanak tanıması, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması, dikkati ve motivasyonu
artırması özellikleriyle eğitim alanında dikkatleri üzerine çekmiştir (Singhal, Bagga, Goyal ve Saxena, 2012).
AG ortamları, konu ya da kavramlara çok yönlü bakış açısı getirerek, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme
becerilerini geliştirmektedir (Dunleavy, Dede ve Mitchell, 2009). AG ortamları, öğrencinin gerçek dünyaya olan
algısını ve gerçek dünya ile etkileşimini artırarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekte, böylece öğrenme sürecini
kolaylaştırarak öğrencinin motivasyonunu artırmaktadır (Singhal, Bagga, Goyal ve Saxena, 2012). AG öğretim
ortamları, öğrenilmesi zor olan sistemlerin ya da objelerin üç boyutlu görünümünü sağlayarak öğrencilerin ilgi ve
dikkatini derse çekmekte, konular üzerinde farklı bakış açıları kazandırmakta ve böylece daha derinlemesine öğrenme
oluşturmaktadır (Kerawalla, Luckin, Seljeflot ve Woolard, 2006).

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİMDEKİ YERİ
Alan yazında artırılmış gerçeklik uygulamalarına bakıldığında Türkçe ve İngilizce kaynakların daha çok mühendislik
alanında araştırmaların yapıldığı görülmektedir.
AG benzersiz ve görsel interaktif deneyimleri sağlama koşulu ile karışık olguları anlamayı sağlar, gerçek ve sanal
bilgiyi birleştirir ve öğrencilerin soyut problemlerinde yardımcı olur (Billinghurst ve Dünser, 2012). AG teknolojisi
sanal ve gerçek nesnelerle birlikte etkileşime girmeye olanak tanıması, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması, dikkati
ve motivasyonu artırması özellikleriyle eğitim alanında dikkatleri üzerine çekmiştir (Singhal, Bagga, Goyal ve Saxena,
2012). AG uygulamaları kendi çevresini keşfetmek ve işbirliği ile problem çözme becerisini arttırır (Billinghurst ve
Dünser, 2012). Bu nedenle son zamanlarda eğitimciler tarafından yapılan çalışmalarda, bu teknolojinin eğitime katkısı
araştırılmıştır. Alan yazında da farklı eğitim alanlarındaki AG uygulamalarında öğrencilerin tutumu, başarısı ve bilişsel
yük algılarının ele alındığı görülmektedir.
Eğitimde uygulanan AG uygulamaların çoğu çocuklara göre tasarlanıp kullanılsa da bu uygulamalar her yaş içinde
kullanışlıdır (Billinghurst ve Dünser, 2012). AG uygulamaları için yapılan bazı tasarımlarda ADDIE Modeli olarak
bilinen analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan model kullanılmıştır. Bazı
çalışmalarda beş tasarım ilkesi (Entegrasyon, Esneklik, Farkındalık, Güçlendirme, Küçültme) kullanılmıştır.
Eğitim için yapılan AG uygulamalı çalışmalar incelendiğinde aşağıdaki şekilde görünen alanlarla ilgili uygulama
örneklerine rastlanılıyor.

2 Boyutlu 3. Boyut
Kazandırma

İngilizce Eğitiminde
(Ünite İçi
Uygulamalar)

Fizik Eğitiminde
(Manyetizma
Öğretimi)

Bilgisayar Eğitiminde
(Bilgisayarın
Donanım Parçaları)

Kimya Eğitiminde
(Moleküler Yapıları
Gösterme)

Tıp Eğitiminde
(Anatomi)

Şekil2: AG uygulamalarının kullanıldığı eğitim alanlarından bazıları.
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Yapılan çalışmalar incelendiğinde AG teknolojisi dikkat çekerek derinlemesine öğrenme oluşturduğunu, hayal gücü ve
yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik ettiğini, kendi öğrenme hızlarına ve stillerine göre uygun öğrenme ortamının
oluşturduğunu görmekteyiz.
TÜRKİYE’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDEKİ YERİ
Son yıllarda AG uygulaması, taşınabilir cihazlar ve mobil cihazların yaygınlaştığından dolayı kullanılabilir hale
gelmiştir. AG uygulamalarını kullanabilmemiz için gerekli olan cihazların kullanımı ülkemizde de gün geçtikçe
artmaktadır. Özellikle FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletler ve kolayca ulaşılabilen akıllı telefonlar sayesinde
AG teknolojisinin kullanımı ve eğitim ortamlarına entegrasyonunun TUBİTAK BT0103, İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Çağrısı’ nda da görüldüğü üzere AG projelerinin hızla yaygınlaşacağı söylenebilir (İbili ve Şahin, 2015).
Gerçek dünyada bilginin üzerine bilgisayar destekli katmanlarının eklenerek geliştirilmiş veya artırılmış bir teknoloji ile
öğrenmeyi etkili bir şekilde kalıcı hale getirir. Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok çalışmada
eğitimde AG uygulamalarının kullanılmasının öğrenme sürecini olumlu yönde etkilediği görülse de bu konudaki
çalışmalar başlangıç aşamasındadır. İbili ve Şahin (2015)’ in yürüttüğü bir çalışmada ARGE3D ile yapılan geometri
öğretiminin öğrencilerin deney öncesinden deney sonrasına bilgisayar öz yeterlilik algılarını ve bilgisayara yönelik
tutumlarını değiştirmediği bulunmasının yanı sıra öğretmen ve öğrenci görüşmesinden elde edilen nitel bulgular ise AG
destekli geometri öğretiminin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerine olumlu katkı sağladığı görünmektedir.

TARİH

YAZAR/YAZARLAR

2014

Uluyol ve Eryılmaz

2014

2014

Erbaş ve Demirer
Küçük, Yılmaz, Baydaş
ve Göktaş
Küçük, Yılmaz, Baydaş
ve Göktaş
Somyürek

2015

İbili ve Şahin

2015

Sayımer ve Küçüksaraç

2016

Ersoy, Duman ve Öncü

2014
2014

KONU
Artırılmış Gerçeklik Öğrenemeye İlişkin
Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi
Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği1
Ortaokullarda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği: Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması
İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum
ve Bilişsel Yük Düzeyleri
Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik
Geometri Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımın Öğrencilerin
Bilgisayara Yönelik Tutumlarına ve Bilgisayar Öz-Yeterlilik Algılarına
Etkisinin İncelenmesi
Yeni Teknolojilerin Üniversite Eğitimine Katkısı: İletişim Fakültesi
Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Artırılmış Gerçeklik ile Motivasyon ve Başarı: Deneysel Bir Çalışma

Tablo2: Türkiye’de Artırılmış Gerçekliğin eğitimde kullanımı konusunda yapılan bazı çalışmalar.
İbili ve Şahin (2013) tarafından yapılan bir çalışmada bilişsel açıdan, öğrencilerin varsayımda bulunma, genelleme
yapma ve sonuç çıkarma gibi düşünme becerilerini artırttığını görülmektedir. Aynı zamanda Ersoy, Duman ve Öncü
(2016), tarafından 5. ve 6. sınıf seviyesinde ki öğrencilere “Görsel Tasarım İlkleri” konulu bir materyal hazırlanmış ve
deney grubuna sunulmuştur. Deney grubundaki öğrenciler yapılan çalışmayı etkileşim ve kavrama açısından kontrol
grubundaki öğrencilere göre daha olumlu bulmuşlardır. Fayda konusunda ise deney ve kontrol grubunda anlamlı bir
farklılığa rastlanmadığı görülmüştür. Başarı testi sonuçlarında ise deney grubundaki öğrencilerin daha başarılı olduğu
görülmüştür.
Korucu, Gençtürk ve Sezer tarafından yapılan çalışmada artırılmış teknolojiler ile geliştirilen uygulamaların kullanıldığı
dersteki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi incelenmiş ve akademik başarılarını arttırdıkları belirlenmiştir.
Yılmaz (2014) yaptığı “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle 3 Boyutlu Hikâye Canlandırmanın Hikâye Kurgulama
Becerisine Ve Yaratıcılığa Etkisi” adlı doktora tezinde artırılmış gerçeklik ve resimlerle hikâye oluşturan gruplar
arasında hikâye uzunluğu, hikâye kurgulama becerisi ve hikâyede yaratıcılığı kullanma beceri düzeyi açısından anlamlı
bir fark olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra hem deney hem de kontrol gruplarında hikâye uzunluğu ile hikâye
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kurgulama becerisi ve hikâyede yaratıcılığı kullanma becerisi arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkisi
olduğu görülmüştür.Yapılan çalışmalar da en çok AG teknolojisinin eğitim ortamında ki motivasyonuna etkisine
bakılmıştır.Bu konuda ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bu teknolojiyi, eğitim ortamında kullanmak için yapılan
uygulamalar sadece bilimsel çalışma için sınırlı kalmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Eğitimde
AG kullanımı bölümünde ise yapılan literatür çalışmaları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan incelemeler ile AG
alanında yapılan çalışmaların yetersiz sayıda olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmaların en çok AG’nin motivasyon
ve başarı üzerine etkisine bakılmıştır. Bilişsel yük ile ilişkisine, problem çözme becerilerine etkisine ve uygulamaların
kullanılabilirliğine bakılabilir.
Eğitim için yapılan AG uygulamalarının çoğu prototip halindedir. Bu teknolojiyi eğitim alanında kullanabilmemiz için
birçok uygulama örneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekte AG uygulamaları içeren ders kitapları tasarlanarak
öğrencilere bu kitaplarla evde çalışma fırsatı verilebilir. Bu tasarımlar için belli bir model (ADDIE modeli gibi)
kullanılması daha profesyonel bir ürün ortaya konulmasını sağlayacaktır.Ülkemizde var olan çalışmalar daha çok
İngilizce, kimya dersleri için tasarlanmış kısıtlı sayıda materyaller bulunmaktadır. Farklı dersler içinde tasarlanarak bu
yelpaze genişletilebilir. Öğretmen adaylarının arttırılmış gerçeklik öğrenme ile ilgili olarak birçok avantaj
belirtmelerine rağmen, konu ile ilgili olarak çeşitli deneysel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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BÖTE Bölümü Öğrencilerinin 2D/4D Parmak Oranları ile Öğrenme Stilleri ve Duygusal
Zekaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Müzeyyen BULUT ÖZEK
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
muzeyyenbulut@gmail.com

Özet: Eğitim gibi merkezinde bireylerin var olduğu bütün etkinliklerin temelini bireyi tanıma süreci oluşturmaktadır.
Bireyi tanıma süreci, fiziksel görünüşüne ilişkin özelliklerin yanı sıra psikolojik, biyolojik ve sosyolojik davranışları,
kişisel özellikleri ve ihtiyaçları bilmeyi gerektirmektedir. Buradan hareketle çalışmada Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölümü (BÖTE) bölümü öğrencilerinin işaret parmağının yüzük parmağına oranı (2D/4D) ile duygusal
zeka ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki belirlenerek öğrencilerin bireysel özellikleri hakkında bilgi edinilmesi
amaçlanmıştır. Çalışma Fırat Üniversitesi BÖTE bölümünde okuyan 42 kız 46 erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Araştırma verileri kamera ile çekilen öğrenci el fotoğrafları, Felder ve Soloman (2013) tarafından geliştirilen Öğrenme
Stili İndeksi ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney (2004) tarafından modifiye edilen, Tatar, Tok ve Saltukoğlu
(2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Schutte (1998) duygusal zeka ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama
modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada işaret ve yüzük parmakların uzunluklarının birbirlerine göre oranı ile
cinsiyetleri arasında ilişki olup olmadığına ki-kare testi ile bakılmıştır. İşaret ve yüzük parmakların uzunluklarının oranı
ile duygusal zeka ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin bulunması için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma
sonuçları sağ ve sol el 2D/4D parmak oranı ile öğrenme stilleri ve duygusal zeka arasında düşük düzeyde anlamlı bir
ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca hem sağ elde hem sol elde kızlarla erkeklerin, testosteron ve östrojenin baskın
olması açısından yapılan gruplamalara dağılımı açısından istatistiksel farklılık göstermedikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 2D/4D parmak oranı, öğrenme stilleri, duygusal zeka
Abstract: Recognition process of person is the basis for all efforts having person as the subject. Recognizing person
requires to know his psychological, biological and sociological behaviors, personal traits and requirements along with
the characteristics related to his identity and appearance. Hence, the aim of this study is to examine relationship
between Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department Students’ learning style preferences
and emotional intelligence and 2D/4D digit ratio. The study was conducted on 88 students (42 female, 46 male) in Firat
University, Department of CEIT. Data were collected with students’ hands photos taken by camera, Index of Learning
Styles (ILS), developed by Felder and Soloman (2013) and Schutte Emotional Intelligence Scale (1998) modified by
Austin, Saklofske, Huang and McKenney (2004), adapted by Tatar, Tok and Saltukoğlu (2011). In this study, relational
survey model was used. In study, the relationship between gender and 2D/4D ratios was determined using chi-square
test, correlation analysis was performed to find the correlation between 2D/4D ratios and emotional intelligence,
learning styles. The results showed that there was low level significant difference between the 2D/4D ratios for
left/right hand, learning style and emotional intelligence. However, it was observed that there is no statistical difference
in terms of the distribution to the groups with male and female individuals both in left and right hand in terms of
dominance oestrogen or testosterone.
Keywords: 2D/4D finger ratio, learning style, emotional intelligence

GİRİŞ

Son yıllarda yapılan eğitim sistemi çalışmalarının ana unsurunu bireyler oluşturmaktadır. Sisteminin ana unsuru olan
bireyler arasında çok sayıda fark olduğu ve bireylerin çeşitli yeteneklere farklı düzeylerde sahip olduğu bilinen bir
gerçektir. Eğitimcilerin amacı bireylerin sahip oldukları bu farklı özellikleriyle eğitim ortamında arzu edilen amaçlara
ulaşmayı sağlamaktır. Bu nedenle eğitim alanındaki çalışmalarda bireylerin hem farklı fiziksel özelliklerini hem de
farklı ilgi, yetenek ve zekalarını göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir.
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Bireylerin etkili bir şekilde öğrenmesini sağlamak için davranış, tutum ve düşünme yollarını geliştirmesini
destekleyecek öğrenme etkinliklerinin planlanması olarak tanımlanan öğretim sürecinde, bireysel farklılıkların ayrıntılı
olarak dikkate alınması gerekmektedir (Orhan, 2013). Çünkü öncelikle kişiye ait bireysel özellikler onun bir konuyu, ne
kadar ve ne şekilde öğrenebileceğini belirlemektedir. Bireyin ne şekilde öğrendiğini, öğrendiğini çevreye nasıl
uyarladığını gösteren bireysel özelliklerinden biri öğrenme stilleridir. Felder bireylerin bilgiyi alma, tutma ve işleme
sürecindeki tercihlerini öğrenme stili olarak tanımlamaktadır (Felder, 1993). Felder’in tanımladığı bu modelin
birbirinden ayrı dört boyutu (girdi şekli, anlama, algılama, işleme) bulunmaktadır (Felder, Soloman, 2013). Girdi şekli
görsel olan öğrenciler bilgi edinirken resim, harita, şema gibi görselleri yazılı ve sözlü açıklamalara göre daha çok
tercih ederler. Girdi şekli sözel olan öğrenciler ise en çok sözlü ve yazılı uyarıcıları ve hatırlarlar, tartışma ve sözel
açıklamalar öğrenmelerinde etkilidir. Anlama şekli ardışık olan öğrenciler mantıksal sıralı bir anlama eğilimindedirler,
problem çözümünde doğrusal bir sorgulama sürecini izlerler. Anlama şekli küresel olan öğrenciler ise büyük sıçramalar
şeklinde öğrenme eğilimindedirler, konunun ayrıntılarından önce, öğrenilen diğer konularla ilişkisini araştırırlar.
Algılama şekli algısal olan öğrenciler, deney gibi somut etkinlikleri severler, detayları çalışmakta ve bulmakta
sabırlıdırlar, sezgisel olan öğrenciler kavram, kuram gibi soyut bilgileri tercih ederler. İşleme şekli deneysel olan
öğrenciler bilgiyi en iyi tartışarak, uygulayarak alır ve anlarlar, etkileşimi tercih ederler. Düşünsel olan öğrenciler yalnız
veya en fazla iki kişilik çalışmaları tercih ederler, bilgiyi, önce hakkında düşünerek alır ve anlarlar (Garcia, Amandi,
Schiaffino, Campo, 2007).
Bireysel bir öğretim planlanırken duyguların da göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü duygularımız, düşünce ve
davranışlarımızı önemli bir şekilde etkiler (Tuncay, 2014). Yapılan araştırmalar (Lin, Wu, Hsueh, 2014; López,
Cárdenas, 2014; Heidig, Müller, Reichelt, 2015; Niculescu, Tempelaar, Dailey-Hebert, Segers, Gijselaers, 2016),
duygular ve öğrenme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Dr. Daniel Goleman duygusal zekâyı; “bireyin
kendisini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini
erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, empati kurma, umut etme, sorunların düşünmeyi engellenmesine izin
vermeme” olarak tanımlamıştır (Goleman, 1995). Hiç şüphe yok ki duygusal zeka kişiye özeldir. Mumcuoğlu, duygusal
zekânın bir zeka çeşidi olmadığını; ancak kişilik özellikleri ile ilişkili bir kavram olduğunu belirlemiştir (Mumcuoğlu,
2002). Ergin, üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile 16 tane kişilik özelliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir
(Ergin, 2000). Araştırmanın sonucunda, 16 kişilik özelliği ile duygusal zekanın 5 alt boyutu arasında bir ilişki olduğunu
ve cinsiyetin duygusal zeka puanları üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir.
Bireyler arasında öğrenme stilleri, duygusal zeka ve cinsiyet gibi çeşitli yönlerden farklılıklar bulunmaktadır. Ancak
bireyler arasındaki en belirgin farklılık şüphesiz fiziksel görünüşleridir. En çok merak edilen konulardan biri de
bireylerin fiziksel özelliklerinin öğrenmeye bir etkisi olup olmadığıdır. Literatürde fiziksel özelliklerden işaret
parmağının yüzük parmağına oranı (2D/4D) bireysel bir özellik olarak görülmüş ve araştırmalar (Ergin, 2000; Beaton,
Magowan, & Rudling, 2012; Cleveland, 2014; Isman, & Gundogan, 2009; Luxen, & Buunk, 2005; Slater, Lujan, & Di
Carlo, 2007; Austin, Manning, McInroy, & Mathews, 2002; Wong, & Hines, 2016; Beaton, Magowan, & Rudling,
2012) yapılmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda öğrenme stilleri, duygusal zeka ve işaret parmağının yüzük parmağına
oranı gibi bireysel farklılıklar birbirinden ayrı olarak çalışılmış konulardır. Bu alanlardaki çalışmaların sınırlılığı bu
özellikler arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik yeni bir araştırmanın yapılmasına ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyaçtan
hareketle çalışmada bireysel farklılıkların tespit etmede son zamanların popüler konularından kişilerden ölçülerek elde
edilen işaret parmağı ve yüzük parmağının (2D/4D) birbirine oranının öğrenme stilleri ve duygusal zeka ile ilişkisi
araştırılmıştır. Bu ana amaç kapsamındaki alt amaçlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
1. BÖTE bölümü öğrencilerinin 2D/4D parmak oranları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2. BÖTE bölümü öğrencilerinin 2D/4D parmak oranı ile duygusal zekaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3. BÖTE bölümü öğrencilerinin 2D/4D parmak oranı ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM
Çalışmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli birden çok
değişken arasındaki etkileşimin varlığını belirlemek için kullanılır (Karasar, 2012).
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Çalışma Gurubu
Araştırmanın katılımcı grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE programında öğrenim gören yaş ortalamaları
21 olan 42 kız ve yaş ortalamaları 22 olan 46 erkek olmak üzere toplam 88 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan
öğrenciler çalışma konusunda sözel olarak bilgilendirilmişlerdir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama amacı ile önce öğrencilerin el fotoğrafları 7.1 megapiksel kamera ile çekilmiştir. Çekim
esnasında fotoğraf makinasının öğrencilerin ellerine olan uzaklığı sabit tutulmuştur. Edinilen el fotoğrafları “Adobe
Photoshop CC” programında tek tek açılarak, her bir el görüntüsü için parmağın distal ucu arasındaki mesafe göz
önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Öğrencilerin her iki eli için, işaret parmağın uzunluğunun, yüzük parmağın
uzunluğuna oranı belirlenmiştir. İşaret parmağı yüzük parmağından daha uzun olanlar östrojen baskın, işaret parmağı
yüzük parmağından daha kısa olanlar testesteron baskın grup olarak tanımlanmıştır.
Veri elde etmenin ikinci aşamasında öğrencilerin Felder ve Silverman öğrenme stili modelini belirlemek için, Felder ve
Soloman tarafından geliştirilen Öğrenme Stili İndeksi kullanılmıştır (Felder, & Soloman, 2013). İndekste, öğrenme stili
modelinin her 4 boyutu 11 ifade ile ilişkilendirilmiştir. Yani toplam 44 ifade bulunmaktadır. Bu ifadeler iki seçeneğe
(“a” ve “b”) sahiptir. İndekste “a” seçenekleri, ilgili olduğu boyutun görsel, ardışık, deneysel ve algısal niteliklerini,
“b” seçenekleri ise ilgili boyutun sözel, küresel, düşünsel ve sezgisel niteliklerini ifade etmektedir. Bireyin öğrenme
stili, “a” ve “b” seçeneklerinin seçilmesine göre yapılan değerlendirmeyle tespit edilmektedir.
Üçüncü aşamada ise Austin, Saklofske, Huang ve McKenney tarafından modifiye edilen Schutte duygusal zeka ölçeği
kullanılmıştır (Austin, Saklofske, Huang, & McKenney 2004; Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, &
Dornheim, 1998). 20 olumlu ve 21 olumsuz toplam 41 maddeden meydana gelen bu ölçek, olumsuz maddelere daha
fazla yer vermek için Schutte duygusal zeka ölçeğinin bazı maddelerinin olumludan olumsuza çevrilmesi ve daha
önceden güvenilirliği diğer faktörlere göre daha düşük bulunan “duygulardan faydalanma” faktörünü temelde hedef
alan bazı yeni maddelerin eklenmesiyle oluşmuştur. Ölçek 5’li likert tipinde derecelendirilmiş olup üç faktörü
(iyimserlik/ruh halini düzenleme, duyguların değerlendirilmesi, duyguların kullanımı) ve genel duygusal zekayı
ölçmektedir.
Schutte Duygusal Zeka ölçeği’nin Türkçe formunun (Tatar, Tok, ve Saltukoğlu, 2011)’da toplam iç tutarlılık katsayısı
(Cronbach α) 0.82 araştırma kapsamında 0.87, alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları; (Tatar, Tok, ve Saltukoğlu,
2011)’da İyimserlik/Ruh Halini Düzenleme 0.75, araştırma kapsamında 0.71, (Tatar, Tok, ve Saltukoğlu, 2011)’da
Duyguların Kullanımı 0.39 araştırma kapsamında 0.45 ve (Tatar, Tok, ve Saltukoğlu, 2011)’da Duyguların
Değerlendirilmesi 0.76 araştırma kapsamında 0.82 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada işaret ve yüzük parmakların uzunluklarının birbirlerine göre oranı ile cinsiyetleri arasında ilişki olup
olmadığına ki-kare testi ile bakılmıştır. İşaret ve yüzük parmakların uzunluklarının oranı ile duygusal zeka ve öğrenme
stilleri arasındaki ilişkinin bulunması için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon katsayısının gücü mutlak değer
olarak 0.7 ile 1 arasında ise “yüksek ilişki”, 0.7 ile 0.3 arasında ise “orta ilişki” ve 0.3 ile 0 arasında ise “düşük ilişki”
şeklinde nitelendirilmiştir.
BULGULAR
Çalışmada ilk olarak cinsiyet gruplarında parmak uzunluklarına göre, östrojenin veya testosteronun baskın olması
açısından farklılık incelenmiştir.
Tablo 1. Cinsiyet Gruplarına göre Testosteron ve Östrojenin Baskın Olması Durumu ki-kare Testi Sonuçları
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Her iki el

Sol el

Sağ el
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Kız

Testosteron
n (%)
28 66.7%

baskın

Östrojen baskın
n (%)
14 33.3%

Toplam
n (%)
42 100%

Erkek

28 60.9%

18 39.1%

46 100%

Toplam
Kız

56 63.6%
31 73.8%

32 36.4%
11 26.2%

88 100%
42 100%

Erkek

31 67.4%

15 32.6%

46 100%

Toplam

62 70.5%

26 29.5%

88 100%

Kız

21 84 %

4 16%

42 100%

Erkek

23 63.9%

10 36.1%

46 100%

Toplam

62 72.1%

26 27.9%

88 100%

X2

p

.319

.659

.434

.641

.434

2.969

Tablo 1’deki sonuçlara göre, sağ ve sol elde, kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık %60 düzeyinde, parmak oranlarına göre
testosteronun yüksek olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerde östrojenin baskın olduğu grubun oranının daha yüksek
olması beklenebilecekken, elde edilen oran erkeklerle benzer şekilde gerçekleşmiştir. Hem sağ elde hem sol elde
kızlarla erkeklerin, testosteron ve östrojenin baskın olması açısından yapılan gruplamalara dağılımı açısından
istatistiksel farklılık göstermedikleri gözlenmiştir.
Tablo 2. 2D/4D Parmak Oranı ile Duygusal Zeka Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon
iyimserlik

duygu değ.

duygu kull.

Sağ el

.098

-.128

.000

Sol el

.008

-.279*

.244*

Her iki el

.105

-.135

.219*

Araştırmanın ikinci alt problemi olan 2D/4D parmak oranı ile duygusal zeka alt boyutları arasındaki ilişkiyi tespit
edebilmek için Pearson Korelasyon katsayılarına bakılmıştır. Tablo 2’ye göre sağ el 2D/4D oranı ile duygusal zeka alt
boyutları arasında bir ilişki görülmemiştir. Sol el 2D/4D oranı ile duygusal zeka alt boyutlarından duyguları
değerlendirme (r= -.279, p< 0.01) ve duyguları kullanma (r=.244, p<0.05) arasında zayıf anlamlı ilişkiler belirlenmiştir.
Ayrıca her iki el ile duygusal zekanın duyguları kullanma (r=.219, p<0.05) alt boyutu arasında düşük anlamlı bir ilişki
tespit edilmiştir.
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Tablo 3. 2D/4D Parmak Oranı ile Öğrenme Stilleri Boyutları Arasındaki Korelasyon

Sağ el

Sol el

Her iki el

Phi

P

Girdi şekli

.163

.127

Anlama

.092

.387

İşleme

.249

.019

Algılama

.127

.233

Girdi şekli

.033

.757

Anlama

.253

.018

İşleme

.020

.848

Algılama

.045

.672

Girdi şekli

.089

.706

Anlama

.306

.016

İşleme

.184

.225

Algılama

.214

.133

Araştırmanın son alt problemi olan 2D/4D parmak oranı ile öğrenme stilleri boyutları arasındaki ilişkinin tespitinde
dörtlü (Phi) korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Dörtlü (Phi) korelasyon katsayısı kullanılan değişkenlerin gerçekte veya
sonradan yapay olarak kategorili hale getirildiği durumlar için kullanılır (Baykul, ve Güzeller, 2013). Tablo3
incelendiğinde Böte bölümü öğrencilerinin sağ el 2D/4D Parmak Oranı ile öğrenme stillerinin işleme boyutu (Phi=.249
p<.05) arasında düşük anlamlı bir ilişki olduğu ancak girdi şekli (Phi=.163, p>.05), anlama (Phi=.092, p>.05) ve
algılama (Phi =.127, p>.05) boyutları ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin sol el 2D/4D
Parmak Oranı ile öğrenme stillerinin anlama boyutu (Phi=.253 p<.05) arasında düşük anlamlı bir ilişki olduğu ancak
girdi şekli (Phi=.033, p>.05), işleme (Phi=.020, p>.05) ve algılama (Phi=.45, p>.05) boyutları ile arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Yine öğrencilerin her iki el 2D/4D Parmak Oranı ile öğrenme stillerinin anlama boyutu
(Phi=.306 p<.05) arasında düşük anlamlı bir ilişki olduğu ancak girdi şekli (Phi=.089, p>.05), işleme (Phi=.184, p>.05)
ve algılama (Phi=.214, p>.05) boyutları ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada öğrencilerin fiziksel özelliklerinden işaret parmağının (2D) yüzük parmağına (4D) oranı ile cinsiyet,
duygusal zeka ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak cinsiyet gruplarında parmak
uzunluklarına göre, östrojenin veya testosteronun baskın olması açısından farklılık incelenmiştir. Isman ve Gundogan’ın
çalışmalarında, kızlarla kıyaslandığında erkeklerin 2D/4D oranının daha düşük olduğu belirlenmiştir (Isman, &
Gundogan, 2009). Ancak bu çalışmada (Aksu, Tatar, Türkmen, Çelikli, Çelik, Tetik, 2010)’de olduğu gibi hem sağ elde
hem sol elde kızlarla erkeklerin, testosteron ve östrojenin baskın olması açısından yapılan gruplamalara dağılımı
açısından istatistiksel farklılık göstermedikleri gözlenmiştir.
Eğitimciler, öğrenme ortamında öğrencilerin duygusal zekalarının derste kullanılması ve derse katılması gerektiği
konusunda fikir birliği içindedirler (Ashkanasy, & Dasborough, 2003). Goleman, Honigsfeld ve Dunn öğrencilerin
duygusal ve sosyal becerileri derse katıldığında akademik başarının arttığını ve bireyler arası ilişkilerin geliştiğini
belirtmiştir (Goleman, 1995, Honigsfeld, & Dunn, 2006). Çalışmada duygusal zeka ile parmak oranı arasındaki ilişkiye
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bakıldığında, Aksu ve arkadaşlarının çalışmalarında (Aksu, Tatar, Türkmen, Çelikli, Çelik, Tetik, 2010) bu çalışma ile
paralel olarak sol el 2D/4D parmak oranı ile duygusal zeka duyguları değerlendirme alt boyutu arasında zayıf bir ilişki
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ayrıca sol el 2D/4D parmak oranı ile duygusal zeka duyguları kullanma alt boyutu ve
her iki el 2D/4D parmak oranı ile duyguları kullanma alt boyutu arasında ilişki belirlenmiştir.
Öğrenme stilleri ile 2D/4D sayısal oranı arasındaki ilişki araştırıldığında, sol el 2D/4D oranı ile öğrenme stilleri anlama
boyutu, sağ el 2D/4D oranı ile öğrenme stilleri işleme boyutu ve her iki el 2D/4D oranı ile öğrenme stilleri anlama
boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç olarak eğitim gibi merkezinde bireylerin var olduğu bütün etkinliklerin temelini bireyi tanıma süreci
oluşturmaktadır. Bireyi tanıma süreci, fiziksel görünüşüne ilişkin özelliklerin yanı sıra psikolojik, biyolojik ve
sosyolojik davranışları, kişisel özellikleri ve ihtiyaçları bilmeyi gerektirmektedir. Bu süreçte birey hakkında veriler
toplanır, analiz edilip değerlendirilerek, anlamlı bilgiler elde edilir (Özgüven, 1998). Bu çalışmanın sonuçlarına göre,
ileriye dönük olarak bireyi tanıma sürecindeki öğrencinin bireysel özelliklerinin tespitinde öğrenme stil testleri,
duygusal zeka testleri ve basit bir ölçüm metodu olan parmak oranının da katılması önerilebilir ve bu bilgiler daha
kaliteli bireysel öğrenme ortamlarının düzenlenmesi için katkı sağlayabilir.
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Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
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ÖZET:Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının internete karşı tutumlarının belirlenmesi ve
çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmaları ile
desenlenmiştir. Örneklem, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme
yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Bu çalışmaya Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü 2. sınıftan 49 kadın 11 erkek olmak üzere 60 öğretmen adayı ve 3. sınıftan 34
kadın 8 erkek olmak üzere 42 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma 2015-2016 bahar döneminde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Shu-Sheng Liaw (2002) tarafından geliştirilen, Yalman (2010)
tarafından Türkçe’ ye uyarlanan "İnternet/web Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır.
Ölçekten elde edilen verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Elde edilen veriler ile öğretmen
adaylarının web tutumlarına yönelik toplam puan ortalamaları hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının web
tutumlarının cinsiyetlerine ve sınıf düzeyine bağlı olarak değişip değişmediği bağımsız gruplar t-testi ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan testler ve analizler sonucunda, web tutumlarının cinsiyet değişkenine
ve sınıf düzeyine bağlı olarak değişmediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Teknoloji, Web Tutum, Bilgisayar, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı
EXAMINIG IN TERMS OF SOME VARIEBLES OF ATTITUDES THE WORLD WIDE WEB
(WWW) OF PRESERVICE SCIENCE TEACHER
ABSTRACT:The aim of this study is to determine the attitudes of preservice science teacher towards the
internet and examine them according to various variables. The study was designed with scanning surveys
of the quantitative research methods. The sample was selected by using appropriate sampling of nonrandom sampling method. The study group of the research were the 2nd class preservice science teachers
of Firat University, Faculty of Education, 49 female,11 male a total of 60 and 3rd class preservice science
teachers, 34 female, 8 male a total of 42. The study was conducted at spring semester 2015-2016. The
data were collected through the “The Internet / Web Attitude” scale developed by Shu-Sheng Liaw
(2002), translated into Turkish by Yalman (2010). Analysis of the data obtained from the scale was
performed with SPSS software. The data were calculated the total score averages for web attitudes of
preservice teacher. It was tried to be determined by the t-test that preservice teacher changed web
attitudes according to gender and grade level. As a result of the tests and analyzes, it was determined that
web attitudes did not change depending on gender variable and class level.
Keywords: Technology, Web Attitude, Computer, Preservice Science Teachers
GİRİŞ
Globalleşen dünyada, toplumların ihtiyaçları çerçevesinde öğrenme ortam ve koşullarının durumu gözden
geçirilerek öğrenme ortamlarının öğrencilerin ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirilmesi
zorunluluk arz etmektedir. Bu şekilde öğrenme ortamlarının hazırlanması basamağında öğrencileri bilgiye
kolay ulaştıracak; özellikle bilginin elde edilmesini ve ulaştırılmasını sağlayacak her türlü aracı
kullanabilme imkanlarının sağlanması gerekir. Şüphesiz ki bu öğrenme ortamlarının baş rolünde bulunan
öğretmenlerin de teknoloji ve internet hakkında bazı becerilere sahip olması ve bu becerilerini kullanması
gerekmektedir. Eğitim öğretimin yapıldığı ortamlarda internetin kullanılmasıyla birlikte öğretmenlerle
öğrenciler arasındaki geleneksel ilişkiler ve geleneksel öğretim tarzı yeniden biçimlenmiştir. Öğretmenin
rolü değişmiş ve daha fazla önem arz eden bir seviyeye gelmiştir. Öğretmen, doğrudan bilgiyi vermekten
çıkıp öğrencilerini bilgiye yönlendiren yani rehberlik eden bir konuma dönüşmüştür. Bilgi kaynağına
ulaşım aşamasında ise yeni yöntemler sunan internet, öğretmen ve öğrencilerin çeşitli kaynaklara kısa
sürede ve rahatça ulaşmasını sağlamaktadır.
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Yalman ve diğ. (2011)’e göre, bilgisayarla birlikte internetin kullanılmaya başlanması ve
yaygınlaşmasıyla beraberinde web teknolojilerini ve web sistemine dayalı eğitim gibi eğitim dallarının
gelişmesine katkı sağlamıştır. Öğrenmeyi yaygınlaştıran internetin, yüksek öğretim kurumlarında
kullanılmaya başlanmasıyla eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşıdığı bildirilmiştir
(Demirtaş, 2001; Akın ve Baştuğ, 2005). İnternetin eğitim-öğretimde kullanılmasıyla birlikte sınıflar;
işbirlikli öğrenmenin sağlandığı ve öğretmenin rehber olduğu ortamlara dönüşebilmektedir (Karahan ve
İzci, 2001). Bununla birlikte internet hem öğrenenlerin bilgiye çabuk ulaşmaları hususunda sorumluluk
kazanmalarına hem de öğretmenlerin daha çok kaynağa ulaşmalarında önemli rol üstlenmektedir
(Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005).
Erdoğan (2008), tarafından yapılan tezde öğretmen adaylarının internete karşı tutumları araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda internete yönelik olumlu bir tutuma sahip olunduğu, interneti; kendi alanlarıyla
ilgili gelişmeleri takip etmek, karşılaştıkları problemlere çözüm bulabilmek ve meslektaşlarının bilgi ve
tecrübelerinden faydalanmak için kullanacaklarını ifade etmişlerdir. İnternet hususunda gerek
öğretmenlerin gerek de öğretmen adaylarının kendi gelişimlerinde ve öğrencilerine aktaracakları bilgiler
açısından yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Yeterli bilgi, deneyim ve donanıma
sahip olan eğitimcilerin internet kullanımı ve bilgisayar ile ilgili karşılaşabileceği problemleri çözme
açısından da avantajlı olduğu söylenebilir. Hem internet kullanırken karşılaşılan problemlerin çözülmesi
hem de gereken bilginin internet ortamında aktarımı için, öğretmen ve öğretmen adaylarının internete
karşı nasıl bir görüş ve tutum sergilediği de büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda tutum kavramından
da bahsetmek gerekmektedir. İnsan davranışlarını belirlemede tutum kavramı etkilidir. Davranışların
belirlenmesinde ve ölçülmesinde tutum kavramından yararlanılır. Bu nedenle tutumların ölçülmesi ya da
derecesinin bilinmesi pek çok alanda istenen bir olgudur (Tezbaşaran, 1997). Tutum kavramı cinsiyet,
yaş, eğitim durumu, özel durumlar gibi çeşitli değişkenlere göre bazı değişiklikler gösterebilmektedir.
Eğitimde tutum kavramının ölçümünde ise eğitim yöneticilerinden, öğretmenlerden, öğretmen
adaylarından ve öğrencilerden faydalanılmaktadır.
Bu çalışma ile amaçlanan, fen bilgisi bölümü öğretmen adaylarının İnternet’e karşı tutumlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesidir. Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır:
1. Fen Bilgisi Bölümü öğretmen adaylarının internete (www) karşı tutumları cinsiyetlerine bağlı
olarak değişmekte midir?
2. Fen Bilgisi Bölümü öğretmen adaylarının internete (www) karşı tutumları öğrenim gördükleri
sınıf derecesine bağlı olarak değişmekte midir?
YÖNTEM
Bu çalışmada, iki ya da daha çok sayıda parametrenin aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi için tarama
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, geçmişte var olan bir durumu mevcut olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlamaktadır (Karasar, 2003). Çalışmanın evrenini, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim
gören 2. ve 3. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise seçkisiz olmayan örnekleme
yöntemlerinden olan uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Bu çalışmaya Fırat Üniversitesi
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıftan 49 kadın 11 erkek olmak üzere
60 öğretmen adayı ve 3. sınıftan 34 kadın 8 erkek olmak üzere 42 öğretmen adayı katılmıştır.

Veriler 2015- 2016 akademik yılının ikinci yarısında Shu-Sheng Liaw(2002) tarafından geliştirilen,
Türkçe’ ye uyarlaması Yalman (2010) tarafından yapılan beşli likert tipindeki "İnternet/web Kullanımına
Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan anketlere ayrıca güvenirlik testi yapılmıştır.
Bilgisayar deneyim anketinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı normalde ,877 iken bu çalışmada ,798
olarak hesaplanmıştır. Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı normalde ,89 iken
bu çalışmada ,907 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde öğretmen adaylarının İnternet’e karşı tutumları adayların, cinsiyetlerine ve öğrenim
gördükleri sınıf derecesine göre ayrı ayrı karşılaştırılmaktadır. Yapılan testler ve elde edilen bulgular
aşağıda verilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ilişkin yapılan analizler Tablo
1’de verilmektedir.
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Tablo 1: Çalışmaya Katılan Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerinin Dağılımı
Cinsiyet

N
83

%
81,4

19

18,6

102

100,0

Bayan
Erkek
Toplam

Çalışmaya katılan Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yüzde dağılımlarına bakıldığında %81,4 ü bayan,
%18,6 sı erkek olduğu görülmüştür.. Kişi sayısı bakımından toplamda 83 bayan, 19 erkek öğrencinin 2.
ve 3. sınıflarda öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Bu yüzdelik dağılıma bakıldığında bölüm
öğrencilerinin çoğunun bayan olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmaya katılan Fen Bilgisi öğretmen
adaylarının sınıf değişkenine göre dağılımı frekans analizi ile tespit edilmiş ve elde edilen veriler Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Çalışmaya Katılan Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Değişkenine Göre Dağılımı
Cinsiyet

N
60

%
58,8

42

41,2

102

100,0

2.Sınıf
3.Sınıf
Toplam

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunluğunun 2. Sınıf öğrencileri olduğu görülmektedir (%58,8).
Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının bilgisayar İnternet’e karşı tutum puanlarına ilişkin aritmetik ortalama
ve standart sapmalar Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar İnternete Karşı Tutum Puanlarına İlişkin Genel
Sonuçlar
Boyut

N

X

SS

Web tutum

102

3,853

,5742

Çalışmaya katılan 102 Fen Bilgisi Öğretmen adayının İnternet’e karşı tutum puanlarına ilişkin aritmetik
ortalamaları ise 3,853 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada esas alınan beşli likert tipi derecelendirme göz
önünde bulundurulduğunda, öğretmen adaylarının İnternet’e karşı tutum puanlarının orta düzeyin az da
olsa üzerinde olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının İnternet’e karşı tutum puanlarının cinsiyet
değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile
belirlenmeye çalışılmış, test sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Öğretmen Adaylarının İnternete Karşı Tutum Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Bağlı Olarak
Bulunan İstatistiksel Sonuçlar
Boyut

Cinsiyet

N

̅
𝑿

Web
tutum

Kadın

83

3,80

,544

Erkek

19

4,05

,668

SS

760

t

p

-1,748

,084
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Katılımcıların internete karşı tutumlarının cinsiyet parametresine göre anlamlı olarak değişmediği
görülmüştür (t(102)= -1,748; p>,05). İnternet/web e karşı tutum puanlarına bakıldığında, erkek öğretmen
adaylarının ortalama puanları (X= 4,05) bayan öğretmen adaylarının ortalama puanlarından (X= 3,80)
yüksek çıktığı tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının İnternet’e karşı tutum puanlarının öğrenim gördükleri sınıf değişkenine bağlı olarak
istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile belirlenmeye çalışılmış, test
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Öğretmen Adaylarının İnternete Karşı Tutum Puanlarının Öğrenim Gördükleri Sınıf Değişkenine
Göre Karşılaştırılması
Boyut

Sınıf

N

X

SS

T

p

Web
tutum

2.Sınıf

60

3,84

,558

-,140

,889

3.Sınıf

42

3,86

,603

Öğretmen adaylarının internete karşı tutumlarının öğrenim gördükleri sınıf derecesine göre anlamlı olarak
farklılaşmadığı görülmüştür (t(102)= -,140; p>,05). İnternet/web e karşı tutum puanlarına bakıldığında,
ikinci sınıfta öğrenimine devam eden öğretmen adaylarının ortalama puanları (X= 3,84) üçüncü sınıfta
öğrenimini sürdüren öğretmen adaylarının ortalama puanlarına (X= 3,86) çok yakın bir değerde çıktığı
tespit edilmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Öğretmen adaylarının web algılarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesini amaçlayan
bu araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. Sınıf düzeyi açısından 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin
web algılarına karşı tutum puanları arasında büyük bir fark olmadığı görülmüştür (Tablo 5). Bu durumun
nedeni olarak yaş bakımında ve öğrenim görülen bölüm bakımından birbirine yakın bireylerin çalışmaya
katılmasının etkisi büyüktür. Bu bağlamda öğretmen adaylarının internete karşı tutumlarının yaşanılan
teknoloji çağının etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bilgisayarların, akıllı telefonların, tablet
bilgisayarların, web teknolojilerinin, kısacası teknolojinin bu denli yoğun olarak kullanılması webe karşı
tutumları da etkilemiştir denilebilir.
Cinsiyete göre yapılan analizler sonucunda ise erkek öğretmen adaylarının internete karşı tutum
puanlarının yüksek çıkması, bayan öğretmen adaylarına göre teknolojiyle daha çok içli dışlı oldukları
yorumunu yapmamızı sağlayabilir (Tablo 4). Bu çalışmanın bulguları ve alan yazındaki çalışmaların
bulgularından yola çıkarak toplumun teknolojiye verdiği önemin ve misyonun gereğince internete karşı
tutumlarda farklılık olmasının normal olduğu söylenebilir. Toplumun teknoloji noktasında genç ve ergin
bireylere daha fazla misyon biçmiş olması bu yaştaki erkek ve bayan öğretmen adaylarının internete karşı
tutum puanlarının yüksek olmasının nedenlerinden biri olabilir. Erkek öğretmen adaylarının internete
karşı tutum puanlarının ise, iyi derecede çıkması (X=4,05) teknolojiye karşı bayan öğretmen adaylarından
daha fazla ilgili oldukları yorumunu yapmamızı sağlamaktadır.
Sınıf ve cinsiyet değişkeni dikkate alınmaksızın yapılan analizlerde öğretmen adaylarının internete karşı
tutum puanlarının ortalama puan değerinden(X=3,85>3,00) yüksek çıkması bireylerin, yaşanılan
teknolojik çağın içerisinde bulunmasının etkisi olduğu söylenebilir (Tablo 3).
ÖNERİLER
 Her geçen yıl teknolojinin eğitim ve öğretime entegresi katlanarak artmaktadır. Eğitim ve
öğretimin en önemli parçası olan öğretmen adaylarının da teknolojiyi ve interneti en iyi şekilde
kullanılmalıdır.


Öğretmen adaylarının üniversite hayatına başlamadan önce internetin olumlu yönde kullanımını
öğrenmeleri ve internet ile tanışmaları eğitim öğretim kalitesini arttırabilir.
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Bilgisayar laboratuvarlarının ve kampus içi internet erişiminin sağlanması veya olanakların
arttırılmasının faydalı olabileceği söylenebilir.
 Bu araştırma ile benzer özellikteki çalışmalar daha büyük örneklem üzerinde ve uzun süreli
olarak yapılabilir.
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü mezunlarının öğretmenlik
mesleğine başladıktan sonra lisans düzeyinde edindikleri bilgilerin işlevselliğine ilişkin görüşlerini
belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma türlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunda 2008-2015 yılları arasında Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuş 12 Bilişim
Teknolojileri öğretmeni yer almaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış sekiz sorudan oluşan bir görüşme
formu ile toplanmış ve verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular program ögeleri olan
hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına göre ele alınmıştır. Öğretmenler BÖTE
programlarını hedef boyutuyla incelendiğinde gerçekleştirilebilir hedeflerinin olduğu, ancak programın
hedeflerin MEB’in beklentisi olan öğretmen tanımı ve yeterlikleriyle örtüşmediğini ifade ettikleri
görülmüştür. Program içeriği olarak ise ders programlarının yetersiz kaldığını ancak programların güncel
teknolojiye uygun bir içeriğe sahip olduğunu da eklemişlerdir. Program uygulamalı dersler
barındırmasına rağmen daha çok sunuş yoluyla öğretim yapıldığı için öğrencinin daha ziyade teorik bilgi
edindiğini ve bunun meslek hayatında da zorluklar yaşamalarına neden olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenler programlama, ağ ve donanım gibi derslerin grup çalışmasıyla veya laboratuvar uygulamaları
ile daha fazla desteklenmesini ve öğrencinin derslerde aktif tutulmasını önermektedirler. Uygulama
derslerinin klasik sınav sistemi ile ölçülmesini eleştirmişler ve alternatif değerlendirme tekniklerinin
kullanılmasını önermişlerdir. BÖTE programlarının içerik yönüyle güncel olduğu ancak genel kültür
derslerinin yanı sıra öğretmenlik alan derslerinin ve teknik derslerin sayısının arttırılması gerektiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Program İşlevselliği, Bilişim Teknolojileri, BÖTE, BTR
Abstract
The aim of this study is to determine the views of the graduates of Computer Education and Instructional
Technologies Departments on the functionality of the knowledge they gained during their pre-service
education after they started teaching profession. Case study was used in this qualitative research. Study
group includes 12 Information Technologies teachers graduated from Education Faculties between the
years 2008-2015. Data were collected by using an interview form including eight semi-structured
questions and descriptive analysis was used to analyze the data. The findings were evaluated by taking the
elements of a curriculum into consideration. These elements are aims, conrtent, teaching-learning process
and evaluation. Teachers pointed out that the aims of CEIT program were realizable but the aims were not
in harmony with the Ministry of National Education in terms of definition and qualification of the
teacher. They determined that the content of the program was not sufficient but they also stressed that the
the CEIT programs was in harmony with the current technology. It was also determined that the students
had theoretical knowledge rather than practice though the program included courses based on practice and
this caused graduates to have some difficulties during their teaching life. Teachers suggest that courses
like programming, network and hardware should be supported by group works or laboratory application
and students should be kept active during classroom activities. They also criticized as students were
evaluated by classical exam techniques at the courses based on practice and offered use of alternative
evaluation techniques. Teachers stated that CEIT program was actual but the courses of general culture
and teaching profession should be increased.
Keywords: CEIT, Information Technologies, Information Technologies Teacher
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GİRİŞ
Öğretmen yetiştirmenin tarihçesi incelendiğinde, eğitim içeriklerinin zamanın koşullarına, toplumun
ihtiyaçlarına göre şekillendiği ve hedeflerin bu yönde belirlendiği anlaşılmaktadır (Akyüz, 2015).
İslamiyet öncesinde ve sonrasındaki Türk Devletlerinde verilen eğitim didaktik bir yapıdadır. Yazılı ve
sözlü eserlerde iyiliğin, cömertliğin, cesaretin, büyüklere saygının öğretildiği anlaşılmaktadır. İslamiyet
öncesi dönemde Türkler daha çok savaşçı özelliklerini geliştiren ve göçebe hayatta işlerine yarayacak
mesleki ve teknik bilgileri özellikle babalarından öğrenirken, zanaatla da ilgilenmiş ve bu yönde topluma
eğitim verilmiştir. İslamiyet öncesi dönemde ise eğitimde teknoloji kullanımı kâğıt ve kalemle sınırlı
kalarak, yazılı metinler taş, kaya, silah, kiremit gibi materyallerin üzerine yazılmıştır. Hatta Uygurlar
döneminde matbaa bir öğretim araç gereci olarak kullanılmış, ciltli kitaplar da hazırlanmıştır (Sabev akt.
Çetinkaya, 2011).
İslamiyet sonrası dönemde ise Türkler medreselerde örgün eğitimler vermis (Aksoy ve Arslantaş, 2010),
düşünürler ve mutasavvıflar aracılığıyla da yaygın eğitimle dini yaygınlaştırmışlardır. Bu yeni düzende
bilim ve felsefe konularına ağırlık verilmiş, medreselerdeki öğretmenler devlet tarafından desteklenerek
öğrencilere ders verilmiş, burs ile okutulması sağlanmıştır. Farabi ilk kez eğitim bilimi ile ilgili temel
ilkelerden bahseden kişi olmuş, eğitimde kolaydan zora gidilmesi gerektiğini, öğrencilerle Sokrat tekniği
ile tartışmayı ve öğrenme isteğinin sürdürülmesine yönelik çalışılması gerektiğinden bahsetmiştir. Ayrıca
bu dönemde öğretmenler medreselerde öğrencilere mantık, felsefe ve matematik gibi konuları
aktarmışlardır (Akyüz, 2015).
Selçuklu döneminde ise kitap bitirme usulüne dayalı olan eğitim anlayışı, Osmanlı döneminde öğretmen
yetiştirme sistemi alt düzey medrese bitirenlerin ilkokul öğretmeni (muallim) olduğu, üst düzey medrese
bitirenlerin medrese öğretmeni (müderris) olarak görev aldığı bir yaklaşımdır. Eğitim içeriği olarak ise
öğrencilere Kur’an okuma, Farsça dersleri ve aritmetik gibi bilgiler kazandırılmıştır. Ders araç gereçleri
ise Tanzimat döneminde eskiye göre farklılaşmış, derste yer küre gibi modellerden de teknoloji
anlamında yararlanılmıştır (Akyüz, 2015, sf.218).
Cumhuriyet dönemi ve sonrasına bakıldığında ise öğretmen yetiştirme Muallim mektepleriyle başlamış,
bu okullar zaman içinde öğretmen okulu adını almıştır (Üstüner, 2011). Daha sonra ise Köy Eğitmenliği
uygulamasına geçilerek, askerliğini çavuş veya onbaşı olarak yapılan bireyler, yatılı bir eğitim kursundan
geçirildikten sonra ilkokulun ilk üç sınıfını okutmak üzere görevlendirilmişlerdir. Ayrıca köy okullarında
oluşan öğretmen ihtiyacını karşılamak için Köy Enstitüleri ve bu okullara öğretmen yetiştirmek için üç yıl
eğitim süresi olan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kurulmuştur. Beş yıl süreli köy enstitülerinde,
İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na göre öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmeli ve eğitim onlara bir şahsiyet
kazandırmalıdır. Dolayısıyla öğretmenin rolü öğrencilere yaşantılar sağlayan, meraklarını canlı tutan ve
ezbercilikten ziyade keşfetmeye ve anlamaya imkân sağlayan bir ortam sunan kişi olarak tasvir edilmiştir.
Köy Enstitülerinin akabinde yedek subaylardan öğretmenliğe geçiş (1960’lar), 1974’te öğretmen lisesinin
açılışı, aynı yıl gece eğitimi ve hızlandırılmış eğitimle öğretmen yetiştirme gerçekleştirilen ülkemizde,
1974-1980 yılları arasında ise mektupla öğretim yapılarak ülkemizin öğretmen ihtiyacı kapatılmaya
çalışılmıştır (Akyüz, 1997; Dursunoğlu, 2003; Kavcar, 1982; Koçer, 1973’ ten akt. Arı,2010). 1974’te
açılan iki yıllık Eğitim Enstitüleri’nin 1982’de çıkan 2547 sayılı kararla öğretmen yetiştirme misyonunun
üniversitelere devredilmesi ve Eğitim Fakülteleri’nin açılmasıyla, öğretmenlik alanları 1989’dan sonra
dört yıllık bir eğitimle bu fakülteler bünyesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 1997’de yeniden
yapılandırılan eğitim fakültelerinin 2006’da ders içeriklerinin yeniden gözden geçirilmiştir. Dolayısıyla
Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihçesine bakıldığında -1848’deki ilk batılı tarzdaki ilk öğretmen
okulu olan Darülmuallimin-i Rüşdi baz alınarak- yaklaşık 168 yıllık bir süreçte pek çok değişikliğin
yaşandığı, öğretmen yetiştirmek için çeşitli program ve yaklaşımların denendiği ve bu değişikliklerin de
hala süreklilik gösterdiği söylenebilmektedir (Arı, 2010).
Yalnızca politikaların değil, aynı zamanda eğitimde kullanılan teknolojik araçların da tarihe bakıldığında
değiştiği anlaşılmaktadır (Göktaş, Gedik, Kocaman- Karoğlu, Çağıltay, 2009). Kalem, mürekkep ve
tomar kâğıtlarla başlayan teknolojik araçların öğretimde kullanımı her devirde farklılaşmıştır. Teknolojik
araçlar insanın doğaya üstün gelmesini sağlayan materyaller olarak düşünüldüğünde, eski devirlerde
kullanılan kamış kalemler de teknolojik araç olarak kabul edilebilir.
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1980’li yıllardan sonra bir eğitim materyali olarak kullanılmaya başlanan bilgisayarın toplu kitlelerce
kullanımının öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması ihtiyacı doğmuştur (Odabaşı, 1998). 1990’lı yıllarda isteğe
bağlı olacak şekilde genel liselerde bilgisayarlar tanıtılmaya başlanmış, 1997 yılında ise
ortaöğretimlerdeki teknoloji alt yapısını güçlendirmek için Dünya Bankası desteği ile MEB ”Milli Eğitimi
Geliştirme Projesi” gerçekleştirilmiştir (Bayrakçı, 2005; Odabaşı, 1998). Daha sonra teknoloji
laboratuvarları kurulan ilkokullarda bilgisayar dersleri 1998 yılında zorunlu ders olarak okullarda
okutulmaya başlanmıştır. Bu durum nasıl bilgisayar kullanılacağını ve bilgisayarda geliştirilebilecek
uygulamaları öğretecek bireylere ihtiyacı arttırmıştır (Eğitek, 2001; Eyidoğan, Odabaşı, Kılıçer, 2011).
Bu nedenle 1982’de açılan Eğitim Fakülteleri çatısı altında ve Teknik Eğitim Fakülteleri bünyesinde
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümleri 1998 yılında açılmıştır. Bölümün kuruluş
amaçlarından biri ilk ve orta dereceli okullarda yer alan bilgisayar derslerini verecek öğretmenleri
yetiştirmektir (YÖK, 1998). Bu bölümlerden mezun olan öğretmenler Bilgisayar Öğretmeni unvanıyla
atanmışlardır. Ancak 2006 yılında, Milli Eğitim Programı’nda yer alan Bilgisayar dersleri isim
değiştirerek Bilişim Teknolojileri adını almış ve seçmeli ders statüsüne yerleştirilmiştir (Seferoğlu, 2007).
Ders karne notu kaldırılarak, haftalık bir ders saatine düşürülmüştür. Bu durum Bilişim Teknolojileri
(BT) öğretmenlerinin olduğu kadar (derse bakışlarını, derste kullandıkları etkinlikleri, yöntem ve
teknikleri vb.) (Bektaş, 2006; Deryakulu ve Olkun, 2006; Kural, 2007; Timuçin, Öngöz ve Tatlı, 2007),
idare ve okul yönetiminin de mesleğe karşı olan bakış açısını olumsuz yönde etkilemiştir (Seferoğlu,
2007; Öztürk ve Yılmaz, 2011; Eren ve Uluuysal, 2012).
Alan yazında konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde BÖTE Bölümü öğretim programının kişisel ilgiyi
arttıracak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Çünkü üniversitelerdeki lisans ders
programlarının içeriği öğretmenlerin mesleki hayatlarında kullanmaları gereken alanı takip etmeyi
gerektiren kişisel ilgiyi desteklememektedir (Yeşiltepe ve Erdoğan, 2012). Aynı şekilde Türkiye’deki
üniversitelerin BÖTE bölümü ders programları incelendiğinde ders listelerinin öğrenci ilgisini
yansıtmadığı görülmüştür (Meşe, Özer, Dindar ve Odabaşı, 2014). Mezunların öğretmenlik hayatlarında
yaşadıkları sorunlar ise konunun bir başka boyutudur. Öğretmenler okul ortamı, idare ve Milli Eğitim
politikaları dışında kendi özyeterliliklerinden veya lisansta aldıkları eğitimden kaynaklanan sorunlar da
yaşamaktadırlar (Eren ve Uluuysal, 2012; Topu ve Göktaş, 2012). Bilişim Teknolojileri öğretmenin Bu
nedenle bu araştırmada Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin aldıkları lisans ders içeriklerinde olumlu
buldukları veya eksik kaldıklarını düşündükleri boyutların değerlendirilmesi, programı oluituran dört
boyutta incelenmesi gerçekleştirilmiştir.
BÖTE Lisans Programlarının Hedefleri
Türkiye’deki BÖTE lisans programlarının hedeflerinin, bölümlerin web sayfaları incelendiğinde genel
olarak aynı ifade edildiği görülmektedir. Bölümün öncelikli amacının, ilk ve orta dereceli okullarda görev
yapacak bilişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmek olduğu belirtilmiştir. Bölümün bir diğer amacı
ise, öğrenme ortamlarında teknolojinin etkin kullanımına rehberlik edecek donanımlı bireyler yetiştirmek
olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bölüm mezunlarının kamu ve özel sektörde eğitim, bilişim ve tasarım
alanlarında aşağıda belirtilen çok geniş bir yelpazede iş imkânı bulabilecekleri belirtilmekte ve çeşitli
meslek dallarına yer verilmektedir. BÖTE mezunlarının yapabileceği meslekler olarak;












Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Merkezlerinde Yönetici ya da Danışman
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
Eğitim Teknoloğu
Öğretim Tasarımcısı
Eğitim Yazılımı Geliştirme/ Web Tabanlı Eğitim Tasarımcısı
Uzaktan Eğitim Uzmanı ya da Danışmanı
Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı
Proje Yöneticisi
Ağ yöneticisi
Yazılımcı yer almaktadır.

Dolayısıyla BÖTE bölümlerinin bu alanlarda uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır.
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BÖTE Lisans Programlarının İçeriği
Bölümün ders içeriklerine bakıldığında ise YÖK Kılavuzunda 240 kredilik hazırlanan dört yıllık lisans
bölümüne ilişkin ders içerikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Güz ve bahar dönemlerinde yer alan zorunlu
dersler Türkiye’de yer alan pek çok BÖTE bölümünde ortak iken, seçmeli dersler yer yer üniversiteye
göre sayıca ve nitelik olarak değişiklik göstermektedir.
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Ders Adı

Ders Adı

Ders Adı

Ders Adı

Tablo 2. BÖTE Lisans Programının Ders İçerikleri
I. SINIF
Bahar Dönemi
Eğitimde Bilişim Teknolojileri II
Türkçe II
Matematik-II
Eğitim Psikolojisi
İngilizce II
İnkılap Tarihi II
II. SINIF
Güz Dönemi
Bahar Dönemi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Tasarımı
Fizik I
Fizik II
Bilgisayar Donanımı
Grafik ve Canlandırma
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Programlama Dilleri II
Programlama Dilleri I
Ölçme ve Değerlendirme
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
III. SINIF
Güz Dönemi
Bahar Dönemi
Sınıf Yönetimi
Çoklu Ortam Tasarımı
İşletim Sistemleri
Bilgisayar Ağları
İnternet Tabanlı Programlama
Topluma Hizmet
Özel Öğretim Yöntemleri I
Veri Tabanı
Eğitim Sosyolojisi
Okul Yönetimi
Uzaktan Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
IV. SINIF
Güz Dönemi
Bahar Dönemi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Proje Geliştirme ve Yönetimi II
Web Tasarımı
Rehberlik
Matematik-I
Öğretmenlik Uygulaması
Proje Geliştirme ve Yönetimi
Seçmeli Ders I
Okul Deneyimi
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Güz Dönemi
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
Türkçe
Matematik-I
Eğitim Bilimine Giriş
İngilizce
İnkılap Tarihi

767

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Ders içerikleri teknik, genel kültür ve öğretmenlik alan olarak sınıflandırıldığında, web tasarımı,
donanım, programlama dilleri, veri tabanı gibi dersler teknik, rehberlik, sınıf yönetimi, özel öğretim
yöntemleri gibi derslerin öğretmenlik alan dersleri olarak sınıflandırılabilir. Türkçe, fizik ve matematik
gibi dersler ise genel kültür dersleri olarak değerlendirilebilir.
Ders içerikleri incelendiğinde öğrencilerin yalnızca mezuniyet yılı olan son yıllarında okul deneyimi
kazanacakları öğretmenlik uygulaması dersinin yer aldığı görülmektedir. Bunun dışında ilk yıl sadece
temel bilgisayar okuryazarlığı kazandırılan eğitimde Bilişim Teknolojileri dersini aldıkları göze
çarpmaktadır. Teknik dersler lisans II ve III.sınıflarda ağırlıklı olarak işlenmektedir. Seçmeli derslerin ise
ilk yıldan sonra verildiği göze çarpmaktadır. Bununla beraber seçmeli derslerin içerikleri yıllara göre
farklılık gösterse de III. ve IV. Sınıfta teknik derslerden seçildiği, II. Sınıfta ise eğitim derslerinden
seçilerek verildiği bilinmektedir.
Programın etkinlik boyutunda sınıf içinde yapılan tüm etkinlikler, öğretmenin kullandığı yöntem ve
teknikler, araç-gereçler yer alır. BÖTE lisans programındaki derslerde ise teorik derslerde sunuş yoluyla
öğretim, tartışma, araştırma-inceleme ifadeleri ders izlencelerinde yer alırken, uygulamalı teknik alan
derslerinde bir materyal geliştirme, proje ödevleri, araştırma inceleme ifadeleri ağırlıkla göze
çarpmaktadır.
Programın değerlendirme boyutu hedeflere ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığına dair bizlere dönüt sağlar.
Ders izlencelerine göre lisans dersleri genelde sonuç değerlendirmesi yaklaşımı ile öğretmen adaylarının
performanslarını değerlendirmekte, sadece proje ödevlerinde süreç değerlendirmesi ifadesi yer
almaktadır.
Çalışmanın Amacı
Türkiye’de kuruluşu çok eskilere uzanmayan ve genç bir alan olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
bölümünden mezun öğretmenlerin son yıllarda mesleki hayatlarında bazı sorunlarla karşılaştıkları alan
yazın taraması sonucunda görülmüştür. Bu sorunlar genel başlıklar altında toplandığında yönetim,
öğretim, teknik ve kişisel-mesleki alana yönelik sorunlar olarak gruplanabilmektedir (Yeşiltepe ve
Erdoğan, 2012). Yapılan araştırmalarda öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimi derslerine bakış
açısı (), öğretim programlarının öğrenci ilgisine yönelik olup olmaması (Meşe ve diğerleri, 2014), okul
yönetimine yönelik sorunlar, öğretmenlerin tam bir görev tanımının olmamasından kaynaklanan görev ve
sorumluluklarına yönelik problemler araştırılmıştır. Ancak öğretmenlerin meslek hayatlarına atıldıktan
sonra karşılaştıkları problemleri inceleyerek üniversitede lisans düzeyinde aldıkları derslerin program
içeriği boyutuyla değerlendirilmesi yapılmamıştır.
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Bu araştırmada ise BÖTE Bölümü’nün lisans öğretim programının incelenmesi ve katılımcılardan alınan
öneriler ışığında, programın hedef, içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme teknikleri boyutları
ile tekrar değerlendirilmesi gerçekleştirilerek önerilerin sunulması amaçlanmaktadır.
Bu amaca yönelik olarak aşağıda yer alan amaç cümlelerine yanıt aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BT
öğretmenlerinin
mezun
oldukları
BÖTE
programının
hedeflerinin
gerçekleştirilebilirliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
BT öğretmenlerinin BÖTE lisans programının içeriğinin MEB’in tanımladığı BT
öğretmeni yeterliklerini karşılama düzeyine ilişkin görüşleri nelerdir?
BT öğretmenlerinin BÖTE programında yer alan teknik derslerdeki içeriklerin gelişen
teknolojik değişimlerle örtüşmesine ilişkin görüşleri nelerdir?
BT öğretmenlerinin meslek hayatlarında karşılaştıkları sorunlarda hangi BÖTE lisans
derslerini kullandıklarına ilişkin görüşleri nelerdir?
BT öğretmenlerinin lisans derslerinin içeriklerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri nedir?
BT öğretmenlerinin mezun olduktan sonra bireysel olarak kendilerini geliştirmek zorunda
kalıp kalmamalarına ilişkin görüşleri nedir?
BT öğretmenlerinin lisans derslerinde öğretim elemanlarınca kullanılan strateji, yöntem ve
tekniklerin uygunluğuna ilişkin görüşleri nelerdir?
BT öğretmenlerinin eğitimleri süresince akademik başarılarını/performanslarını ölçme ve
değerlendirmedek için kullanılan yöntem ve tekniklerin uygunluğuna/etkililiğine ilişkin
görüşleri nelerdir?

YÖNTEM
Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanan araştırmada yarı yapılandırılmış
görüşme soruları ile veri toplanmıştır. Görüşme soruları üç farklı alan uzmanıyla şekillendirilmiş, kapsam
geçerliği sağlanmıştır. Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 20082015 yılları arasında mezun olmuş 12 Bilişim Teknolojileri ve Rehber öğretmeni (BTR) araştırmanın
çalışma grubunu oluşturmaktadır. Görüşmelerden elde edilen veriler programın dört boyutu olan hedef,
içerik, etkinlik ve ölçme ve değerlendirme boyutlarına göre betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz
sonucunda elde edilen veriler bu temalara göre raporlanmıştır.
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Tablo 3. Çalışma Grubunun Demografik Bilgileri
Kod

Cinsiyet

Kıdem

Yaş

Okul Türü

Mezuniyet

Meslek

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12

K
K
E
K
E
E
K
K
K
E
K
K

4
7
1
1
4
2
1
1
8
1
1
5

25
29
23
25
25
26
23
24
30
25
25
28

Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Özel
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet

2013
2009
2015
2013
2013
2013
2015
2015
2008
2013
2014
2011

BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
BTR

Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluştururken (n=8), öğretmenlerin geneli devlet okullarında görev
yapmaktadırlar (n=11) En fazla mezun olunan yıl 2013 iken, en fazla sahip olunan mesleki kıdem yılı
sekizdir.
BULGULAR
Görüşme sorularına verilen cevaplara göre programın işlevselliğini belirleyen dört ana temaya göre
gruplanarak analiz edilmiş ve betimlenmiştir.
BÖTE Programının Hedeflerine Yönelik Bulgular
Katılımcılara mezun oldukları bölümün programının hedeflediği çıktılara ulaşıp ulaşmadığına ilişkin
görüşleri sorulduğunda, yalnızca bir katılımcının hedefleri gerçekleştirilebilir bulduğu görülmüştür. K7
bu konuda hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ve bu konuda bireye iş düştüğünü belirtmiştir. Ayrıca
hedeflerin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için farklı birimlerin koordineli çalışması gerektiğini
düşünmektedir. Bu konuda; K7:” Programın içerisinde yer alan unsurların (akademisyen, öğrenciler. v.b)
koordineli ve programın amacına uygun çalıştıkları sürece hedeflerin genelinin gerçekleştirilebileceğini
düşünüyorum.
…Hedeflerin beklentiyi gayet iyi karşıladığını düşünüyorum. Tabi birde bu karşılama düzeyinin
değişkenlik göstereceğini de belirtmek isterim. Tüm lisans programlarının verdiği dersler kadar bu dersi
alan ve bunu geliştirme potansiyeli elinde olan bizleriz.”
Ancak öğretmenlerin konuya ilgili genel yargısı programın misyon ve vizyon boyutunda yer
alan hedeflerin gerçekleştirebilir olduğu ancak pratikte uygulanamadığı yönündedir (n=8). Bu duruma
ilişkin olarak katılımcılardan K9;
“Programın hedeflerinin bazı noktalarda gerçekleştirilebilir bazılarında ise olmadığını
düşünüyorum. Çünkü belirlenen hedeflerin ne tam yazılımcı ne tam donanımcı yetiştirebilme noktasında
yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak bilgisayar alanında ortaya çıkabilecek problemleri anlama,
çözüm geliştirme konularında yol gösterici olma, eğitsel yazılımlar tasarlama, geliştirme ve
değerlendirme konusunda bilgiler kazanma ve öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırma
konusunda gerçekleştirilebilir olduğunu söyleyebilirim.” Şeklinde görüş bildirmiştir. Buna göre program
hedefleri incelendiğinde Bilişim Teknoloji öğretmenlerinin sahip olması beklenen yeterliklerin yalnızca
temel düzeyde karşılandığı, öğretmen adaylarının program hedeflerinde belirtildiği gibi yazılım veya
donanım konularında uzmanlaşamadığı sadece temel bilgisayar okuryazarlık düzeyine erişebildiği ve
eğitsel materyal geliştirebileceği anlaşılmaktadır. K11 ise;
“Kesinlikle gerçekleştirmiyor. Çünkü lisans eğitiminde bize verilen eğitimlerle öğretmen
hayatımızda karşılaştıklarımız arasında dağlar kadar fark var. Hep bize yazılım hakkında
uzmanlaşmamıza izin verilmeden kısa kısa bilgiler verildi. Ama gerçek hayatta donanım üzerine çok
çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz ve sanki eğitimini almışız gibi beklentiler içine giriliyor.” ifadesiyle
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programın vizyonunda yer alan mesleki yeterlilikleri karşılayacak düzeyde bir eğitim almadıklarını,
hedeflerin bu durumla uyuşmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Öğretmenlere göre hedeflerle ilgili asıl
problemler;
 Hedefler belirlenirken BÖTE lisansı okuyan öğrencilerin ve MEB’in ihtiyaçlarının göz önüne
alınmaması,
 BT öğretmeninin okulda misyonunun teknik algılanmasına rağmen, bölümün ve ders
hedeflerinin bu duruma uygun olmaması,
 Çağın güncel ihtiyaçlarından olan dijital okuryazarlık ve güvenlik gibi konuların hedeflerde yer
almayışı bu konuyla ilgili karşılaşılan asıl problemlerdendir.
BÖTE Programının İçeriğine Yönelik Bulgular
Bölümde yer alan derslerin içeriklerine dair görüş alındığında ise öğretmenlerin BÖTE ders içeriklerini
genelde yetersiz bulduğu anlaşılmıştır (n=10). Öğretmenler bu nedenle kendilerini geliştirmek zorunda
kaldıklarını, mesleğe ilk başladıklarında teknik bilgi gereken konularda özellikle çok zorlandıklarını ifade
etmişlerdir.
Konuyla ilgili olarak K7 eksiklikleri belirten ancak kendi öğrenme sorumluluğunu alarak kendini
geliştirmeye yönelik bakış açısına sahiptir. K7: “Teknik alanda; ağ kablolarını çekmek ve ağ kurma
konusunda eksikliklerim vardı. Bu eksikliklerimi çalıştığım kurumda yer alan hizmet içi eğitim birimine
bildirdim. Kendileri beni ağ konusunda uzman olan bir başka hocamızın yanına göndererek 8 saatlik bir
eğitim almamı sağladılar. Genel kültür alanında; KPSS sınavına çalışmadan önce genel kültür alanında
bu kadar eksiğim olduğunun farkında değildim. Kendi çabalarımla eksikliklerimi kapadım. Haftada kitap
bitirme sayımı ikiye çıkardım. Öğretmenlik alan bilgisinde ise; özellikle halk eğitim ve yetişkin eğimi
konusunda çok fazla eksiğim vardı. Deneyimli hocalarımla görüşmeler yaparak, akademik metinleri
inceleyip tarama yaparak bu eksikliğimi gidermeye çalıştım. Hala çalışmaktayım.” Yorumu ile bölüm
içeriğinin meslek hayatına kıyasla eksik kaldığını ama süreç içerisinde hizmet içi eğitimlerle kendisini
geliştirdiğini belirtmiştir.
Bunun dışında özellikle hem fikir olunan noktalar; MEB’in rol biçtiği öğretmen profiline göre derslerin
içeriğinin yetersiz kalmasıdır. Çünkü okulda öğretmenler genelde donanım ve işletim sistemi ile ilgili
sorunlarla uğraşmaktadır ve bu konuda zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Programlama ve yazılım
ağırlıklı dersler lisansta donanım ve yazılım derslerine göre ağırlıkta olmasına ragmen bu derslerde de
uygulamaların sınırlı olması öğretmenlerin sadece temel düzeyde bilgilere sahip olmasına neden
olmuştur. Bu konuda MEB BT öğretmeni veya BTR öğretmeni görev tanımlamasına bakıldığında;
öğretmenlerden okuldaki teknolojik faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim içerikli sitelerin aktif kullanımı ve
en çok da etkileşimli tahta, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi teknik cihazların bakımlarının
yapılması ve aktif çalışır durumda tutulması konusunda beklentilerin olduğu görülmektedir. Bu konuda
K9’un görüşü alındığında;
“Ancak lisansta alınan programın hedeflerinin ve içeriğinin daha çok bilgisayarın programlama
ve yazılım kısmı ile alakalı olduğu görülmektedir. MEB’in BT öğretmenlerine biçtiği görev tanımlaması
teknoloji ve öğrenci- öğretmen arabuluculuğudur. Bu konuda lisans programlarının daha çok eğitsel
materyal oluşturma, bulma ve derse uyarlama konusunda şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler
bilgisayar mühendisi veya yazılımcısı değiliz. Bu nedenle de çok yoğun programlama dersleri almamıza
gerek olmadığını düşünüyorum.”
Benzer şekilde K8’in konuyla ilgili yorumu; “MEB’e göre BT öğretmeni; bilgisayarlara akıllı
tahtalara hâkim, herhangi bir sıkıntı çıktığında formatlayacak, okulun internetinde bir sıkıntı varsa
halledecek ve ofis programlarını iyi kullanabilen elaman demek. Beklentilerin ne kadarını karşılayacak
bir eğitim alıyoruz diye düşününce durum hiç de iç açıcı değil bence. Bu benim sahsı düşüncem de değil
atanmış birçok arkadaşım aynı görüşte. Şöyle ki; donanıma dair, bilgisayara format atmak basit bir ağ
sıkıntısını gidermek gibi basit pratik bilgileri bile alamıyoruz üniversitede kaç defa bize format attırıldı.
Cevap hiç. Merakı olanlar gidip bir şekilde öğrendi merakı olan öğrenci her koşulda her şeyi öğrenir
fakat oradaki eğitim programının hedefi tüm öğrencilere bu kazanımları edindirmek olmalı. Ya da alan
dersleri daha az teoride kalmalı daha çok pratiğe dökülmeli. Yaparak yaşayarak ilkesini daha çok göz
önünde bulundurmalıyız.“ görüşü ile teknik derslerin öğrenciye uygulamalı olarak verilmesi gerektiğini
ve bu derslerin içeriğinin okullarda karşılaştıkları teknik sorunlara yönelik olması gerektiğini
vurgulamıştır.
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Öğretmenler BÖTE program içeriğini teknolojik güncellik boyutuyla değerlendirdiklerinde ise genel
olarak programı bu konuda yeterli bulunmakla beraber (n=9), okullardaki laboratuvarların da bu
güncelliğe uydurulması gerekliliğini (n=1) ifade etmişlerdir. Programı özellikle 2008 yılından sonra daha
güncel bulan öğretmenler BÖTE programlarında ki teknik derslerin de içeriklerinin şu an ki teknolojik
düzeye uygun olarak sürdürüldüğünü belirtmişlerdir (n=2).
Katılımcılar şu an okulda ihtiyaç duydukları bilgileri lisansta aldıkları hangi derslerden yararlanarak
giderdikleri sorulduğunda ise teknik, genel kültür ve öğretmenlik alan olarak üç başlıkta cevaplar
alınmıştır. En fazla öğretmenlik alan derslerine okulda ihtiyaç duyduklarını ve o bilgilerini kullandıklarını
ifade eden öğretmenler daha sonar en fazla teknik, en az ise genel kültür derslerinden faydalandıklarını
belirtmişlerdir. Teknik alan derslerinden ise en fazla ağ dersini (n=5), daha sonra programlama, donanım
ve temel bilgisayar derslerini (n=3); grafik, proje geliştirme ve etik derslerini ise (n=2) daha az olmakla
beraber kullandıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlik alan derslerinden ise en fazla özel öğretim yöntemleri (n=12) ve sınıf yönetimi (n=12)
derslerinin içeriklerini kullanan öğretmenler genel kültür derslerinden sadece fiziğe (n=1) ihtiyaç
duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler ayrıca iletişim için bir dersin lisans ders içeriğinde yer
almasının, öğrenciler ile etkili ve doğru iletişim için kullanmak açısından önemli olacağına vurgu
yapmışlardır.
BÖTE Programının Etkinliklerine Yönelik Bulgular
Bölümde anlatılan derslerin içerikleri teorik ve uygulama ağırlıklı olmasına rağmen öğretmenlere
bölümde en fazla kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri veya teknikleri sorulduğunda sunuş
yönteminin kullanıldığını belirttikleri görülmüştür. Ancak öğretmenler bu durumu doğru bulmamakta ve
eleştirerek farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle dersler işlenmesinin (n=5) önemli olduğuna vurgu
yapmaktadırlar. Örneğin K4” Sınıf yönetimin laboratuvar ortamına yansıtılması konusunda bazı
sıkıntılar yaşamaktayım. Sınıf yönetimi dersinin farklı öğretim yöntem ve tekniklerle Bilişim Teknolojileri
Öğretmenlerinin durumları göz önüne alınarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” görüşü ile teorik
derslerin alana uygun etkinliklerle verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Teknik derslerinde bile uygulamada sunuş yolu tercih edildiği için bütün öğretmenler bu derslerde
işbirlikli öğrenme, proje tabanlı öğrenme, tartışma veya öğrencinin aktif katılacağı buluş yoluyla öğretim
gibi strateji, yöntem ve tekniklerin kullanımının arttırılmasını önemli bulmakta ve gerekli görmektedirler
(n=12). Özellikle ağ ve donanım dersleri öncelikli olmak üzere (n=12), programlama dersinde de
öğrencinin aktif katılımının sağlanacağı gösterip yaptırma tekniği gibi uygulamaların sayısının arttırılması
öğretmenler tarafından (n=8) vurgulanmıştır. K1 ‘e göre “Okutulan derslerin uygulamaya yönelik olarak
değil teoriğe dayalı verildiğini düşünüyorum. Tabiri caizse her şey ezbere yönelik, teorik, sadece sunum
üzerinden bir anlatımla donanım aldık mesela… Gösterip yaptırmaya dayalı olmalıydı…” görüşü de bu
ifadeleri desteklemektedir.
BÖTE Programında Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bulgular
Programda hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının anlaşılması için kullanılan ölçme ve değerlendirme
tekniklerinin değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşlerine başvurulduğunda genel olarak; sonuç
değerlendirilmesi ile yapılan sınavlardan (ara sınav ve genel sınav) öğretmenlerin memnun olmadıkları
fark edilmiştir. Özellikle uygulama derslerinde yer alan yazılı klasik sınav uygulanması eleştirilmiştir.
Çünkü öğretmenlere göre uygulamalı bir dersin bilgisayar üzerinde yapılmadığı sürece ezberlemeye
sebep olduğu, ezber bilgilerin ise çok çabuk unutulduğunu düşündükleri görülmüştür (n=5). K6 konuyla
ilgili olarak “Bizlere verilen eğitim daha çok kâğıt üzerinde kalıyordu maalesef ki kâğıt üzerinde verilen
eğitimin değerlendirilmesi de oldukça zor ve taraflı oluyor. Teorik olarak çok bilgi sahibi olmak
öğretmenlik için yeterli bir ölçüt olmamalıdır. Öğretmenlik mesleği için kişi bilgisini aktarabiliyorsa
başarılı sayılmalı, çok ezber yapmışsa değil.” Kâğıt üzerinde yapılan sınavları yetersiz bulduğunu ifade
etmiştir. Programlama ve veri tabanı gibi derslerde kâğıt üstünde olan sınavlarda kodları
hatırlayamadıklarını belirttikleri bu nedenle düşük notlarla bu dersleri geçtikleri veya kaldıkları için
tekrara bıraktıklarını ifade etmişlerdir (n=5). Konu ile ilgili olarak K5 “Klasik bir değerlendirme söz
konusuydu farklı bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün değildi düşünce veya üretme değil tamamıyla
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ezberle kâğıda dök, dediğimi uygula sınavdan geç mantığı vardı. Böte eğitimi daha doğrusu öğretmen
eğitimi için abes bir yaklaşımdı bu.”
Öğretmenlere göre değerlendirme özellikle uygulama derslerinde proje üzerinden süreç değerlendirme ile
veya sınavların bilgisayar üzerinden gerçekleşmesiyle yapılırsa dersin hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı
daha rahat anlaşılabilir (n=7). Sınavın bilgisayar üzerinden yapılmasını eleştiren ve çok zaman alacağını
belirten öğretmenler en azından ders içi ödevlerle sürecin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir
(n=5). Bu konuda K7 “Eğitim fakültelerinde yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının daha çok
performans odaklı olması gerektiğini düşünmekteyim. ” ifadesiyle görüşünü belirtmiştir. K1 de aynı
şekilde “Kesinlikle uygun olduğunu düşünmüyorum. Uygulama derslerinde klasik sınav sisteminin
uygulanması bu düşünceme bir örnektir. Öğrenci ezber yaparak girdiği bir uygulama sınavında başarılı
olamıyor. Bence bu yüzden ya sınav bilgisayarda yapılmalı ya da proje ödevleriyle öğrencinin başarısı
takip edilmeli, aksi halde ezberlemeyen dersi geçemiyordu.” Şeklinde görüşünü belirterek değerlendirme
tekniklerinin farklı olması gerektiğini ifade etmiştir.
SONUÇ
Öğretmenlerin BÖTE programına ilişkin görüşleri mesleki deneyimleri ve bilgi düzeylerine başvurularak
değerlendirildiğinde bölüm programının hedeflerinin genelde afaki kaldığı görüşünde birleştikleri
görülmektedir. Öğretmenlere göre bölüm hedefleri uygulanabilir hedeflerdir ancak MEB ‘in beklentisi
olan Bilişim Teknolojileri öğretmenini yetiştirmeye elverişli değildir. Bilişim teknolojileri öğretmenlerine
biçilen görev ve sorumluluklar idareciye, öğrenciye, diğer öğretmenlere hatta memurlara göre bile
değişiklik göstermektedir. Öğretmenlerin kendilerinden beklenen görevleri lisans düzeyinde aldıkları
program içeriğiyle sağlayamadıkları, bu konu zorluklar yaşadıkları anlaşılmıştır. Bu durum benzer
çalışmalarla paralellik gösteremektedir (Eren ve Uluuysal, 2012; Topu ve Göktaş, 2012). Dolayısıyla
lisans programı hazırlanırken MEB ile işbirliği içinde olup, hedeflerin bireye, topluma ve konu alanı
ihtiyacına uygun olarak belirlenmesi gereklidir bulgusu diğer çalışmalarca da desteklenmektedir (Karal ve
Timuçin, 2010; Yeşiltepe ve Erdoğan, 2012). Ayrıca hedefler güncel teknolojik gelişmeleri göz önüne
alarak yazılmalıdır. Bu bulgu Keser ve Çetinkaya (2013)’nın yapmış olduğu uzun süreli tarama
araştırmasıyla paralellik taşımaktadır.
İçerik boyutunda ise öğretmenlere göre Html 5 ve Java gibi dersler programlama ve web tasarımı
derslerinin içeriğine eklenmelidir. Özellikle teknik alan derslerinin güncellemeye sürekli açık olması
gerektiği tüm öğretmenlerce vurgulanmıştır. Öğretmenlik alan derslerinden olan okul deneyimine yönelik
içerik ve uygulama sayısı arttırılırsa öğretmenlerin mezuniyet sonrası daha az sıkıntı yaşayacağı da dile
getirilen bir başka noktadır. Öğrenci ile etkili iletişim kurmak için ayrıca seçmeli ders eklenmesi de
önerilmiştir. Genel kültür derslerinden yararlandıklarını belirten öğretmenlerin teknik derslerin sayısının
ve uygulamasının arttırılmasını istedikleri anlaşılmaktadır. Bu durum Topu ve Göktaş’ın (2012)
çalışmasıyla benzerdir.
Etkinlik boyutunda teori ve uygulama derslerinde öğrencinin aktif katılımının sağlanması, farklı öğretim
yöntem ve teknikleri ders içinde kullanılmasının öğrencilerin dersleri anlamasında kolaylaştırıcı olacağı
aynı zamanda bu dersleri meslek hayatlarında nasıl aktaracakları noktasında daha yol gösterici olacağı
kanısındadırlar.
Öğretmenlere göre derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme tekniklerinin değiştirilerek klasik
sınavlar yerine performans odaklı yaklaşımın benimsenmesi, süreç değerlendirmesinin yapılmasının
öğrencilerin performanslarını daha doğru yansıtacağını düşündükleri görülmektedir.
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Bir Yapay Zekâ Problemi Uyarlaması: Basat ve Tepegöz Oyunu
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, yapay zekâ dersine kayıtlı öğrencilerin kendi geliştirdikleri algoritmaları
uygulayabilmelerini sağlayacak grafik kullanıcı arayüzüne sahip bir oyun çerçevesi sunmaktır. Ayrıca,
Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Dede Korkut hikâyelerinde yer alan kahramanların oyun içinde
kullanılmasıyla öğrenci motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Canavar Dünyası (Wumpus World)
eksik bilgi kullanılarak üretilen kararlara bağlı olarak hareket eden bir zeki ajanın olduğu çok bilinen bir
yapay zekâ problemidir. Problemdeki senaryoya göre zeki ajan kare hücrelerden oluşmuş bir labirente
girmektedir. Her bir hücre, canavar (wumpus), dipsiz bir kuyu veya altın külçeleri içerebilmektedir. Zeki
ajan, içinde bulunduğu dünyayı duyuları ile sezerek labirenti oluşturan hücreler hakkında ipuçları toplar.
Zeki ajan bir yandan labirenti oluşturan hücrelerde dolaşarak altın külçelerine erişmeye, diğer yandan
dipsiz kuyu veya canavarın bulunduğu hücrelere ilerleyerek ölmekten uzak durmaya çalışmaktadır. Bu
çalışmada, yukarıda bahsedilen yapay zekâ problemi Dede Korkut kitabında yer alan 8. hikâye olan
Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi hikayesine uyarlanarak bir bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyunun
amacı, Tepegöz’ü yok edecek olan kılıcın Basat tarafından bulunması, Tepegöz’ün öldürülmesi ve
başlangıç hücreye geri dönülerek ve labirentten çıkılmasıdır. Tepegöz’ün Basat tarafından bulunması ve
yok edilmesi için öğrenciler, geliştirmiş oldukları yapay zekâ algoritmalarını kütüphane olarak oyuna
ekleyebilmektedir.
Anahtar kelimler: yapay zeka, eğitsel oyun tasarımı, oyun tabanlı öğrenme, Dede Korkut Hikayeleri
ABSTRACT: The aim of this work is to introduce a gaming framework which have graphical user
interface that enables students who registered to artificial intelligence course to apply their own
developed algorithms. It is also aimed to increase student motivation by using the heroes in Dede Korkut
stories which are an important place in Turkish literature in the game. The Wumpus World is a wellknown artificial intelligence problem for reasoning and acting with incomplete knowledge. According to
the scenario, the agent enters into a maze consisting of squares. Each square location may contain the
Wumpus, a bottomless pit, or a piece of gold bar. The agent can sense the world to get clues about the
squares of the maze. The agent moves around looking for gold and avoiding death caused by moving into
the location of a pit or the Wumpus. In this work, a computer game was developed which is adopted from
the 8th story of the Book of Dede Korkut. The story name is “How Basat Killed Tepegöz”. The objective
of the game is to find the sword which can be used to kill Tepegoz, return to the initial cell, and exit the
maze. In order for the target to be found and destroyed by the agent, students can add artificial
intelligence algorithms they developed to the game as a library.
Keywords: artificial intelligence, cultural game design, game based learning, Book of Dede Korkut
GİRİŞ
Bilim kurgu yazarları ve sinema endüstrisi, şaşırtıcı olmalarına rağmen bir o kadar da “acaba gerçekleşir
mi?” dedirten yapay zekânın gelişimi ve kullanımı ile ilgili tahminlerde bulunmaya çalışmışlar ve
eserlerinde yer vermişlerdir. Bilim kurgu kitap ve filmlerindeki kadar olmasa da yapay zeka, özellikle
akıllı cihazlar, akıllı ev ürünleri, akıllı otomobiller, nesnelerin interneti vb. uygulamalar ile günlük
yaşantımızın birçok alanında sessiz sedasız kendine yer bulmakta ve karşımıza çıkmaktadır.
Yapay zekâ, karmaşık problemleri çözmek amacıyla insanların muhakeme etme yeteneğine benzer
şekilde çalışan bilgisayar programları ya da sistemleri geliştirmek olarak tanımlanabilir. Genellikle insan
zekâsının sahip olduğu karakteristik davranışların ödünç alınmasıyla algoritmalar geliştirilir ve
bilgisayarın anlayacağı ve çalıştıracağı kodlara çevrilir. Yapay zekâ, bilgisayar bilimleri, matematik,
psikoloji, dilbilimi, felsefe, sinirbilimi vb. birçok farklı disiplinden konuları barındıran bir çalışma
alanıdır. Yukarıda adı geçen disiplinlerden sadece birine ait konuların kazanımlarının öğrenilebilmesi bile
öğrenci açısından zor bir süreçken, sınıf ortamında sunulan yapay zekâ fikirlerinin uygulanabilmesi ek bir
takım zorlukları da beraberinde getirmektedir (Cook & Holder, 2001).
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Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu çevrim içi veya dışı bilgisayar oyunu oynamayı sevmektedir.
Öğrencilerin oyun oynamaya düşkün olmalarını bir avantaja çevirmek isteyen birçok bilgisayar bilimi
eğitmeni lisans ve lisansüstü derslerde oyun örnekleri göstermekte ve oyun geliştirme ödevleri
vermektedir (Cliburn, 2006). Bilgisayar bilimlerinde yürütülen derslerde gösterilen örneklerde ve verilen
ödevlerde oyun geliştirilmesi öğrencilerin ders motivasyonunu arttırmasının yanında yazılan program
kodlarının sonuçlarını da görsel olarak görmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca programlama sırasında
oluşan hataların ayıklanması süreci de hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Zyda &
Koenig, 2008).
Bu çalışmanın amacı, yapay zekâ dersine kayıtlı öğrencilerin kendi geliştirdikleri algoritmaları
uygulayabilmelerini sağlayacak grafik kullanıcı arayüzüne sahip bir oyun çerçevesi sunmaktır. Grafik
arayüzde bulunan ana karakter (zeki ajan) oyun çerçevesinde tanımlı kütüphaneye ekli algoritmalardan
yapılan seçime göre hareket etmektedir. Arayüz bileşenleri ve karakterin hareketini sağlayan
mekanizmalar hazır olduğu için öğrencilerin sadece geliştirdikleri ve kodunu yazdıkları yeni algoritmayı
kütüphaneye eklemeleri yeterli olmaktadır. Böylece hem oyun oynayarak öğrenci motivasyonunun
artması hem de öğrencilerin sadece yazmaları gereken algoritma kodunun yazımına odaklanmaları
sağlanmış olmaktadır.
OYUN PROGRAMLAMANIN YAPAY ZEKÂ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
Bilgisayar oyunları, masaüstü ve taşınabilir iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişime bağlı
olarak her geçen gün daha fazla insan tarafından oynanır hale gelmektedir. Bilgisayar oyunları
başlangıçta sadece bilgisayarın kontrol ettiği sanal oyuncular ile gerçek oyuncular (kullanıcılar) arasında
ya da fiziksel olarak aynı mekânda bulunan oyuncular arasında oynanıyordu. Günümüz ağ bağlantılı
toplum çağında uzak mesafelerdeki oyuncular, aynı fiziksel mekânda bulunma zorunluluğu bulunmadan
bireysel veya toplu olarak birbirleri ile ya da bilgisayarın kontrol ettiği sanal oyuncular ile oyun içinde
mücadele edebilmektedirler. Bilgisayar oyunlarında yapay zekâ modülleri oyuncunun hareketlerine ve
oyun ortamına ait verileri düzenli olarak alır, işler ve bir karar vererek oyundaki sahne ve hareketleri
yönlendirirler. Bu yüzden yapay zekâ modülü ne kadar zeki ise oyunun oynanabilirliği ve kalitesi o kadar
yüksektir. Sonlu durum makineleri, bulanık durum makineleri, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları vb.
yapay zekâ teknikleri bir oyunun daha gerçekçi ve eğlenceli olmasında önemli bir rol oynarken, yapay
zekâ tekniklerinin anlatıldığı, yeni tekniklerin geliştirilmeye çalışıldığı yapay zekâ derslerinde konuların
öğretilmesi oyun programlama etkinlikleri ile gerçekleştirilemez mi? Yapılan çalışmalar yapay zekâ
derslerinde oyun programlama etkinliklerinin kullanılmasının derse kayıtlı öğrenci sayısını, derse devam
oranını, konuların akılda kalmasını ve öğrencilerin ders motivasyonlarını arttırdığı yönündeki öngörüyü
desteklemektedir.
Java programlama tekniklerini öğretmek amacıyla tasarlanmış olan Robocode isimli java tabanlı sanal
robot oyunu yardımıyla yapay zekâ dersini alan öğrencilerin derste tartışılan algoritmaları pratikte
uygulamalarına imkân sağlanarak teorinin daha iyi kavranması ve özgüvenlerinin artması sağlanmıştır
(Hartness, 2004). Texas Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünde öğrencilere yapay
zekâ dersini tanıtmak ve derse olan ilgiyi arttırmak amacıyla web tabanlı bir benzetim ortamı geliştirilmiş
yapay zekâ konularını oluşturan başlıkların daha iyi anlaşılması için öğrenciler tarafından geliştirilen
algoritmaların dinamik ve görsel bir ortamda test etmeleri sağlanmıştır (Cook & Holder, 2001). Derste
anlatılan yapay zekâ tekniklerinin uygulandığı ve sonuçların görsel olarak sunulduğu bir başka grafik
arayüze sahip oyun uygulama çatısında Spacewar, Pacman, Mancala ve Roborally kaynak kodları
öğrencilere verilmektedir. Her oyunun sahip olduğu grafiksel arayüz özelliği sayesinde öğrencilerin kendi
algoritmalarının ne derece iyi çalıştığını görmelerine olanak sağlanmaktadır. Altı yıl boyunca kullanılan
bu oyun uygulama çatısının öğrenci motivasyonunu arttırdığı belirtilmektedir (McGovern, Tidwell, &
Rushing, 2011).
CANAVAR DÜNYASININ BASAT ve TEPEGÖZ OLARAK UYARLANMASI
Canavar Dünyası (Wumpus World) eksik bilgi kullanılarak üretilen kararlara bağlı olarak hareket eden bir
zeki ajanın olduğu çok bilinen bir yapay zekâ problemidir. Problemdeki senaryoya göre zeki ajan kare
hücrelerden oluşmuş bir labirente girmektedir. Her bir hücre, canavar (wumpus), dipsiz bir kuyu veya
altın külçeleri içerebilmektedir. Zeki ajan bir yandan labirenti oluşturan hücrelerde dolaşarak altın
külçelerine erişmeye, diğer yandan dipsiz kuyu veya canavarın bulunduğu hücrelere ilerleyerek ölmekten
uzak durmaya çalışmaktadır. Zeki ajan, içinde bulunduğu dünyayı duyuları ile sezerek labirenti oluşturan
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hücreler hakkında ipuçları toplar (Russell & Norvig, 2010). Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen yapay
zekâ problemi Dede Korkut kitabında yer alan 8. Hikaye olan Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi hikayesi
olarak uyarlanarak bir bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyunun amacı, Tepegöz’ü yok edecek olan kılıcın
Basat tarafından bulunması, Tepegöz’ün öldürülmesi ve başlangıç hücreye geri dönülerek ve labirentten
çıkılmasıdır.
Basat ve Tepegöz dünyası karelerden oluşmuş bir matris yapı şeklinde ifade edilmektedir. Her bir kare
labirenti oluşturan hücrelere karşılık gelecek şekilde [x,y] olarak etiketlenmiştir. “x” matris yapıdaki
satırlara, “y” de sütunlara karşılık gelmektedir. Basat (zeki ajan) kılıcı aramaya her zaman [1,1] ile
gösterilen en altta soldaki kareden başlayacaktır. Basat’ın labirentin ne şekilde olduğu ve Tepegöz veya
çukurların hangi hücrede oldukları hakkında herhangi bir fikri yoktur. Basat algıladıklarına ve bunlara
karşı verdiği cevaplara bağlı olarak labirenti bilgi tabanında şekillendirmektedir.
Basat’ın Tanımlanması
Basatı tanımlamak için öncelikle Basat’ın algılayabilecekleri, bunlara vereceği cevaplar ve
amaçları belirlenmektedir. Basat’ın ortamdan algılayabilecekleri aşağıda listelenmiştir.
 Eğer Basat, Tepegöz’ün bulunduğu hücrede veya bu hücreye bitişik komşu hücrede ise KÖTÜ
KOKU algılayacaktır.
 Eğer Basat, çukur içeren hücrenin bitişiğindeki hücrede ise bir ESİNTİ algılayacaktır.
 Eğer Basat, sallanan kılıcın olduğu hücrede ise bu odada bir IŞILTI algılayacaktır.
 Eğer Basat, labirent sınırlarında duvara çarparsa ACI algılayacaktır.
 Basat, Tepegöz’ü öldüğünde ise korkunç bir ÇIĞLIK algılayacaktır.
Basat’ın algıladıkları bir liste halinde alınacaktır. Algılar listede aşağıdaki sırada ifade edilecektir.
[Kötü Koku, Esinti, Işıltı, Acı, Çığlık]
Örneğin eğer Basat kötü koku ve ışıltıyı algıladığı fakat esinti, acı ve çığlığı algılamadığı bir
hücrede ise algı listesi şu şekilde olacaktır.
[Kötü Koku, YOK, Işıltı, YOK, YOK]
Basat’ın ortamdan algıladıklarına karşılık gerçekleştirebileceği eylemler ise aşağıda
listelenmiştir.
 İlerle
 90o sola dön.
 90o sağa dön.
 Geri dönmek için iki kez 90o sağa dön.
 Kılıcı Al.
 Tepegözü Öldür.
 Labirentten çık.
Basat’ın amacı, yukarıda da bahsedildiği gibi Tepegöz’ü yok edecek olan kılıcın bulunması,
Tepegöz’ün öldürülmesi ve başlangıç hücreye geri dönülerek ve labirentten çıkılmasıdır.
Bilgi Tabanının Oluşturulması
Basat, algılayıcıları yardımıyla ortamdan algıladığı bilgileri, Tablo 1’de görülen cümlelere
dönüştürür ve daha sonra gerçekleştireceği hareketleri belirleyebilmek amacıyla bilgi tabanına ekler.
Tablo 14: Bilgi tabanına eklenen cümleler
Cümleler:
[1,1] hücresinde bir KÖTÜ KOKU yok.
[2,1] hücresinde bir KÖTÜ KOKU yok.
[1,2] hücresinde bir KÖTÜ KOKU var.
[1,1] hücresinde bir ESİNTİ yok.
[2,1] hücresinde bir ESİNTİ var.
[1,2] hücresinde bir ESİNTİ yok.

Kısaltmalar:
¬K1,1
¬K2,1
K1,2
¬E1,1
E2,1
¬E1,2

Bilgi tabanı aynı zamanda geriye dönük bir takım bilgileri de içermektedir.
 “Eğer bir hücre içinde KÖTÜ KOKU yoksa, bitişik komşu hücrelerin hiçbirinde TEPEGÖZ
yoktur.”. Bu cümleyi Önermeler Mantığı (Propositional Logic) ile ifade edecek olursak.
¬K1,1 => ¬T1,1 /\ ¬T1,2 /\ ¬T2,1
¬K2,1 => ¬T2,1 /\ ¬T1,1 /\ ¬T3,1 /\ ¬T2,2
K1,2 => ¬T1,2 /\ ¬T1,1 /\ ¬T2,2 /\ ¬T1,3
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“Eğer bir kare içinde KÖTÜ KOKU varsa TEPEGÖZ bitişik komşu hücrelerin birinde
olmalı.”
K1,2 => T1,2 \/ T1,1 \/ T2,2 \/ T1,3

Bilgi Tabanından Cevap Elde Edilmesi
Bilgi tabanı içinde, her bir hücre, yönlendirme ve Basat’ın algıladıkları için tanımlanmış
cevaplar olmalıdır. Örneğin: Basat [1,1] hücresinde doğu yönüne bakıyor ve Tepegöz algılamış olsun. Bu
durumda Basat İLERİ gidemez çünkü o zaman Tepegöz tarafından yenecektir. Bu cümleyi önermeler
mantığı cümlesi şekline dönüştürmek istersek
B1,1 /\ DoğuB /\ T2,1 => ¬İleri
Önermeler mantığında “Hangi cevabı vermeliyim?” sorusunu yanıtlamak mümkündür. Soruyu
sadece şu şekilde cevaplayabiliriz “İleri gidebilir miyim?” veya “Doğuya dönebilir miyim?”.
BASAT ve TEPEGÖZ OYUNU
Oyun çalıştırıldıktan sonra Basat’ın çalışması başlatılmadan önce labirentin oluşturulması
gerekmektedir.
Labirent, programın rastgele olarak Tepegöz
, kılıç
ve çukur
yerlerini belirleyip
ilgili hücrelere yerleştirmesi ve bitişik hücrelere ilgili etkileri yayması ile oluşturulabileceği gibi kullanıcı
da bu yerleştirmeleri istediği şekilde yapabilir veya programın yaptığı yerleşmeyi değiştirerek labirenti
oluşturabilir.
Labirenti rastgele oluşturmak için ana ekrandaki “Labirenti Oluştur” düğmesine basmak
yeterlidir. Oluşturulan labirenti görmek için
kontrolünü seçmek yeterlidir. Kutu
işaretlediği zaman hücrelerin içerikleri görülebilir. Yerleştirilen nesneleri göstermemek için işareti
kaldırmak gerekir.
Labirenti kullanıcı kendi oluşturacaksa öncelikle
kontrolünü
işaretlemeli ve hücre içeriğinin görünmesini sağlamalıdır. Daha sonra yerleştirilmek istenen nesne Şekil
1’de görüleceği gibi ya menü çubuğunda “Hücre İçeriği” menüsünde seçilip daha sonra yerleştirileceği
hücreye sol fare tuşu ile tıklanarak eklenmeli ya da yerleştirilmek istenen hücre üzerine gidilerek sağ fare
tuşu tıklanarak açılan menüden seçilmelidir. Oluşturulmuş ve oynanmaya hazır bir labirent Şekil 2’de
görülmektedir.
Şekil 1: Nesnelerin Kullanıcı tarafından yerleştirilmesi

Basat’ın Çalıştırılması:
Basat’ın çalıştırılması, Zeki Basat ve Elle Basat Kontrolü olmak üzere iki şekilde
gerçekleştirilebilmektedir. Basat’ın ne şekilde çalışması gerektiği menü çubuğundaki “Basat Kontrol”
menüsünden seçilebilir.Şekil 2: Basat ve Tepegöz oyun ortamı
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Zeki Basat çalışırken gidilecek hücreler rastgele ve sıralı olarak iki şekilde belirlenebilir.
Varsayılan değer olarak Basat gideceği hücreyi bulmak için sıralı yöntemi kullanmaktadır. Rastgele hücre
belirlemesi için
kontrolünün işaretlenmesi gereklidir.
Basat’ın zeki mi olacağı yoksa kullanıcı tarafından mı kontrol edileceği belirlendikten sonra
“Basat Çalıştır” düğmesine basılarak Basat’ın çalışması sağlanır. Eğer elle Basat kontrolü seçilmiş ise
gidilmesi istenen hücreye sol fare tıklaması Basat’ın ilerlemesi için yeterlidir.
Basat’ın Algıladıklarının ve Verdiği Cevapların İzlenmesi:
Basat’ın çalışması esnasında ortamdan algıladıklarını, verdiği cevapları ve o ana kadar izlediği
yolu görmek için ana ekrandaki “Basat Algı ve Hareketleri” bölümüne bakmak gerekmektedir. Basat’ın o
andaki yönü ana ekrandaki Şekil 3’te görülen bölümden izlenebilir.
Şekil 3: Basat’ın Yönünün Takibi

Basat o an hangi yönde ise ilgili yönün baş harfi kırmızı diğer
yönler siyah olacaktır. Kuzey (K), Doğu (D) vb. Eğer zeki Basat
seçilmişse tüm cevaplar otomatik üretilerek hücrelere tahminler
yazılacaktır. Eğer Elle Basat Kontrol seçeneği seçilmişse, hücrelere
ortamdan algılananlara bağlı olarak tahminleri yerleştirmek için “Basat Tahminleri” menüsünden hücreye
konacak işaret seçilmeli ve hücreye sol fare tıklanarak tahmin yerleştirilmelidir. İkinci bir yol da
ilgilenilen hücre üzerine sağ fare tıklaması ile açılan menüden Basat tahmini seçiminin yapılmasıdır.
Basat tahminlerinin elle yerleştirmesine dair ekran görüntüleri Şekil 4’te görülmektedir.
Şekil 4: Elle Basat kontrolünde Basat tahminlerinin yerleştirilmesi

Basat’ın çalışması esnasında programın görüntüsü Şekil 5’te görülmektedir.
Şekil 5: Basat’ın algıladıkları ve bu algılara bağlı olarak Basat’ın gerçekleştirdiği hareketler
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SONUÇ
Geliştirilen Basat ve Tepegöz oyunu, yapay zekâ dersine kayıtlı öğrencilere derste anlatılan yapay zeka
tekniklerinin oyun tasarımında nasıl kullanılacağına yönelik olarak fikir vermektedir. Bununla birlikte
zeki ajana yönelik olarak bilgi tabanının oluşturulması ve oluşturulan bilgi tabanından ajanın
gerçekleştirmesi gereken hareketin (ortamdan algılanan bilgiler ve geçmişe dönük bilgiler yardımıyla elde
edilen cevap) belirlenmesi için kullanılabilecek farklı yapay zekâ tekniklerine ait algoritmaların
öğrenciler tarafından kolaylıkla geliştirilmesine ve Basat Kontrol menüsü altına eklenmesine olanak
sağlanmaktadır. Varsayılan olarak Elle Basat Kontrol özelliğinin yanında, Önermeler Mantığı ve Birinci
Derece Mantık kullanılarak yapılan bilgi tabanlı çözümleme algoritmaları oyunda menüden
seçilebilmektedir. Farklı yöntemlerin geliştirilip eklenmesi sürecinde öğrenciler arayüz bileşenlerinin
nasıl olması ya da nasıl yerleştirilmesi gerektiği ile ilgili geliştirme yapmaları ve kod yazmaları
gerekmemektedir. Sadece yeni algoritmanın geliştirilmesine odaklanabildikleri ve gerçekleştirdikleri
algoritmanın sonucunu platformda anında görebildikleri için hata ayıklama işlemini kolaylaştırmaktadır.
Öğrencilerin oyun tabanlı olmayan ve metin tabanlı çıktı üreten konsol uygulamaları geliştirmek yerine
görsel arayüze sahip oyun tabanlı bir platform üzerinde algoritma geliştirmeyi tercih ettikleri
görülmektedir.
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Eğitim Politikası Geliştirmede Finlandiya ve Güney Kore Örneklerinin
Değerlendirilmesi
Zülfü DEMİRTAŞ
Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EYTPE A.B.D. , Elazığ
Servet BALIKCI
Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EYTPE A.B.D. , Elazığ
Özkan KÜÇÜK
Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EYTPE A.B.D. , Elazığ
ÖZET: Dünya genelinde eğitim politikalarının belirlenmesinde eğitim sistemlerinin ve bu sistemlerin
çıktılarının karşılaştırılması eğilimi hızla yaygınlaşmaktadır. Uluslararası düzeyde öğrenci başarılarını
ölçen bazı sınavlar ve araştırmaların sonuçları doğrultusunda yapılan ülke sıralamaları da politik
kararlarda etkili olmaktadır. Finlandiya ve Güney Kore, özellikle uluslararası öğrenci başarılarını ölçen
sınavlarda elde ettikleri sonuçlar ile tüm dünyada eğitim araştırmalarının odak noktası haline gelmiştir.
PISA 2006, 2009 ve 2012 sonuçları ile Güney Kore ve küçük Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya eğitim
sistemleri tüm dünyanın gündemine oturmuştur. Örneğin, İngiltere'nin Finlandiya modeli temelinde
öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu getirme girişimi bu yaklaşımın bariz kanıtlarından biridir. Bu
ülkelerin bir arada değerlendirilmesinin asıl önemli yanı, söz konusu ülkelerde uygulanan farklı yönetim
yaklaşımlarıdır. Güney Kore'de 2000 yılından sonra okullara bazı özerklik hakları tanınmasına rağmen
merkezi yönetimin etkisi güçlü bir şekilde hissedilmekte; aşırı düzeyde yarışmacı ve öğrencileri zorlayıcı
bir sistem olarak dikkat çekmektedir. Avrupa ülkeleri içerisinde tutarlı bir biçimde eğitim alanında en
başarılı ülke konumunda olan Finlandiya ise vatandaşlarına sunduğu yüksek yaşam kalitesi ve eğitimde
fırsat eşitliği ilkesi ile küresel araştırmalara konu olmaktadır. Bu çalışma son yıllarda karşılaştırmalı
eğitim araştırmalarında adından sıklıkla söz edilen Güney Kore ve Finlandiya örnekleri ile eğitimde
politika geliştirme yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Birbirinden neredeyse tamamen farklı
bu iki yaklaşımın elde ettiği başarı incelenmeye değerdir. Bununla birlikte her iki sistemde dikkat çeken
önemli ortak adımlar şunlardır: öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürdürme,
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitimin kalitesinin arttırılması; eğitim ile ilgili tüm sitemlerin
işbirliği içinde ve uyumlu çalışmaları; iş dünyası ile işbirliği yapılması ile etkili eğitim politikaları
geliştirildiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Eğitim politikası, Güney Kore, Finlandiya, Merkeziyetçilik, Âdem-i Merkeziyetçilik

GİRİŞ
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Eğitim politika ve reformları geçekleştirilirken veya bu reformlar değerlendirilirken sadece sayısal veriler
ışığında karşılaştırmalar yapmak, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, demografik özelliklerini ve
tarihsel gelişimlerini dikkate almamak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle eğitim politikaları
geliştirilirken eğitim sistemlerinin tüm paydaşlarının ve boyutlarının ele alınması yararlı olacaktır.
Herhangi bir ülkenin eğitimde elde ettiği başarıdan veya başarısızlıktan sadece aileyi, sadece öğrenciyi ya
da sadece öğretmeni sorumlu tutmak gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Başarılı bir eğitim kültüründen
öncelikle o ülkenin eğitim sistemi ve eğitim politikaları sorumlu olmalıdır. Dünyanın en başarılı eğitim
kültürlerinde, öğrencilerin başarılarından eğitim sistemi sorumludur ve bu sistem o ülkenin kültürü
tarafından geliştirilir (Schleicher, A. 2015).
Finlandiya ve Güney Kore tüm dünyada en başarılı eğitim sistemlerine sahip iki ülke olarak kabul
edilmektedir. Bu iki ülke tamamen kendi kültürlerine uygun olarak geliştirdikleri eğitim sistemleri ile
başarıyı elde etmişlerdir. Söz konusu iki ülkenin eğitim alanında elde ettikleri başarı göstergeleri sadece
PISA ve TIMMS gibi uluslararası eğitim araştırmalarının sonuçları ile sınırlı değildir. İnsani gelişme
indeksi, bilgiye ulaşma sıralaması, patent başvurusu, milli gelir, çocukların yaratıcılık ve problem çözme
başarıları ve yenilikçilik sıralamalarında bu iki ülkenin bulunduğu yerler eğitim alanında elde ettikleri
başarı ile ilgili gerçekten çok değerli göstergeler sunmaktadır. Nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel
yapıları ile birbirinden tamamen farklı iki sistemin (Demokratik, insan haklarını ve eşitlik ilkesini
merkezine alan Finlandiya; merkezi yönetimin oldukça etkili olduğu, öğrencilerin baskıcı ve zorlayıcı
geleneksel bir yaklaşımla eğitildiği Güney Kore) başarı merkezinde bir araya getirilmesi Türk eğitim
sistemi için önemli dersler barındırmaktadır.
Savaş sonrasında Güney Kore’de okuryazarlık oranı yüzde otuzun altında ve kişi başına düşen milli gelir
ancak iki yüz dolardı. Güney Kore şirketi Samsung’un 2015 yılında aldığı patent sayısı beş bin yetmiş
ikidir ve bu sayı ne yazık ki Türkiye’nin on yılda aldığı patent sayısından daha fazladır. Türk çocuklarının
yaratıcılık ve problem çözmede başarı oranı yüzde iki virgül iki iken Güney Koreli çocukların başarı
oranı yüzde yirmi sekizdir.

Bilgiye ulaşmada Finlandiya birinci sırada Türkiye yüz elli dördüncü

sıradadır.1970’li yıllara kadar ekonomisi Türkiye ile aynı seviyede olan Finlandiya’nın milli geliri bugün
Türkiye’nin dört katıdır. Türkiye, Dünya İnsani Gelişme İndeksinde yetmiş iki, Finlandiya yirmi dört ve
Güney Kore on yedinci sıradadır.
Elli yıl öncesine bakıldığında savaştan yeni çıkmış Güney Kore ve ekonomik bakımdan Avrupa’nın
gerisinde kalan Finlandiya eğitim alanında adından en son söz edilecek iki ülke iken günümüzde başta
eğitim olmak üzere hemen hemen tüm alanlarda öne geçmeyi başarmışlardır. Geçen yarım yüzyılda her
iki ülke eğitimde büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve bu dönüşüm ile çok önemli başarılar elde
etmişlerdir. Eğitim felsefeleri, sistemleri, uygulanan eğitim modelleri ve yaklaşımları ile birbirinin
neredeyse zıddı olan bu iki ülkenin neleri doğru yaptıklarına bakmak eğitim politikası alanında önemli
veriler sağlayacaktır. Ancak her iki ülkede eğitim sisteminin temel yapı taşını eğitimde fırsat eşitliği
sağlamak olduğunu ve ülkelerinin içinde bulundukları ekonomik darboğazdan çıkarmak için en önemli
araç olarak eğitimi kabul ettiklerini görmekteyiz.
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Bir yanda eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen, âdem-i merkeziyetçi bir yaklaşımla okulların özerkliğine
önem veren Finlandiya; diğer yanda merkeziyetçi, zorlayıcı hatta baskıcı ve gelenekçi yaklaşımı ile
Güney Kore başarı merkezinde bir araya gelebilmişlerdir. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki çocuklardan
daha uzun süre eğitim alan Güney Koreli çocuklara karşın Finlandiyalı çocukların kısa süreli okul günleri
ve oyuna daha fazla zaman ayırabildikleri görülmektedir. Güney Kore'de eğitim test odaklıdır. Lise ve
üniversiteye girmek için oldukça zorlu bir giriş sınavı vardır ve bu testte başarılı olma baskısı, çocuklar
üç ya da dört yaşındayken başlamaktadır. Sosyal ve kültürel yaklaşımları bakımından Güney Koreliler
eğitime çok önem verirler ve ciddi yatırımlar yaparlar. Aileler çocukların eğitimi için bütçelerinin önemli
bir kısmını okul sonrasında özel öğretim kurumlarında veya özel derslere ayırmaktadırlar. Buna karşın
Finlandiya’da gündüz bakımevleri dışında özel öğretim kurumuna rastlanmamaktadır. Finli çocuklar
sınav baskısından uzak bir biçimde istedikleri okulda eğitim alabiliyor ve okul dışında bir eğitim
almıyorlar. Bu çalışma, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında isimlerini sıklıkla duyduğumuz Güney
Kore ve Finlandiya örnekleri doğrultusunda eğitim politikası geliştirme yaklaşımlarının değerlendirilmesi
hedeflenmektedir. Eğitim politikaları ve reformları geçekleştirilirken, eğitim sistem ve politikaları
değerlendirilirken veya karşılaştırılırken sadece sayısal verilere bakmak asla yeterli olmamalıdır. Söz
konusu sistem ve politika değerlendirmelerinde ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, demografik
özelliklerini ve tarihsel gelişimlerini de dikkate almak gerekir. İki ülkenin eğitim sistem ve yaklaşımları
bakımından temel farklılıkları ve elde ettikleri başarıları rahat bir biçimde görebilmek için aşağıdaki
tablolara bakmak önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Bilgiler her iki ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı
İnternet Sitelerinden alınmıştır.
GENEL DURUM

FİNLANDİYA

GÜNEY KORE

Eğitim Yönetimi

Âdem-i Merkeziyetçi

Merkeziyetçi

Okur Yazar Oranı

% 100

% 98

Akademik Yıl

180 iş günü

170 iş günü

Zorunlu Eğitim

9 Yıl (7-16) Ücretsiz

9 Yıl (6-15)

Öğretmen-Öğrenci Oranı

15:1

30:1

Özel Okullar

Okul Öncesi Eğitim

Dil okulları, Özel dersler, özel
ve yarı özel okullar

Eğitime Ayrılan Bütçe

11.1 Milyar Euro

10.1 Milyar Euro

Tablo 1. Finlandiya ve Güney Kore Eğitim Sistemleri, Genel Görünüm
2003 Sonuçları

Güney Kore

Finlandiya

Problem Çözme Becerileri

1

3

Matematik Performansı

3

2

Okuma Performansı

2

1

Fen Bilimleri Performansı

4

1

Tablo 2. PISA 2003 Araştırma Sonuçlarına Göre Finli ve Güney Koreli Öğrencilerin Başarıları
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2006 Sonuçları

Güney Kore

Finlandiya

Okuma Performansı

1

2

Fen Bilimleri Performansı

11

1

Matematik Performansı

4

2

Tablo 3. PISA 2006 Araştırma Sonuçlarına Göre Finli ve Güney Koreli Öğrencilerin Başarıları
2009 Sonuçları

Güney Kore

Finlandiya

Okuma Performansı

2

3

Matematik Performansı

4

6

Fen Bilimleri Performansı

6

2

Tablo 4. PISA 2009 Araştırma Sonuçlarına Göre Finli ve Güney Koreli Öğrencilerin Başarıları
2012 Sonuçları

Güney Kore

Finlandiya

Matematik Performansı

5

12

Okuma Performansı

5

6

Fen Bilimleri Performansı

7

5

Tablo 4. PISA 2012 Araştırma Sonuçlarına Göre Finli ve Güney Koreli Öğrencilerin Başarıları
PISA 2015 sonuçları 2016 Aralık ayında yayınlanacaktır.
Görüldüğü üzere Finli ve Güney Koreli öğrenciler yapılan tüm PISA araştırmalarında OECD
ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek sıralamada devamlı olarak ilk onda yer almayı
başarmışlardır. Elbette PISA araştırmalarında Türkiye’nin genellikle kırklı sıralarda yer aldığını ve
OECD ortalamalarının altında kaldığını hatırlatmak gerekir. Singapur, Şangay, Çin’in Hong Kong ve TaiPei gibi özerk bölgelerinin araştırmaya katılması ile ilk sıraları kaptırmış olsalar da tutarlı bir biçimde ilk
sıralarda yer alarak başarılarının rastlantısal olmadığını kanıtlamışlardır. Benzer sonuçları TIMMS ve
PIRLS sonuçlarında da görmek mümkündür.
TIMMS 2011 Sonuçları

Güney Kore

Finlandiya

Matematik

2

10

Fen Bilimleri

2

3

TIMMS 2007 Sonuçları

Güney Kore

Finlandiya

Matematik

2

-

Fen Bilimleri

5

-

Tablo 5. TIMMS&PIRLS 2011 ve 2007 Sonuçlarına Göre Finli ve Güney Koreli Öğrencilerin
Başarıları
Küresel Yenilikçilik (İnovasyon) İndeksi
Finlandiya

5.

The Global Innovation Index 2016

Güney Kore

11.

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-
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Türkiye

42.

indicator

Tablo 6. Küresel Yenilikçilik İndeksinde Finlandiya, Güney Kore ve Türkiye’nin Sıralaması
Fin Eğitim Sistemi ve Eğitim Politikası
Finlandiya’da eğitim politikasının temel ilkesi her bireyin kaliteli eğitim ve öğretime erişim hakkına eşit
biçimde sahip olmasıdır.

Finlandiya, 1950’lerin durağan tarım-sanayi toplumundan bilgi ekonomisi

modeline geçiş yapan ve bu geçişte eğitimi ekonomik ve sosyal gelişmenin temel anahtarı olarak kullanan
önemli bir örnektir (Sahlberg, P. 2007). Fin eğitim politikaları temel olarak eşitlik, esneklik, yaratıcılık,
öğretmenlerin uzmanlaşması ve güvene dayalıdır. Dünya’da yaygın olan test sonuçlarına dayalı bir hesap
verebilirlik ve dışarıdan belirlenen eğitim standartları hiçbir zaman bu politikaların bir parçası olmamıştır.
1990’larda tüm dünyada etkisini gösteren bankacılık sektöründeki kriz Finlandiya’ya ciddi bir ekonomik
kriz yaşatmıştır. Ülkedeki işsizlik oranı bir anda yüzde dörtten yüzde on sekize çıkmıştır. Bu darboğazdan
kurtulmak için Finlandiya, ihracatını çeşitlendirerek arttırmak ve iş dünyasının kendisini yenilemesinin
teşvik edilmesi yolunu seçmiştir (Sahlberg, P. 2007). Sonuç olarak, Finlandiya bu krizi atlatmış ve bu
yüzyılın ilk on yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından dört kez dünyanın en rekabetçi ekonomisi
seçilmiştir. Bu başarısını yüksek insani sermayeye, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımına,
eğitim ve araştırma kuruluşlarının yenilikçilik ve ileri teknoloji gelişimini teşvik edecek şekilde
tasarlamasına

borçludur.

Ayrıca

Finlandiya’nın

Uluslararası

Şeffaflık

Örgütü

(International

Transparency) tarafından oluşturulan yolsuzluğa en az rastlanan ülkeler sıralamasında daima üst sıralarda
yer aldığını görmekteyiz.
Fin eğitim politikasındaki anahtar kelimeler eşitlik, verimlilik, kalite ve uluslararası hale getirmektir.
Avrupa 2020 Stratejisi ile uyumlu olan Fin eğitim ve bilim politikası toplumun refahı ve rekabet gücünün
arttırılmasında en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği insanların etnik
kökenine, yaşına, cinsiyetine, ekonomik durumuna veya yaşadığı yere bakılmaksızın tüm vatandaşlara
sunmak tüm iktidarlar için vazgeçilmez bir kuraldır. Eğitim politikası, yaşam boyu öğrenme ilkesi üzerine
inşa edilmiştir. Herkesin eşit fırsatlara sahip olarak eğitime erişimi anayasal bir haktır. Okulların öğrenci
seçme durumları söz konusu değildir. Öğrenciler kendilerine en yakın okula kayıt olurlar ve isterlerse
başka okulları da tercih edebilirler. Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitim alabilecekleri kreş,
gündüz bakımevi ve anaokulları dışında özel ve ücretli eğitime rastlanamaz.
Kamu idarelerinin, mali durumu ne olursa olsun, zorunlu eğitimin ardından da eğitim almak ve
kendilerini geliştirmek isteyen her Finlandiya vatandaşı için fırsat eşitliği sağlanması gerekir.
Finlandiya’da eğitim, yetişkin eğitimi dışında okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm kademelerde
ücretsizdir (Finland Ministry of Education and Culture Official Web-Site, 2016). Mevcut Fin
Hükümetinin eğitim alanında önümüzdeki on yıl için temel hedefi, insanları sürekli yeni bir şeyler
öğrenmeye teşvik eden bir ülke haline gelmektir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak konusunda
gösterdikleri hassasiyet ile Finlandiya eğitim, beceri kazandırma ve modern öğrenme teknikleri
alanlarında öncü bir ülke konumundadır.
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Finlandiya hükümeti eğitim politikası geliştirirken başta eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile öğrencilerin
çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmasını hedefleyerek öğrenme ortamlarını modernize etmiş,
dijitalleşme ve yeni pedagojik yaklaşımların sunduğu olanaklar eğitim faaliyetlerine uygulanmıştır.
Eğitim ve iş hayatı dışında kalan genç nüfusun oranının düşürülmesi için tedbirler alınmıştır. Ayrıca iş
dünyası ile eğitim kurumları arasında işbirliği ve diyalog geliştirilmiş ve eğitimin uluslararası hale
getirilmesi için yoğun çaba harcanmıştır (Fin Hükümet Programı, 2016). Yapılan bu çalışmalar
neticesinde Finlandiya eğitim turizmi gibi yeni bir ekonomik yarar alanı oluşturmayı başarmıştır.
Finlandiya’da eğitim alanında geliştirilen ve uygulanan politikalar tamamen bir mutabakat sonucu
gerçekleşmektedir. Hükümet, sendikalar, işveren örgütleri ve muhalefet işbirliği ve süreklilik ilkesi ile
çalışmaktadırlar. Farklı paydaşların geniş bir yelpazede katılım, danışma ve işbirliği eğitim reformlarında
temel bir rol oynamaktadır. Eğitimin temel amaçları ve eğitim politikasının genel hatları merkezi olarak
tanımlanmış ancak uygulama yerel yönetimlerin sorumluluk ve tasarrufuna bırakılmıştır.
Eğitimin temel amacı insanlığa ve topluma etik olarak sorumlu bireyler yetiştirmek için öğrencilerin
gelişimini desteklemek ve hayatta ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri onlara sağlamaktır. Yüksek
kaliteli bir eğitim ve öğretime erişim için tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sağlanması Fin eğitim
politikasının uzun vadeli hedefidir. Finlandiya eğitim politikasında. Anayasada koruma altına alınan
eğitim hakkı hayat boyu öğrenme ve ücretsiz eğitim ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Eğitim toplumun
rekabet ve refahı için bir anahtar olarak görülmektedir.
Tüm okulların amaçlarının ve farklı derslerin temel içeriği ulusal çekirdek müfredat bulunur. Ancak,
eğitim sağlayıcıları, genellikle yerel eğitim yetkilileri ulusal çekirdek müfredat çerçevesinde kendi
müfredatlarını hazırlarlar. Lise eğitiminde öğrenci seçimi temel eğitim sertifikası ve not ortalaması ile
yapılmaktadır. Giriş ve yetenek testlerinin kullanıldığı özel durumlar da vardır ve öğrencilere hobi ve
diğer spor, müzik ve sanat gibi faaliyetler için puan verilebilir.
Finlandiya'da öğretmenler üniversite mezunudurlar. Genel eğitimde tüm öğretmenlerin yüksek lisans
derecesine sahip olması gereklidir. Finlandiya'da öğretmenlik, profesyonel, oldukça özerk, eğitim düzeyi
yüksek ve itibarlı bir meslek olarak görülmektedir. Gündüz bakım merkezlerinde görev yapan öğretim ve
rehberlik personeli genellikle lisans derecesine sahiptir. Okullarda çalışan okul öncesi öğretmenler yüksek
lisans derecesine sahiptirler.

Öğretmen eğitimi, iki basamaklıdır. İlk basamak pedagojik eğitimi içeren lisans eğitimidir ve ikinci
basamak lisans programına bütünleşmiş edilmiş yüksek lisans eğitimidir. Öğretmenlerinin büyük
çoğunluğu her yıl hizmet içi eğitime katılmak zorundadırlar. Hizmet içi eğitim farklı sağlayıcılar
tarafından sunulmaktadır. Öncelikle eğitim politikaları ve reformların uygulanması için önemli alanlarda
devlet tarafından verilen hizmet içi eğitim programları ve diğer eğitim kurumları tarafından hazırlanan
öğretim personelinin mesleki yeterliliklerini geliştirmek için eğitimler verilmektedir.
Güney Kore Eğitim Sistemi ve Eğitim Politikası
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Güney Kore eğitim sistemi dayanıklılık,

çok çalışma ve daha çok çalışma prensibine dayandığını

söyleyebiliriz. Kaçınılmaz bir biçimde Asya Pasifik bölgesi ülkelerine özgü sınav ve disiplinli çalışma
felsefesi ülkenin eğitim sisteminin ve geliştirilen eğitim politikalarının temel taşını oluşturmaktadır. Bu
sınavlar kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu sınavlarda başarılı olabilmek ise oldukça yorucu
ve zorlayıcı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Konfüçyüs felsefesinin hâkim olduğu ülkelerin büyük
çoğunluğunda, hala sınav kültürüyle desteklenen bir eğitim başarısına saygı duyulmaktadır. Bu ülkeler
arasında Güney Kore belki de en başarılı ülke olarak diğerlerinden bir adım öne çıkmaktadır. Elbette bu
yoğun ve baskıcı eğitim yaklaşımı sonucunda Güney Kore’de yaygın olan dokuz ile on altı yaş grubu
çocukların intihar girişimlerini unutmamak gerekir.
Eleştirel düşünme ve analiz testleri de dâhil olmak üzere uluslararası karşılaştırmalı öğrenci başarı
testlerinde en ön sıralarda yer alan Güney Koreli öğrenciler başarmak için muazzam ve acımasız bir baskı
altında yaşıyorlar ve önemli bir bedel ödüyorlar. Ülke kültürü yetenekten ziyade çalışmayı daha çok
önemsemektedir. Koreliler temel olarak arzuladıkları bir geleceğe sahip olmak için zorlu eğitim dönemini
atlatmaları gerektiğine inanıyorlar. PISA eğitim direktörü ve OECD eğitim danışmanı Andreas
Schleicher, bu durumu şöyle açıklamaktadır: Bu bir, kısa dönem mutsuzluk ve uzun dönem mutluluk
sorunsalı. Bu sadece ailelerin çocuklarına baskı yapması değil. Kültür, geleneksel olarak uyumlu olmayı
ve düzeni kutsadığı için diğer öğrencilerden gelen baskı da performans beklentilerini yükseltebilir. Diğer
Asya ülkelerinde olduğu gibi Güney Kore’de de sınıfların mevcudu oldukça kalabalık fakat hedef, bir
öğretmenin sınıfa önderlik etmesi ve akran ilişkilerinin geliştirilmesidir.
Geçen yarım yüzyıl boyunca, Güney Kore, hem eğitim hem de ekonomik ilerleme alanında esaslı
hamleler yapılmıştır. Ülke ekonomisi 1950’lerde, Asya ve Afrika’daki birçok gelişmekte olan ülkenin
düzeyindeyken, bugün dünyanın en büyük yirmi ekonomisi arasında yer almaktadır. Eğitim alanında da
en başarılı ülkeler arasında bulunan Güney Kore, kişi başına düşen gayrisafi milli hâsıla bakımından
İtalya ve İspanya’nın düzeyine ulaşmış durumdadır. Ekonomik büyüklüğü içindeki payı bakımından,
Güney Kore eğitime diğer birçok ülkeden daha fazla harcama yapmaktadır. Örneğin 2008 yılında, ülke
GSMH’sinin yüzde 7,6’sı eğitim yatırımlarına ayrılmıştır. Bu oran, OECD ülkeleri içinde, İzlanda’dan
sonraki en yüksek oran olup, yüzde 5,9 olan OECD ortalamasının da oldukça üzerindedir. G. Kore
okullarında sınıf başına öğrenci sayısı diğer OECD ülkelerinden fazladır. 2009 yılında, ilkokul
sınıflarında ortalama öğrenci sayısı 28’di. Bu sayı, 2000 yılındaki 36’dan düşük olmakla birlikte, 21 olan
OECD ortalamasının hala üzerindeydi. Ortaokul sınıflarındaysa, OECD ortalaması 24’ün altındayken, G.
Kore’de 35’tir.
Güney Koreli çocuklar, okulda, birçok OECD ülkesinin çocuklarından daha az zaman geçirmektedirler.
Bununla birlikte, çocukların büyük bölümü, genellikle akşamın geç saatlerine dek süren özel derslere
katılmaktadır. Örneğin 2010 yılında, ortaokul öğrencilerinin yüzde 72,2’sinin bu özel derslere katıldıkları
tahmin edilmektedir. İlkokul düzeyindeyse, bu oranın yüzde 86,8 gibi yüksek bir düzeyde olduğu tahmin
edilmektedir. Güney Koreli ailelerin eğitim giderlerine katılma oranı diğer OECD ülkelerinde olduğundan
çok daha yüksektir. 2008 yılında, yüzde 7 olan OECD ortalamasına karşılık, Güney Kore’de eğitim
maliyetinin yüzde 19’unu aileler üstlendikleri görülmektedir. Anaokullarındaysa, eğitim giderlerinin
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yüzde 78’i yine özel kişilerce karşılanmaktadır ki bu bakımdan OECD ortalaması yüzde otuz bir
düzeyindedir.
Güney Kore’de öğretmen ücretleri çok iyi denebilecek düzeydedir. 15 yıl deneyimli bir ortaokul
öğretmeni 2009 yılında, GSMH’den kişi başına düşen tutarın yüzde 195’i kadar para kazanmaktaydı
(OECD ortalaması: yüzde 124). Ülkede öğretmenler ayrıca, birçok OECD ülkesine göre, ders vermeye
daha az zaman ayırmakta, çeşitli hazırlık çalışmaları ve yönetsel görevlerle daha çok ilgilenmektedirler.
Güney Koreli öğretmenler öğrencilerin başarısında önemli bir etkendirler. Kendilerini işlerine adamış,
çalışkan ve özverili öğretmenler toplum tarafından ödüllendirilmektedir. Yüksek sosyal statüye sahip
Güney Koreli öğretmenlerin aldıkları ücretler yüksektir ve iş güvenliği hakları vardır. Adayların sadece
yüzde beşinin kabul edildiği öğretmen yetiştirme programı oldukça rağbet görmektedir.
2009 yılı PISA sınavlarında Güney Kore, okuma dalında 539, matematikte de 546 puanla en üst dereceye
yerleşmiştir. Fen bilimlerinde, 538 puanla Finlandiya ve Japonya’nın ardından, OECD ülkeleri arasında
üçüncü sırayı almış; sayısal (dijital) okuma becerilerindeyse, 569 puanla yine en üst sırada yer almıştır.
2000 ile 2009 yılları arasında düşük okuma becerisi puanlarını iyileştiren ülkelerin çoğu, bunu başarısız
öğrencilerinin ortalamasını yükselterek yapmış olmasına karşın, Güney Kore aynı iyileşmeyi, zaten
başarılı olan öğrencilerinin başarısını daha da artırarak sağlamıştır. Güney Kore’de, sosyal-ekonomik
bakımdan geri ailelerden gelmekle birlikte başarılı olabilen, esnek, uyum sağlama yeteneği bulunan
öğrenciler, görece yüksek bir orandadır. Ülkede öğrencilerin yüzde 14’ü bu niteliği taşımaktayken, OECD
ortalaması yüzde 8’dir.
2009 yılında, Güney Kore’de yüz yüze görüşülen öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ı okulda bilgisayar
kullandıklarını bildirmişlerdir. Çoğu öğrenci evinde de bilgisayar kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin
yüzde 20’sinden az bir bölümüyse, okulda dizüstü bilgisayar kullanmaktadır. Bu oran Norveç ve
Danimarka’da yüzde 70’in, Avustralya’da ise yüzde 37’nin üzerindedir. Bilgisayar kullanımında
ortalamanın altında bir özgüven taşıdıkları anlaşılsa da, Güney Koreli öğrenciler; ödev yaparken ziyaret
edilen sayfa sayısının ölçüt alındığı 2009 yılı PISA testlerinde birinciliğe ulaştılar. Kız öğrencilerin açıkça
erkek öğrencilerden başarılı olduğu yazılı testlerle kıyaslandığında, sayısal okuma alanında kızlarla
erkekler arasındaki başarı düzeyi birbirine yakın çıkmıştır.
Güney Kore son elli yılda, gelişmekte olan bir ülkeden başı çeken bir sanayi ekonomisine dönüşmesini,
büyük ölçüde, yükselen eğitim standartlarının getirdiği başarıya borçludur. Rekabetin yoğun olduğu
Güney Kore toplumunda, aileler eğitime büyük değer vermekte, çocuklar da öğrenme çabasına istekli
olarak katılmaktadır. Devlet okullarını tamamlayan dinamik bir özel eğitim sektörü, öğrencilerin bireysel
gereksinimlerini hızla yanıtlamaktadır. Devlet politikaları, eğitimi ortalamanın üzerinde harcamalarla
desteklemektedir. İlköğretimin 1950’lerde zorunlu kılınmasının ardından, Güney Kore hükümetleri 1960
ve 1970’lerde, eğitim olanaklarının ortaokul ve lise öğrencilerine de yayılmasını sağlayacak adımlar
attılar. Amaç, nitelikli kamusal eğitimden daha fazla öğrencinin yararlanmasını güvence altına almaktı.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin eğitime sağlayacağı olanakları gören Güney Koreli yetkililer,
1990’larda, gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik bir planı uygulamaya koydular. Buna göre, tüm
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sınıflarda İnternet erişimi ve her öğretmenle her öğrenciye bir bilgisayar sağlandı. Aynı strateji, eğitim
müfredatına açık erişim ve öğretmenlerin sınıfta Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden yararlanma yolunda
eğitilmesiyle sürdürülmektedir.
Güney Kore’nin güçlü bilgi işlem sektörünün üstünlüğünden yararlanan projeyle, ülkenin tüm okullarında
kablosuz bir ağ oluşturulacak, eğitim sistemi böylece kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı
televizyonlar üzerinden yürütülecektir. Karar vericilerin belirttiğine göre, sistem 21. Yüzyılın eğitim
gereksinimlerine göre tasarlanmıştır ve tek-biçimli, standart eğitimden, yaratıcılık-tabanlı öğrenmeye
geçişi öngörmektedir. Güney Koreli öğrenciler elektronik aygıtlara yabancı değildir ve toplumsal ve
eğlence amaçlı olarak zaten kullanmaktadırlar. Elektronik malzemeleri kullanmadaki bu eğilimlerini, bu
alandaki sıralamanın en üstüne yerleştikleri 2009 PISA değerlendirmesinde de göstermişlerdir. Herkese
açık öğrenme yöntemlerine erişimi sağlamakla, “Akıllı Eğitim”; özel derslerin maliyetini karşılayabilen
ailelerle karşılayamayanları birbirine yaklaştırmaktadır. Konuyla ilgili yapılan deneme sınavları, belli bir
refah düzeyinin altındaki ailelerin çocuklarıyla, merkeze uzak alanlarda yaşayan öğrencilerin başarısında
ölçülebilir iyileşmeler görüldüğünü ortaya koymaktadır.
Yine de, eğitim alanında hala kimi belirsizlikler bulunmaktadır. Bazı okul yöneticileri, donanım
maliyetleri ve öğretmenlerin destekleyici eğitimi konularında kaygılar taşımaktadır. Öğretmenler, sınıfta
akıllı telefon ve diğer elektronik aygıtların kullanılmasının, öğrencilerin derse odaklanmasını
azaltacağından kuşkulanmaktadır. Anne babalarsa, ekran karşısında uzun saatler geçirmenin çocuklarının
sağlığına olası etkileri konusunda kaygılıdırlar. Ancak yetkililer, deneme aşamasındaki projenin yakından
izlenmekte olduğunu, bugüne dek hiçbir olumsuz etkinin görülmediğini belirmektedirler. ICT aygıtlarının
hem toplumsal hem de eğlence amaçlı kullanımı, öğrencilerin iletişime girme ve yanıtlama yeterliliklerini
geliştirmeye yardımcı olmakta, bu da onların akademik başarılarını artırmaktadır. Olası toplumsal
eşitsizlikleri hafifletmek üzere, hükümet hali vakti yerinde olmayan ailelere, donanım edinme yolunda
nakdi yardımda bulunma sözü vermiştir.
Eğitim politikaları ile ilgili söylenebilecek en önemli nokta Güney Kore hükümetinin ve eğitim
bakanlığının aldıkları kararlar sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesi için en etkili
yöntemi belirleme gayretleridir. Eğitim alanında alınan politik kararlar diğer sosyal ve ekonomik
politikalarla desteklenmektedir. Kore Milli Eğitim Bakanlığı, 2008 yılında şehir merkezlerinde yer alan
okullardaki yüksek öğrenci başarısı ile düşük gelirli kırsal bölgelerdeki okullar arasındaki uçurumu
kapatma girişiminde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Tüm ortaokul öğrencilerine maddi destek sağlanmış,
okullar bilgisayar, internet ve diğer teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bununla birlikte bu bölgelerde
eğitime erişilebilirliği arttırmak için okul sayılarını arttırmışlar ve eğitim alan çocuklara ücretsiz yemek
dağıtımına başlamışlardır.
Güney Kore, okullarını iyileştirmek ve geliştirmek için teknolojiyi kullanımını birinci öncelik olarak
kabul etmişlerdir. PISA'nın 2009'da dijital okuryazarlık testinde en yüksek puanları alarak bilgisayarlar
söz konusu olduğunda Güney Koreli çocukların en üst noktaya taşındıklarını görmekteyiz.
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Kore'deki her okulda hızlı internet erişimi sağlanmakta ve tüm sınıflarda bilgisayar, internet, akıllı
tahtalar ile donatılmıştır. Öğrenme materyallerini daha erişilebilir hale getirmek için özellikle düşük
gelirli öğrenciler dijital ders kitapları hazırlanmaktadır. 2015'e kadar yüzde yüz dijitalleşme ve tüm ders
kitaplarının okullardan, bilgisayarlardan, tabletlerden veya telefonlardan erişebilir olması hedeflerinin
gerçekleşmek üzere olduğu görülmektedir. Ayrıca okul sonrası öğrenimde çocuklara yardımcı olması için
tasarlanmış bir çevrimiçi olan siber ev öğrenme sistemi oluşturulmuştur.
Sonuç
Finliler ile Güney Korelilerin inkâr edilemez başarılarını neye borçlu olduklarını düşünmek ve ortak
noktaları tespit etmek eğitim sistem ve politikalarını değerlendirmek açısından önemli bir yaklaşım
olacaktır. Her iki ülkenin eğitim alanında gerçekleştirdikleri reformlara ve politikalara bakıldığında bazı
temel noktalarda buluştukları görülmektedir.
Öğretmenlere ve akademik başarılarına gösterilen derin saygı bu temel yaklaşımlardan biridir.
Finlandiya’da eğitim programı başvurularının sadece 10′da 1′i kabul ediliyor. 1970′lerde öğretmen
okullarının yüzde 80′inin kapatılmasından sonra geriye sadece en iyi üniversite eğitim programları kaldı.
Bu da ülkedeki öğretmenlerin statüsünü yükseltmiştir. Finlandiya’da öğretmenler bir yılda 600 saat ders
veriyor. Kalan zamanlarını mesleki gelişime, iş arkadaşlarıyla, öğrencileriyle ve ailelerle bir araya
gelmeye ayırıyorlar. Amerika’da ise öğretmenler yılın 1100 saatini sınıfta geçiriyor. İşbirliği, geri
bildirim ve mesleki gelişim için çok az zamanları kalmaktadır. Güney Kore’de öğretmen yetiştirme
programlarına başvuran adayların sadece yüzde beşi bu programlara kabul edilmektedir. Dolayısıyla her
iki ülkede en başarılar öğretmen olarak eğitim alabilmekte ve de yüksek sosyal statüsü ile ücretler
nedeniyle öğretmenlik tercih edilen bir meslek olarak kabul edilmektedir.Bir diğer önemli yaklaşım da
hem Güney Kore hem de Finlandiya hükümetlerinin eğitim politikalarını diğer sosyal projelerle
desteklemeleridir. Uygulanmasına karar verilen bir eğitim politikası veya reformundan önce çok boyutlu
düşünerek mevcut durumun hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması gibi bazı aşamalar
gerçekleştirilir. Yani okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma kararı alınmış ise öncesinde okul öncesi eğitimin
ücretsiz hale getirilmesi şeklinde bir sosyal politika ile desteklendiğini görmekteyiz.
Başarı ekseninde bir araya getirdiğimiz iki ülke eğitim politikaları için söylenebilecek en önemli ortak
nokta toplumsal uzlaşma ve sürekliliktir. Güney Kore ve Finlandiya eğitim ile ilgili kararlar alınırken tüm
paydaşların bir araya gelmesi ile oluşturulan bir toplumsal uzlaşıyı sağlamaktadırlar. Ayrıca, ülkemizde
karşılaştığımız durumun aksine, eğitim bağlamında köklü değişimlerin sıklığı kabul edilebilir ve
rasyoneldir. Finlandiya ve Güney Kore eğitim alanında politik kararlar alınırken ve politika geliştirilirken
ülkelerin kültürel, sosyal, ekonomik ve tarihsel özellikleri dikkate alınmaktadır; yenilikçilik teşvik
edilmektedir; iş dünyası ile sıkı işbirliği yapılmaktadır ve eğitim politikaları diğer sosyal ve ekonomik
politikalarla desteklenmektedir.
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Uyarlanabilir Bir Matematik Öğrenme Platformunun Tasarlanması Ve
Geliştirilmesi
Tuba TUNA ŞEN
Gazi Üniversitesi Bilişim Entitüsü, ANKARA
tubatuna.t@gmail.com
ÖZET: Uyarlanabilir öğrenme ortamlarının amacı, kişinin kendisine özgü becerilerini ve bilgi seviyesini
anlamak ve bu bilgi seviyesini artırmak için uygun metotlar sunmaktır. Bu çalışmada tasarlanan
uyarlanabilir matematik öğrenme platformu, öncelikle öğrencinin bilgi seviyesini tespit eder. Bu tespiti
yaparken alana yönelik test soruları kullanır. Daha sonra bu seviyeyi ilerletmek için ise alana yönelik
kişiye uygun düzeyde hiperortamlar sunar. Sınama ve öğretim materyalleri uyarlanabilir algoritma
sayesinde sistem akışı içerisinde eş zamanlı olarak verilir. Böylece tasarlanan uyarlanabilir matematik
öğrenme platformu öğrencinin sadece bilgi düzeyini tespit eden bir platform değil aynı zamanda
öğrenmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Anahtar Kelimeler: Uyarlanabilir Öğrenme Platformu, Kişiselleştirme, Öğrenme Sistemleri, Bilişim
Sistemleri

DESIGN AND DEVELOP AN ADAPTIVE MATHEMATICS LEARNING PLATFORM

ABSTRACT: Purpose of adaptive learning platforms is find out persons skills and level of knowledge,
and offer proper methods for increase knowledge level. The designed adaptive mathematics learning
platform in this study determine student’s knowledge level. During determination, the platform use
questions that specified in mathematics. Afterwards for increase knowledge level, offer the proper
hypermedia to student. By way of adaptive algorithm the platform present the test and learning materials
simultaneously in same process. As a result of that, the designed adaptive mathematics learning platform
make easier to determine and increase knowledge level at the same time.
Keywords: Adaptive Learning Platform, Personalization, Learning Systems, Information Systems

GİRİŞ
Uyarlanabilir öğrenme; bireysel farklılıkların eğitim-öğretimde de etkili olduğunu göz önünde
bulundurarak kişinin kendisine özgü becerilerini ve daha önce var olan bilgilerini anlamaya çalışarak bu
seviyenin üzerine eklemeler yapmayı amaçlar. Böylelikle tüm bireyleri ortalama düzeyde ele almak
yerine, düşük bilgi düzeyindeki kişiyi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışır. Bireysel farklılıklar göz önünde
bulundurularak tasarlanan öğretim ortamlarının, motivasyon ve konsantrasyonu artırarak öğrenmenin
daha etkili şekilde yapılmasını sağladığı ise literatürde çeşitli çalışmalar sonunda yer almaktadır Benzer
şekilde yüksek bilgi düzeyindeki kişinin de zamanını var olan bilgilerini sınayarak harcamak yerine daha
ileri seviyedeki bilgileri kişiye katmayı amaçlar.
Uyarlanabilir sistemler bu amaçları gerçekleştirmek için kullanıcının bilgi düzeyini analiz ederek kişiye
özel bir akış çıkaracak olan uyarlanabilir algoritmalar kullanabilir. Ve bu algoritmayı hipermedya
sistemler ile destekleyerek, kişiselleştirilmiş öğrenme seçenekleri sunar.
Bu yaklaşım sadece eğitim alan kişi için değil aynı zamanda eğitim veren kişi için de büyük kazanımdır.
Eğitim veren kişinin zamanını iyi değerlendirmesini sağlayarak, amaca daha hızlı ulaşmasına yardım
edecek verileri daha hızlı ve doğru şekilde elde etmesini sağlar. Bunun yanı sıra bilişim sistemlerini de
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gereksiz iş yükünden kurtararak, işlem gücünün özelleştirilmiş ve daha net sonuçlar veren sistemlere
aktarılmasına olanak tanır.
Yüksek lisans tezi olarak çalışılan ve tasarlanan öğrenme platformunun amacı, sadece uyarlanabilir test
veya uyarlanabilir hiperortam oluşturmak değil, bu iki önemli süreci birleştirmektir. Sadece uyarlanabilir
bir test düzeneği oluşturmak yerine, kişinin seviyesini tespit edecek uyarlanabilir algoritmanın çalıştığı
test düzeneğinin içerisinde, eş zamanlı olarak eğitim materyallerinin yerleştirilmesine yönelik bir
öğrenme platformu tasarlanmıştır.
Böylece uyarlanabilir algoritma öğrencinin seviyesini ölçerken aynı zamanda başarılı olamadığı bölümde
eğitim vererek, seviyesini hızlı ve etkili şekilde ilerletme amacını esas almıştır.
Hazırlanan öğrenme platformu öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 eğitim öğretim yılı 9.sınıf
Matematik dersi destekleme ve yetiştirme kursu kazanımlarında bulunan Denklem ve Eşitsizlikler-1
konusunu ele alarak hazırlanmıştır. Platformun temelini oluşturan algoritma, belirlenen konuyu üç alt
konu bloklarına ayırır ve testi uygulamaya başlar. Öğrencinin istenen başarı düzeyini sağlayamadığı her
alt konu bloğu arasında düzeylere göre konuya dair hatırlatmalar, örnek sorular, çözümlü sorular, ders
tekrarı ve görüntülü ders anlatımları sunar. Öğrenci bu materyalleri çalıştıktan sonra akışa göre teste
devam eder. Böylece öğrenme platformu öğrencinin sadece bilgisini sınamış olmaz, aynı zamanda
öğrettiği yeni bilgilerle öğrencinin bilgi düzeyini eş zamanlı artırmaya yardımcı olur. Hazırlanan
uyarlanabilir öğrenme platformu web ortamında online olarak erişilebilmek için Html içerisine
gömülecek şekilde hazırlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM
Geliştirilen öğrenme platformu öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 eğitim öğretim yılı 9.sınıf
matematik dersi destekleme ve yetiştirme kursu kazanımlarında bulunan denklem ve eşitsizlikler-1
konusunu ele alarak hazırlanmıştır. Belirlenen konu MEB 9. Sınıf Matematik dersi kazanımlarını esas
alacak şekilde üç bölüme ayrılmıştır. Hazırlanan uyarlanabilir öğrenme platformunun sahip olduğu
uyarlanabilir algoritmanın temel çalışma prensibi şu şekildedir:
i-

Denklem ve Eşitsizlikler-1 konusu MEB 9.sınıf matematik dersi kazanımlarına göre üç
bölüme ayrılmıştır. Her bölümde o kazanıma ait sorular bulunmaktadır.
Birinci bölüm: “Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar” kazanımına yönelik
sorulardan oluşur.
İkinci bölüm: “Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar”
kazanımına yönelik sorulardan oluşur.
Üçüncü bölüm: “Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur” kazanımına yönelik sorulardan oluşur.

ii-

Her bölümde sırasıyla 10,3 ve 10 sorudan oluşan üç soru bloğu vardır.
Öğrenci her bölümde ilk 10 soruluk soru bloğu ile karşılaşacaktır. O bölümden beklenen başarı
düzeyini geçen öğrenci bir sonraki bölüme geçecektir. Üçüncü bölümü başarı ile bitiren testi
bitirecek ve analiz sayfasına yönlendirilecektir.
İlk 10 soruluk soru bloğunu beklenen başarı düzeyi ile geçemeyen öğrenci, konuya ait temel
bilgilerin, hatırlatmaların, ipuçları ve çözümlü soruların bulunduğu bir ‘Ders tekrar sayfası’na
yönlendirilecektir.
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Daha sonra 3 sorudan oluşan ikinci soru bloğunu çözmeye başlayacaktır. Yine beklenen başarı
düzeyi ile geçemeyen öğrenci, videolu ders anlatımının, örnek soru ve çözümlerin bulunduğu
‘Ders anlatımı’ sayfasına yönlendirilecektir. Ve bulunduğu bölüme ait kazanımı esas alan bir
ders anlatımı öğrenciye verilecektir.
Ders anlatımı sayfasından sonra öğrenci o bölümün son soru bloğu olan 10 soruluk soru
bloğu ile karşılaşacaktır. Bu son soru bloğunun sonunda öğrenciden bulunduğu bölümü geçmesi
için istenen başarı seviyesine ulaşması beklenmektedir. Ulaştığı takdirde bir ileri bölüme
geçirilecek, ulaşamadığı durumda ise test bitirilecek ve doğru-yanlış sayılarının yayınlandığı
analiz sayfasına yönlendirilecektir.
Bu akış her üç bölüm için aynı şekilde devam etmektedir.
iii-

iv-

Testin bitmesi durumunda bir analiz sayfası olan ‘Sonuçlar’ sayfası yayınlanacaktır.
Öğrencinin test süresince cevapladığı sorulara ilişkin doğru-yanlış soru sayısı, süresi ve
algoritmanın yaptığı değerlendirme bu sayfada yayınlanacaktır.
Her bölümün puan hesabı MEB Puanlama Sistemi’ne göre uyarlanmıştır/oranlanmıştır.
Meb Puanlama Sistemi
PUAN

DERECE

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer
Geçmez

0-49,99

Örneğin 10 soruluk blokta 4 soruyu doğru yapan öğrencinin puanı 40, 6 soruyu doğru yapan
öğrencinin puanı 60 olarak hesaplanmaktadır. Her soru bloğunun puanlaması kendi içinde
hesaplanmaktadır ve her sorunun puan değeri aynıdır.
İlk bölümde öğrencinin MEB puanlama sistemine göre İyi ve/veya daha üstü puan (70-100
puan) alması beklenmektedir.
İkinci bölümde öğrencinin MEB puanlama sistemine göre Orta ve/veya daha üstü puan (60100 puan) alması beklenmektedir.
Üçüncü bölümde öğrencinin MEB puanlama sistemine göre Orta ve/veya daha üstü puan (60100 puan) alması beklenmektedir.
Başarılması istenen bu başarı seviyeleri, bölümlerin kazanımlarının gerekliliklerine, bir ileri
bölüm için gerekli temel bilgiyi vermesine ve MEB puanlama sistemine göre öğrencinin başarı
seviyesinin orta ve daha üstü olmasının amaçlanmasına göre belirlenmiştir.
v-

Platform; Wamp server kullanılarak, yerel sunucuda çalıştırılmaktadır. Adobe Dreamweaver
CC ile platform oluşturulmuş olup, Adobe Photoshop ve Illustrator CC ile görsel materyaller
hazırlanmıştır.
PHP, HTML içine gömülebilen betik ve programlama dili ile programlanmıştır. Aynı
zamanda MySQL kullanılarak, PHPmyadmin arayüzü ile veritabanı yapılandırılması yapılmıştır.
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Arayüzü, responsive yani her cihaza duyarlıdır. Platform girişi, kullanıcı girişi olarak
yapılandırılmış olup belirlenen algoritma ile programlanmıştır.

BULGULAR ve SONUÇLAR
Öğretimin temel ilkeleri arasında bulunan ‘Öğrenciye Görelik İlkesi’; Aynı yaş grubundaki öğrencilerin
farklı ilgi, zeka ve fizyolojik özelliklere sahip olduğunu ve bu sebeplerle eğitim-öğretimde öğrencinin
gelişim seviyesine uygun materyallerin seçilmesi gerektiğini savunur. Bu ilkenin, öğrenciye aktarılan
bilgilerin sınanması/test uygulanması aşamasında da etkin olması, daha doğru test sonuçlarına ulaşmamızı
sağlayarak eğitim-öğretim kalitesini artıracaktır.
Bu yaklaşımla hazırlanan çalışma, alanyazındaki diğer çalışmalardan farklı olarak, sadece uyarlanabilir
test veya uyarlanabilir hiperortam oluşturmayı değil, bu iki önemli süreci birleştirmeyi amaçlamıştır.
Sadece uyarlanabilir bir test düzeneği oluşturmak yerine, kişinin seviyesini tespit edecek uyarlanabilir
algoritmanın çalıştığı test düzeneğinin içerisinde, eş zamanlı olarak eğitim materyalleri yerleştirilerek
özgün bir platform tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencinin seviyesini ölçerken aynı zamanda bilgi eksikliği
nedeniyle zorlandığı bölümde eğitim vererek, seviyesini hızlı ve etkili şekilde ilerletmek esas alınmıştır.
Tasarlanan bu öğretim platformunun temel amacı uyarlanabilir testten yardım alarak uyarlanabilir
öğrenme ortamı geliştirmektir.
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Matematik öğretiminde birebir eğitim ve sınıf eğitiminde, öğrenciler matematik dersinde öğrenemedikleri
konulardan sonraki konularda ilgilerinin dağıldığı gözlemlenmiştir. Test ve benzeri uygulamalarla
bilgileri sınandıktan sonra konu anlatımına tekrar dönmenin öğrenciler için zor olduğu belirlenmiştir. Bu
gözlemlerden yola çıkarak hazırlanan öğrenme platformunda eş zamanlı olarak öğrencinin konuya ait
bilgi düzeyi tespit edilmekte, test akışı içerisinde algoritmanın eksik olduğunu tespit ettiği alt konularda
öğretim materyalleri sunulmakta ve öğrencinin ilgisi dağılmadan konuya ait verilmesi gereken
kazanımların verilmesi sağlanmaktadır.
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Eğitimde Bulut Bilişim Uygulamaları
Ebuzer Altungök
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır
Bünyamin Atıcı
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ÖZET: Eğitim kurumlarının teknolojik imkânlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi, bu teknolojilerin
eğitim ortamlarına uyarlanabilmesine bağlıdır. Son zamanlar da ortaya çıkan ve büyük bir hızla gelişen
bilgi iletişim teknolojilerinden birisi de bulut bilişim teknolojisidir. Bulut Bilişim donanım, yazılım ve
verilerin internet ortamında sanal bir sunucu da tutularak istenildiği anda ulaşılıp uygulama yapma imkânı
tanıyan bir teknolojidir. Özellikle uzaktan eğitim kapsamında öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme
faaliyetlerini gerçekleştirmesi açısından mekân ve zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak bilgilere anında
ulaşabilme, bunları gözden geçirip paydaşları ile paylaşma imkânı sunmaktadır. Eğitimde bulut bilişim
hizmeti sunan yapılara baktığımızda Google, IBM, Microsoft, HP, Amazon vb. gibi birçok kuruluşun
bulunduğunu görmekteyiz. Bu kuruluşlar temel düzeyde kullanım ve depolama hizmetlerini ücretsiz
olarak sunmakta, bu da öğrenenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bununla sürekli olarak hızlı bir
internet bağlantısı istemesi, serverların maruz kaldığı saldırılar sonucu ortaya çıkan güvenlik problemleri,
veri kaybı ve güven problemleri gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bu problemlerin aşılması ile bu
teknolojinin eğitim kurumlarında kullanımı ve yaygınlaşması uzun sürmeyecektir. Bu çalışmada
amaçlanan yeni gelişen bu teknolojinin özellikleri, avantajlarını tespit etmek, eğitim ortamlarında
kullanılan uygulamaların neler olduğunu görmek ve bu uygulamalar sonunda nasıl bir durumun ortaya
çıktığını tespit etmektir.
Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Bulut Bilişim Uygulamaları, Uzaktan Eğitim
1. GİRİŞ
İnsanların daha düşük miktarlarda para harcayarak BİT araçlarından yararlanma isteği Bulut Bilişim(BB)
teknolojilerinin doğmasını sağlamıştır. Özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan bu teknoloji genel
olarak ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım alt yapısının internette bulunan bir ana makine aracılığıyla sağlandığı ve
insanlarında bundan yararlandığı bir teknoloji olarak görebiliriz (Yıldız,2010). İnsanların BB teknolojisini kullanmaya
iten en önemli etken BİT her geçen gün maliyeti artmakta ve harcanan paranın karşılığı da tam olarak alınamamaktadır.
Daha az maliyetli teknolojilere geçiş gereklidir. İnsanlarda, kamu kurumlarında ve özel sektörlerde BİT araçlarının
maliyetinin azaltılması isteği BB teknolojilerinin gelişmesine ve insan hayatında yerini almasını sağlamıştır. Bir çok
ülke başta ABD, Avrupa ülkeleri, Singapur gibi ülkeler bu teknolojilere büyük yatırımlar yatırmışlardır. Kullanıcılar
ellerindeki düşük teknolojik bilgisayarlarla çok karmaşık ve zor işlemleri yapabilmek için bir başka bilgisayara
bağlanarak o bilgisayarın donanım ve yazılım hizmetlerinden yararlanılması olarak görülebilir (Armutlu ve Akçay,
2013).
2. BULUT BİLİŞİM
Bulut bilişim kullanıcıların ihtiyaç duydukları teknolojik ve yazılımsal altyapının internet ortamından
sağlandığı, bilgi iletişim servislerini kendi bünyesinde barındıran bir makineyi ifade eden bir kavramdır. Bu teknoloji
sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duydukları verileri kaydedip saklama, gerektiği zaman bunlara erişip bunları kullanma ve
bunları silip kaydetme imkânına sahip oldukları, büyük bir oranda tasarruf sağlayan birçok alanda kullanılan bir
teknolojidir. Oyun, sağlık, ticaret, eğitim gibi birçok alanda kullanılan bu çok az miktarda para gerektiren düşük
teknolojik araçlarla bile kullanılma imkânı sağlar. BB ihtiyaç duyulan veya ortak kullanılması gereken kaynakların
anından kullanıcıların kullanımına hazır hale getirilebilen, kullanımı ve yönetilmesi kolay olan bilgi iletişim
teknolojileri açarları olarak ta tanımlanmaktadır. (Armutlu ve ark, 2013) Bu teknolojinin günümüz dünyasında hızla
yaygınlaşması insanlara sundukları altyapı hizmetlerini internet üzerinden ihtiyaca, talebe göre erişim sağlayan bir
modeli olarak ta görülmektedir. Kullanıcıların kullandıkları ölçüde para ödeme olanağı sunan bir sistem olduğundan her
geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Eğitim, sağlık, ticaret gibi birçok alanda bu teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Bugün BİT araçları kurulumu ve bu
teknolojilerin kullanılması için yeterli oranda gelişmiş eleman ihtiyacı kamu kurumlarını ve özel sektör kurumlarını BB
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doğru itmiştir. Eğitim dünyasında da özellikle okullarda BİT kurulması ve bunları kullanabilen yetişmiş eleman
ihtiyacından dolayı BB teknolojilerinin de eğitim alanında kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu da eğitim
alanında da BB teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaşmasını sağlamıştır (Küçüksille ve Selvi, 2012).

3. EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİM
Teknolojinin büyük bir hızla gelişip değişti, hayatımızın her anı ve her safhasına girdi bir ortamda toplumların
gelişmek için meydana gelen bu gelişmelere karşı kayıtsız kalması düşünülemez. Bir toplumun üyesi olan bireylerin
kendilerine, toplumlarına karşı yerine getirmeleri gereken görev sorumlulukları artık teknoloji araçlarını kullanmadan
gerçekleştirme olanağı nerdeyse kalmamıştır (Akgün, Yılmaz ve Seferoğlu, 2011). Dünya’da ekonomi, siyasi,
teknolojik vb. alanlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerin en fazla etkilediği alanlardan biriside eğitim dünyasıdır
(Sarıtaş ve Üner, 2011). Ülkelerin meydana gelen bu değim ve gelişmeye ayak uydurması konusunda toplumlara
yardımcı olabilecek ön önemli araç eğitimdir. Eğitim sayesinde ülkeler ekonomik kalkınmışlıklarını yükseltebilir,
ekonomik kalkınma sayesinde de teknolojinin getirmiş olduğu yenilikleri yakalayabilirler (Yadav, 2014). Yaşamımızın
her alanına girmiş bulunan bu teknolojiler sayesinde bilginin üretilmesi, yayılması çok hızlı bir şekilde
gerçekleşmektedir. Hızla gelişen bilgiyi elde edip kullanmak için ise bilgi iletişim teknolojilerinden olabildiğince
yararlanmak gerekmektedir. bu teknolojilerden biri olarak ta son zamanlarda gelişen ve gittikçe kullanımının
yaygınlaştığı Bulut Bilişim Teknolojisidir. Kurumların ihtiyaç duydukları teknolojik alt yapının başka bir kurum veya
kuruluşlar tarafından sağlanması durumu olan bulut bilişim (Turan, 2014) eğitim ortamlarının teknoloji konusunda
yaşadıkları sorunların çözümüne ilişiklin bir alternatif olabilecek kapasiteye sahiptir.Sürekli olarak gelişen bilgi iletişim
teknolojilerinden biri olan bulut bilişim teknolojilerinin bireylerin hizmetine girmesi ve kullanım alanın yaygınlaşması
için çok fazla zaman geçmemiştir. Bu teknolojinin de eğitim ortamlarında kullanılması, öğrenme süreçlerinde
öğrencilerin öğrenmelerine pozitif etkileri olacaktır (Piotrowski, 2013). Bulut bilişimin teknolojilerinin özelliklerini göz
önüne aldığımız zaman eğitim kurumları tarafında gizli tutulması gerek bilgilerin saklanabilmesi, bellek alanı ile gerekli
bilgi ve belgelerin kaydedilip saklana bilmesi gerekir. Sahip olunması gereken en önemli özellik ise istediğiniz anda
istediğiniz yerden bağlanıp işlem yapabilme olanağı sunması (Taher ve Bay, 2013) bu teknolojini eğitim kurumlarında
neden kullanılması gerektiğini açıklamaktadır. Öğrenme ve öğretme ortamlarını zaman ve mekân sınırlamasından
kurtaracak olan bu teknoloji öğrencilerin öğrencilerini paylaşması işbirlikli öğrenmenin önemi düşünüldüğünde bulut
bilişim teknolojisin değeri daha iyi anlaşılacaktır (Liao, 2014). Ayrıca öğrencilerin yaşam boyu öğrenme etkinliğini
okul yaşamı dışında, okulda verilen eğitim de farklı olarak kendi istediklerini öğrenme, gerçekleştire bilmesi, kişisel
öğrenme ihtiyaçlarını (Mutlu, 2015) ve bu öğrendiklerini paylaşma isteklerinin karşılanması da gerekmektedir. Bu
açıdan düşünüldüğünde eğitim kurumları için gerekli olan teknolojik altyapının bulut bilişim servileri tarafından
karşılanması, kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak otomatik bir şekilde servis sağlayıcıları tarafından altyapı
hizmetleri arttırılıp azaltıldığı için gereksiz kullanım veya darboğazlar yaşanmaz, (Küçüksille ve ark, 2012) eğitim
kurumlarını büyük bir yükten kaldırmış olacaktır.

4. EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARI
Bulut teknolojisi 60’lı yıllarda ortaya atıldığından günümüze kadar geçen sürede birçok tanımı yapılış ve
birçok uygulama geliştirilmiştir. Genelde bir bilgisayarın ihtiyaç duyduğu program, uygulama veya verilerin internet
kullanılarak ulaşıp uygulamaların gerçekleştirilmesi olarak görebiliriz (Küçüksille ve Selvi, 2012). Yapılan araştırmalar
incelendiğinde bir çok uygulamanın bulunduğu ve bunların eğitim, sağlık, ticari vb. alanlarda kullanıldığını
görmekteyiz. Bu uygulamalara bakacak olursak;


Microsoft Bulut Hizmetleri: Microsoft bakıldığında eğitim kurumlarına büyük mali esneklik sağlayarak
oluşturduğu Microsoft Live @ edu sunmaktadır (Alshwaier ve ark, 2012). Microsoft Live @ Edu sağladığı
avantajlara baktığımız zaman maliyetleri en aza indirdiği, öğrenenler ve öğretmenler arasında işbirliğini sağlayan,
sistem bakımı için harcanan zamanı en aza indiren yer yerden erişim imkanı sunan, popüler web tarayıcılar ile
uyumlu çalışan bir platformdur (Kumar, Kommareddy ve Rani, 2013).
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Google Bulut Hizmetleri: Google Apps baktığımızda bulut servisi içinde maillerimizi, dokümanlarımızı,
sunumlarımızı rahatlıkla saklayabileceğimiz, bunlar kullanıp değişiklikler yapabileceğimiz gibi bir çok hizmeti
sunmaktadır (Soykan, 2013). Gmail uygulamasın ile mail hizmetlerinden yararlanabilir, Google talk ile görüntülü
ve seli konuşmalar yapabilirsiniz. Google Driver ile kullanıcıların istedikleri yerde ve zamanda, internet erişimi
olduğu sürece, bilgisayar, mobil cihazlar, akıllı telefonlar ile dosya ve dokümanlarınızı kaydedip kullanabileceğiniz
bir depolama hizmetidir. Google Docs dosya, resim, çizim vb. içerikleri birçok insanla bir araya gelerek paylaşıp
birlikte bir içerik oluşturabileceğimiz, Google Driver içinde depolayabileceğimiz bir Google Apps uygulamasıdır
(Sarıtaş, 2013).
Amazon Bulut Hizmetleri: Yazılımcılar için web ölçekli bilgi işlem amaçlı tasarlanan yeniden
boyutlandırılabilme kapasitesine sahip en kapsamlı servislerden biridir (Kumar ve ark, 2013). Esnek, güvenilir ve
ölçeklenebilme özelliği kullanışlı bir bulut hizmeti sunar. Temelde sanal makinalar üzerinde işletim sistemlerinin
kurulması, kullanılması ve bunların imajlarının alınması hizmetini sunar. Amazon CloudFront ile içeriklerin
dağıtımında verilerin hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir hizmettir. Amazon EC2 eğitim alanında yeniden
ölçeklendirilme özelliği katan, eğitimciler için işletim sistemi, uygulamalar ve veri tabanı sağlar (Alshwaier ve ark,
2013)
IBM Bulut Hizmetleri: Öğrenenlerin, eğitimcilerin, yöneticilerin bilgisayar kullanımında uzman olmalarına gerek
kalmadan uygulama ve programları kullanmalarına imkân tanır, açık kaynak kodlu yazılımlar ile eğitim
kurumlarının teknoloji maliyetlerini en aza indirmeyi hedefler (Kumar ve ark, 2013). IBM LotusLive işbirliği ile
öğrencilerin kampus içi ve dışında eğitmenlere veya yöneticilerle işbirliği içinde çalışmalarını sağlayan bir
uygulamadır. Sanal bilgisayar üzerinde kurulan sanal laboratuvarlar ile eğitim kurumlarına altyapı hizmetleri ile
açık kaynak kodlu yazılım hizmetleri ile destek sağlarlar. IBM Smart platformu ise kullanıcıların eski ve yavaş
bilgisayarlara sahip olsalar bile hızlı bir şekilde sorgulama yapma imkânı tanır. IBM Akıllı Masaüstü bulutu
sayesinde eğitim kurumlarına sanal ortamlara tam erişim imkanı sağlar (Alshwaier, 2012).
Salesforce.com Bulut Hizmeti: Salesforce tarafından eğitim kurumları için sunulan hizmetlerde maliyet açısından
büyük indirimler iler hizmet sunan bir kuruluştur. Öğrenenler ve eğitmenler için daha verimli çalışan, işbirliğine
dayalı, kullanılan programlar ve uygulamalar açısında daha yenilikçi bir hizmet sunmaktadır. Ayrıca eğitmenlerin
yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, çalışma guruplarının kişisel verilerinin takibinde daha verimli hizmetler
sunmaktadır (Kumar ve ark, 2013).
Dropbox Bulut Hizmetleri: Farklı cihazlar aracılığıyla online bir şekilde verilerin depolanması hizmeti sunan
bunu hızlı bir şekilde yaparken de verilerin depolanmasında kullanıcılar için büyük oranda tasarruf imkânı sunar
(Soykan, 2013).
Oracle Bulut Hizmeti: Veritabanı, programlar, web sunucuları ile oracle’ın grid altyapısını temel alan özel ve
halka açık servis hizmetleri sunmaktadır. Kullanıcıların uygulama geliştirmelerine ve bu uygulamalarını
kullanmalarına imkân sağlar (Aksu, 2013). Aynı zamanda farklı işletim sistemleri, web üzerinden Office
programları kullanma imkânı yüksek performans ile kaliteli, kullanıcı sayısına göre ölçeklenebile, esnek bir
yapıdadır. Sanal bir laboratuvar yapmak için kullanıldığı ve yukarıda sayılan bütün özellikleri göstermiştir (Taher
ve Bay, 2013).
Office.com Bulut Hizmeti: Windows ve MacOS işletim sistemleri üzerinde çalışan, İOS ve Windows Phone
üzerinde çalışabilen, 15 GB ücretsiz depolama alanı sunan, oluşturulan belgelerin Öne Drive üzerinde saklandığı,
internet explorer üzerinde erişimin sağlandığı bir servistir (Mutlu, 2015).
Evernote Bulut Hizmeti: Blackberry, iPhone, bigisayarlar vb. üzerinde ulaşım imkanı sunan not tutma, resim
çekip kaydetme, sesli olarak bir mesaj veya o an aklınıza gelen herhangi bir şeyi kaydetme imkânı sunan ve bunları
bulut üzerinde kaydederek istediğiniz yerde istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayan (İnternet erişimi olmak
kaydıyla) bir bulut hizmetidir (Soykan, 2013).
BlueSky Bulut Hizmeti: Çinin artan nüfusu, kırsal kesimler ile kentsel kesimler arasındaki eğitim hizmetleri
farkının artması, örgün eğitim ile birlikte kullanılan öğrencilerin internet ortamında işbirlikli bir şekilde çalışarak
bilgilerini paylaşmayı amaç edinen yaklaşık 200 milyon kullanıcıya ulaşmış bir bulut hizmetidir (Sevli, 2011).
HP Bulut Hizmeti: Halka açık bulut modelinin kolaylık ve maliyet açısından avantajları ile özel bulut modelinin
güvenliğini bir araya getirerek bir bulut hizmet sunmaktadır. Bulut hizmetlerini oluşturmak, yönetmek ve bakımını
yapma konusunda müşterilerine büyük imkânlar sunan, tekbir platform üzerinde birden fazla bulut modelini
birleştirerek sunan (Karma Bulut/Hybrid Cloud) kullanıma göre ölçeklenebilen bir hizmet sunmaktadır. Öğrenenler
ve eğitmenler gibi bir birinden farklı yapılar için destek sağlar. Güvenli, gizli ve uyumlu bir şekilde çoklu
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uygulamalar için destek sağlar. Kendi bulut servis portalınızı kurup yönetme imkanı sunar (Alshwaier ve ark.
2012).
Sanal Bilgisayar Laboratuvarı (VCL): Carolina Üniverstesi tarafından geliştirilen altyapı problemlerine dayalı
sorunları ve öğrencilerin bilgisayarlarında ihtiyaç duyulan programların kurulması sorununu çözmek amacıyla
yapılmıştır. Kurulan bulut hizmetleri ile ihtiyaç duyulan uygulamaların bulut üzerinde açılmasını, kurumların
yüksek özellikli donanım birimleri isteyen işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlayan bir projedir (Sevli,
2011).
İCloud: Sadece Appel ürünleri kullanan kişilerin yararlandığı dosya sakama imkanı sunan internet üzerinden alışan
bir bulut hizmetidir. iPhon’daki resimlerinizi İCloud üzerine atan ve bu resimleri Mac’ görebilmenizi sağlayan bir
bulut uygulamasıdır (Soykan, 2013).
Eucalyptus: Farklı makinalar kullanarak açık kaynaklı, hiyerarşik mimarisi olan, Amazon dosya sistemini, Xen
hypervisor sanallaştırmada kullanan bulut bilişim hizmeti sunan bir platformdur (Aksu, 2013).
ZMANDA ve AMANDA Bulut Hizmetleri: Şirketi kullanıcılarına hızlı kurulum, kolay yönetim, , açık kaynak
kodlu yedekleme ve arşivleme hizmetini düşük maliyetler ile kullanıcılarına sunan bir şirkettir. Eğitim kuruluşları
için yedekleme ve veri kurtarma hizmeti sunmaktadır (Kumar ve ark, 2013).

5. YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR
Mutlu (2015) bulut bilişim teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanılması üzerine yapmış olduğu bir
çalışmada bireylerin temel düzeyde bilgisayar kullanımında ihtiyaç duydukları uygulamaların büyük bir bölümünü
ücretsiz olarak erişebildiklerine dikkat çekmiştir (örneğin: doküman oluşturup kaydetme, silme, değiştirme veya bu
dokümanları diğer insanlarla paylaşma gibi). Kişisel öğrenme ortamları olarak görülen sosyal ağlar, wikiler, bloglar
akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar aracılığı ile rahatlıkla kullanıldığı belirtmiştir. Yarlıkaş (2014) yılında
yapmış olduğu bir çalışmada bulut bilişimin servislerinin ne kadar etkili olduğunu tespit etmek için bir model
geliştirmiştir. Çeşitli seviyelerde hizmet veren bulut bilişim servislerinin ve bu servileri kullanan bireyleri modele içinde
değerlendiren bir çalışma yapmıştır. Yapmış olduğu çalışma sonunda kendisinin geliştirdiği bir ölçek aracılığıyla
geliştirmiş olduğu modeli uyguladığı şirketlerden verileri toplamış ve farklı şirketlerden almış olduğu verilerle de
bunları doğrulamıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan firmalar ve personellerin geliştirilmiş olan bu modelin bulut
bilişimin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini dile getirdiklerini belirtmiştir. Dikbayır (2014) yapmış
olduğu bir çalışmada bulut bilişim hizmeti sunan kuruluşlar ile bu hizmetlerden yararlanan bireylerin isteklerinin en iyi
ve en ekonomik bir şekilde karşılanmasını içeren bir model geliştirmeyi amaçlamıştır. Bulut bilişim hizmeti veren
kuruluşların işlemci, hafıza, ram gibi özellikleri açısından kullanıcı sayısına göre hazırlanmış ve birbirinden farklılık
gösteren sanal makineler kurduklarını belirtmiştir. Bu sanal makineler kullanıcı sayısını karşılayamadıkları zaman
istenilen hizmeti geri çevirmekte bu da emek ve zaman kaybına yol açtığını vurgulamıştır. Bu doğrultuda hem
kullanıcıların haklarını koruyan hem de bulut bilişim hizmeti sunan şirketlerin çıkarlarını gözeten ortak yarar sağlayan
bir model geliştirdiğini öne sürmüştür. Turan (2014) yapmış olduğu bir çalışmada bulut bilişimin kullanılmasından
kaynaklanan güvenlik risklerini incelemiştir. Bulut bilişimin tercih edilmesini ihtiyaç duyulan gelişmiş donanım
birimlerin, yazılım, kullanılan bellek gibi birçok açıdan tasarruf sağlaması etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi
gibi bazı nedenlerden bahsetmiştir. Bulut bilişimin getirmiş olduğu bu yenilikler ile birlikte bazı dezavantajlarının
olduğu, bu dezavantajlardan biri hata en önemlisi de güvenlik riskleri olduğunu belirtmiştir. Bulut bilişimin altyapı,
yazılım, platform ve depolama olmak üzere 4 temel servis hizmetinden bahsetmiştir. Bu gibi avantajlarının yanın da bir
çok dezavantajının da olduğunu dile getirmiş ve bunları şu şekilde sıralamıştır: hizmet devamlılığı ve kullanışlılığı;
verilerin gizliliği, güvenliği, uygunluğu ve bu verilerin denetlenmesinin getirdiği riskler; veri transferinin, verilere
uzaktan erişimin, hizmet sağlayıcılarının getirdiği riskler şeklinde bir çok riskten bahsetmiştir. Bu gibi risklerin kamu
kurumları ve özel sektör kurumları için bir güvenirlilik sorunu olduğunu bu gibi sorunların giderildiğinde bulut bilişim
hizmetlerinin daha da yaygınlaşıp gelişeceğinden söz etmiştir. Yadav (2014) yapmış olduğu bir çalışmada bulut bilişim
teknolojilerinin eğitim ortamlarında nasıl kullanılması gerektiğini eğitim etkinliklerin de kalitenin nasıl arttırılabileceği
üzerinde durmuştur. Eğitim kurumlarının önemli bir bölümünün yüksek teknolojileri kurma ve bu teknolojileri
kullanacak elemanlarının olmamasından bulut bilişim teknolojilerinin ise hem maliyet hem de profesyonel eleman
istememesinden dolayı zamanla bulut teknolojilerinin tercih edilirliğini arttıracağını belirtmiştir. İsâilâ (2014) eğitimde
bulut bilişim üzerine yapmış olduğu bir çalışmada eğitim de meydana gelen gelişme ve değişmenin teknolojiyle paralel
bir şekilde ilerlediğini hatta bazı noktalarda teknolojiye bağımlı olduğunu belirtmiştir. Fakat sürdürülebilir bir gelişme
ve ilerlemenin sağlanması için teknolojinin imkanların doğru bir şekilde kullanılması eğitim harcanan paraların boşa
gitmemesi için teknolojinin eğitime olan etkilerinin doğru biçimde ölçülmesi gerektiğini anlatmıştır. Liao ve arkadaşları

800

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016
(2014) yapmış oldukları bir çalışmada örgün eğitim gören öğrencilerin sayısının büyük bir hızla arttığını fakat
üniversitelerdeki eğitmenlerin sayısının aynı oranda artmadığını dile getirmişler. Bu doğrultuda ortaya çıkan sorunların
çözümü için üniversitelerin e-öğrenme etkinliklerine yöneldiklerinin bunun ortaya çıkan bu sorunun çözümünde önemli
bir katkı sağladığını dile getirmişler. Fakat günümüz dünyasında işbirlikli öğrenmenin öneminin attığını göz önünde
bulundurarak e-öğrenme etkinliklerinin işbirlikli ortamlarla zenginleştirilmesi gerektiğini belirtmişler. Martinez ve
arkadaşları (2014) eğitimde bulut bilişim üzerine bir içerik analizi çalışması gerçekleştirmişler. Yapmış oldukları
çalışmada 112 tane çalışmayı seçmişler ne nitel bir araştırma yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmayı şuana
kadar yapılan eğitimde bulut bilişim ile ilgili çalışmaların konu eğilimlerini, kullanılan yazılımları, araştırmada bulut
bilişim ile ilgili olarak bahsedilen yararlarının neler olduğuna ilişkin bir tespitte bulunmak amacı ile
gerçekleştirdiklerini anlatmışlardır. Araştırma sonucunda elde ettikleri temel bulgulardan bazılarını bulut bilişimin
maliyet açısından tasarruf sağladığı, kullanımın kolay ve kullanışlı olduğu gibi avantajlarının olduğunu belirtmişlerdir.
Sharma ve Ganpati (2013) yapmış oldukları araştırmada eğitim kurularının teknolojinin getirdiği yararlardan
faydalanarak eğitimin kalitesini arttırmak istediklerini fakat maliyet açısından bu teknolojileri kullanamadıklarını
belirtmişler. Bulut bilişim teknolojisinin bu sorunlara çare olacağını vurgulayarak, yükseköğrenimde bulut bilişim
mimarisinin getireceği dezavantajları dile getirmiştir. Bulut bilişim teknolojisinin sahip olduğu avantajları ve eğitimde
fırsat eşitliği ilkesini göz önünde bulundurarak bu teknolojinin eğitim ortamlarında kullanılması gerektiğini
vurgulamışlardır. Kumar, Kommareddy ve Rani (2013) yapmış oldukları bir çalışmada eğitim ortamlarında karşılaşılan
bazı sorunlara (Kaynak yetersizliği, eğitmen azlığı vb.) vurgu yaparak bu sorunların aşılması konusunda bulut bilişim
gibi teknolojilerin çözüm olabileceğini belirtmişler. Özellikle bulut bilişimin yararlarına vurgu yaparak bu teknolojinin
eğitim ortamlarında kullanılmasının kaynak açısından önemli bir problemi çözeceğini vurgulamışlar. Günümüzdeki
öğrenme ortalarının okullardaki sınıflarla sınırlı olmadıklarını özellikle internet ortamındaki öğrenmeleri göz önünde
bulundurarak E-öğrenme ortamları olarak tanımladığımız ortamlarda öğrencilerin çok daha fazla bilgi edindiklerini dile
getirmişler. Bulut bilişim teknolojileri sayesinde de E-öğrenme etkinliklerinin daha etkin ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesinin yolunun açıldığını vurgulamışlardır.
6. SONUÇ
Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği toplumların sosyal, ekonomik, siyasal, eğitim vb. alanlarında büyük
değişikliklerin oluşmasını sağladığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen alanlardan biriside hiç
kuşkusuz eğitim alanıdır. Eğitimin toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etken unsur olduğu
yadsınamaz bir gerçek olduğu, teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurması gerekmektedir. Eğitim kurumlarının
teknolojiye ayak uydurması konusundaki beklenti bu kurumun bütün enerjisini eğitime odaklaması gerekirken
teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurma çalışması bu kurum üzerinde baskı oluşturmuştur (Küçüksille ve Sevli,
2012).
Eğitim kurumlarının teknolojiye ayak uydurması konusunda yardımcı olabilecek son yıllarda ortaya çıkmış ve
büyük bir hızla gelişmiş olan bulut bilişim teknolojisidir. Bulut bilişim teknolojisi hızlı büyüyen bir yapısıyla,
sanallaştırma hizmetiyle, kaynakları verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde kullanma imkânı ile birçok kurum ve kuruluş
tarafından tercih edilir hale gelmiştir (Mutlu, 2015). Eğitim kurumların karşılaştığı teknoloji maliyetlerini düşürmesini
sağlayan, uygulama kurulum büyük ölçüde gerekmeyen, temel düzeye deki uygulamaların ücretsiz olduğu, kullanım
konusunda uzmanlık istenmediği bir teknoloji olan bulut bilişim (Turan, 2014) her geçen gün kullanımı
yaygınlaşmaktadır.
Yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak öğrenenlere her zaman ve her ortamda bilgiye erişme imkânı sunarak, her
türlü bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak bilgiye erişme imkânlarına sahip olmalarıyla mümkün olur. Bilgisayarlar,
mobil teknolojiler, tabletler, akıllı telefonlar vb. araçlar kullanılarak kaynaklara, eğitim araçlarına, eğitim
uygulamalarına doğrudan erişim imkânı sunan bir teknoloji (Kumar ve ark., 2013) öğrenenlerin yaşam boyu
öğrenmelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayabilir. Uzaktan eğitim kapsamında ise gerçekleştirilen bütün
uygulamalarda zaman ve mekan sınırlamasının kaldırılması vurgusu yapılır. Bunu çift yönlü bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamak içinde bilgi iletişim teknolojilerine ihtiyaç duyarız (Oran ve Karadeniz, 2007). M-öğrenme açısında
bakıldığında ise öğrenenlerin bilgiye anlık bir şekilde ulaşması, bunları değerlendirmesi ve bunları akranları ile
paylaşması çağımızda bireylerden beklenen önemli özelliklerdendir. Bu beklentileri öğrenenlerin karşılaması için anlık
internet erişiminin oluğu, verileri depolamada ve uygulamalarını çalıştırmada sorun yaşamayacağı maliyetinin olmadığı
ve çok düşük maliyette olduğu bir teknolojiye ihtiyaç duyulur.
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Sonuç olarak baktığımızda eğitim kurumların teknoloji konusunda bakı altında tutulmadan teknolojinin her
türlü imkânlarından faydalanmasını sağlamak, öğrenenlerin zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın öğrenme
faaliyetlerini gerçekleştirmesini, bu konuda her türlü araç ve gereci sıkıntı yaşamadan kullanabilmesinin sağlanması
gerekir. Bütün bunları düşündüğümüzde düşük maliyetle bunların gerçekleştirilmesi mümkün olamayacağı düşüncesine
kapılabiliriz. Fakat yapılan araştırma ve incelemelerde bulut bilişim teknolojisinin bu konuda büyük bir avantaja sahip
olduğu, bulut bilişim ile bu hedeflerin gerçekleştirilebileceği kanısına varılmaktadır.
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Mobil öğrenme ile ilgili yapılan çalışmaların karşılaştırmalı bir incelemesi
Zeynep Yıldız
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri
Bünyamin Atıcı
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Günümüzde hızlı bir şekilde gelişen mobil cihazlar yaşam şeklimizi etkilediği gibi öğrenme biçimlerimizi de
etkilemektedir. Dolayısıyla mobil cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu cihazların sunduğu
fırsatlar ve temel unsuru olan esneklik özelliği göz önüne alındığında etkili bir öğrenme modeli olarak mobil öğrenme
karşımıza çıkmaktadır. Mobil öğrenme, yer ve zaman sınırlılığını ortadan kaldırarak bireysel ihtiyaçlara cevap veren,
iletişim imkânı sağlayan, iş verimini arttıran ve mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleşen öğrenme olarak
tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 2011-2015 yılları arasındaki Eric, Yök Tez Merkezi ve Google Akademik veri
tabanlarından mobil öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar taranmıştır. Bu sayede yapılan çalışmaların incelenmesi ile
bu çalışmaların eksik kalan veya çalışılmayan kısımlarının ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Seçilen olguyu açıklama
amacıyla bilgiler derlenmiş ve çalışma alan yazın taramasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler ile
mobil öğrenme alanında yapılan çalışmaların eksikliği ortaya çıkmıştır. Facebook, twitter, wiki vb. yazılım
uygulamalarının mobil aygıtları daha dinamik ve ilgi çekici hale getirdiği ortaya çıkmıştır. Eğitim, sosyal ve sağlık
alanlarında mobil aygıt kullanımı kaçınılmaz bir hal almıştır. Bütün bu unsurlar göz önüne alındığı zaman mobil
öğrenmenin uzaktan eğitimi dönüştürecek bir yapıda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla mobil öğrenme ile
kişiselleştirme, taşınabilirlik ve her yerde öğrenme kavramlarının zamanla daha fazla önem kazanacağı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Mobil öğrenme, mobil uygulamalar, e-öğrenme, uzaktan eğitim
1.

Giriş

Mobil cihazlar, günlük yaşamımızda sıklıkla kullanılan araçlar olmanın da ötesinde yaşamımızın ayrılmaz bir
parçası olmuştur. Mobil cihaz kullanıcılarının sayısı Eylül 2014’te dünya nüfusunun %50’sini aşmıştır (Kemp, 2015).
Ve bu oran her geçen yıl artmaya devam edecektir. Erişilebilirlik kavramı, hem 21. yüzyılın bilgiye her an her yerden
ulaşma ihtiyacı, hem de kırsal gibi dezavantajlı bölgelere bilgiyi ulaştırabilme imkânı olarak ele alınabilir (Ozan, 2013).
Bulunduğumuz zaman itibari ile “informal öğrenme” öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır.
Bu açıdan Ozan 2013’te yaptığı çalışma da öğrenmenin bireyin istek ve ihtiyaçlarının ön planda olduğu, daha sosyal,
anlık iletişimin önem kazandığı mobil ortamlara kaydığını belirtmiştir. Traxler 2011’de yaptığı çalışmada mobil
ortamların sağladığı imkânlar ile öğrenme sürecinin bireyselleştirilebilir, otantik, durumlu ve bütüncül bir yapıya
kavuştuğunu belirtmiştir.
Mobil aygıtlar için geliştirilen yazılım uygulamaları, facebook, twitter, blog, wiki vb. web 2.0 araçlarının
kullanımı mobil aygıtların daha ilgi çekici, bireysel, ikna edici ve dinamik hale gelmesini sağlamıştır (Park, 2011). Bu
aygıtların gelişmesi ve kullanımının artması ile birlikte bulut bilişim kuramı gündeme gelmiştir. Bulut bilişim
geleneksel öğrenme kadar etkilidir. Eğitim alanında kaliteli hizmet verebilmek amacıyla geleneksel eğitime alternatif
olarak mobil cihazlar ile uzakta eğitim gerçekleştirilebilir. Bu sayede öğrenciler zaman-mekân sınırını aşarak eğitim
özgürlüğünü elde etmiş olacaktır. Aynı zamanda bu sistem ile kişisel ve kurumsal altyapı maliyeti de ortadan kalkmış
olacaktır. Gelişmiş ülkelerde akademisyen ve öğrencilere yönelik mobil cihaz kullanımı hakkında çalışmalara yer
verilmektedir. Hatta bazı üniversitelerde dersler tamamen mobil aygıtlar üzerinden gerçekleşmektedir. Ülkemizde ise
m-öğrenme yeni bir alandır. Bu nedenle farklı açılardan ele alan araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır
2. Mobil öğrenme ve ilgili araştırmalar
Mobil öğrenme literatürde farlı şekillerde tanımlanmıştır. Mobil öğrenme, sadece mobil cihazlar kullanılarak
yapılan öğrenme değil, bağlamlar arası öğrenmedir (Walker, 2007; aktaran: Demir, 2014). Mobil öğrenme, öğrenenin
önceden belirlenmiş bir yerde olmadığı zamanda gerçekleşen herhangi bir çeşit öğrenme ya da öğrenenin mobil
teknolojilerin sunduğu öğrenme fırsatlarını avantaja çevirebildiği zamanda gerçekleşen öğrenme olarak tanımlamaktadır
(O’Malley vd., 2003’den akt.Demir, 2014). Mobil öğrenme günlük hayatta her an yanımızda bulundurabileceğimiz
taşınabilir cihazlar aracılığıyla yapılan e-öğrenme olarak tanımlanmaktadır (Trifonova ve Ronchetti, 2003’den akt.
Demir, 2014). Wu vd.’de (2012) yaptığı çalışmada 2003-2010 yılları arasındaki çalışmaların bir meta analizini
oluşturarak mobil öğrenmeye yönelik önemli bilgiler elde etmiştir. Wu yaptığı çalışmada mobil öğrenmede şuan için en
yaygın kullanılan cihazların cep telefonları ve PDA’lar olduğunu belirtmiştir. Mobil öğrenme ile ilgili elde ettiği
bulgular şu şekildedir:
 Mobil öğrenme çalışmalarının çoğunun araştırma amacı, etkinliğe odaklanmak, ardından mobil öğrenme
sistemini tasarlamak.
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 Araştırmanın amacı değerlendirme ya da tasarım odaklı da olsa, anketler ve deneysel yöntemler tercih edilen
araştırma modelleridir.
 Mobil öğrenme çalışmalarında araştırma sonuçları önemli ölçüde olumludur.
 Mobil öğrenme için çok sık kullanılan cihazlar mobil telefonlar ve PDA’lardır fakat bu gelecekte yeni gelişen
teknoloji ile değişebilir.
 Mobil öğrenme ilkokulların ardından yükseköğretim kurumlarında da çok yaygındır
 Mobil öğrenmeyi en sık destekleyenler meslek ve uygulamalı bilimlerdeki öğrenciler, ardından beşeri ve
formal bilimlerdir.
 Mobil öğrenme kategorisindeki en fazla atıf mobil öğrenme sistem tasarımına, ardından sistem etkinliğinedir.
E-öğrenme ( uzaktan eğitim) öğrenmeyi sınıf dışına taşırken, mobil öğrenme “her yerde, her zaman” öğrenme
olanağını artırmaktadır (Güzelyazıcı vd., 2014). M-öğrenme, e öğrenmenin bir sınırlılığı olan “her zaman öğrenme”yi
tamamlamaktadır. Gülyazıcı ve diğerleri yaptığı çalışmada mobil öğrenmede mobil cihazlar kadar önem arz eden bir
başka faktörün de mobil iletişim teknolojilerinin olduğunu ve bu teknolojilerin sunmuş olduğu servisler ve bant
genişliği öğrenme ortamına erişim türünü ve etkileşim biçimini etkilediğini belirtmiştir.
Keskin ve Metcalf’de (2011) yaptığı çalışmada m-öğrenmeyi dünya çapında gözde olan bir çalışma alanı
olarak tanımlamıştır. Farklı disiplinlerdeki araştırmacılarında dikkatini çeken bir konu olduğu için m-öğrenmeyi farklı
kişiler çok farklı şekillerde tanımlamışlardır. Keskin ve Metcalf ise çalışmalarında m-öğrenmeyi daha anlamak için
çalışmaları gözden geçirmiştir. Konuyla ilgili çalışmalara da birçok farklı kuram, uygulama ve yaklaşım bulunmaktadır.
Bunlar tartışılır ve uygulamalara bağlanırsa mobil öğrenme daha anlaşılır bir hale gelecektir.
2015’te Shin ve Kang, bir bilgi sistemi olan TAM’- (Teknoloji Kabul Modeli) kullanarak öğrencilerin mobil
öğrenmeyi kabul etmelerini ve bu modelin öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Mobil öğrenmeye
geçişte etkili olan sistematik, bireysel ve sosyal faktörlerin yapısını araştırmak için ise yapısal eşitlik modelini
kullanmışlardır. Elde edilen bulgulara göre, çevrimiçi üniversitelerde öğrenciler mobil teknolojiyi, yeni bir öğrenme
aracı olarak kabul etmeye başlamışlarıdır. Sonuç olarak mobil teknoloji kabulünün hem doğrudan hem de dolaylı olarak
öğrenme başarısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Açık ve uzaktan eğitim temelli kurumlarda mobil öğrenme
tasarımı ve uygulamasının pratik uygulamalar için potansiyel olduğu ortaya çıkmıştır. Mobil LMS’lerinin kullanımı
öğrenme memnuniyeti ve öğrenme başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir.
Teknolojide mobil kavramının vurgulanan özelliği donanımın sabit olmaması, hizmette ise mobil cihaz
kullanıcısının hareket özgürlüğüdür. Kullanıcıların zaman ve mekandan bağımsız olarak mobil içeriğe erişebilmesi bu
teknolojinin en belirgin özelliğidir. “Mobil içerik”, mobil cihazlardan erişilmek üzere bu ortam için biçimlendirilip
oluşturulan ve iletilen bir yapıya sahiptir. Mobil içerik, mobil araçlarda ve/veya yazılımlarda okunabilen, izlenebilen,
dinlenebilen ya da üretilen, biçimlendirilen, düzenlenebilen unsurların genel adıdır (Köroğlu, 2010’dan akt. Saraç,
2014).
Callum ve Jeffrey (2013) yaptığı çalışmada zaman mekan sınırını ortadan kaldırarak etkin bir öğrenme yolu
olarak mobil teknolojiyi belirtmiştir. Mobil cihazların benimsenmesi çoğunlukla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması
durumuna bağlıdır. Ancak ilginin fazla olmasına rağmen öğrenci kabulünde etkili olan faktörlerle ilgili sınırlı bilgi
bulunmaktadır. Callum ve Jeffrey yaptıkları çalışma ile mobil öğrenme kabulünde BIT becerilerinin önemli rol
oynadığını belirtmiştir.
Okullarda sürdürülebilir mobil öğrenme uygulamalarının insan ile ilgili olan temel konularını da ele almak
gerekir;




Öğretmen ve öğrencilerin programa karşı olumlu tutum geliştirmesi,
Anahtar oyuncular arasında etkili bir iletişim sağlanması.

Furió vd. (2015), öğrenmede farklı yöntemlerin kullanılabileceğini ve farklı açılardan karşılaştırılabileceğini
dile getirmişlerdir. Çalışmalarında bir iPhone oyunu geliştirmişlerdir ve bunu geleneksel sınıf ortamına alternatif olarak
kullanmışlardır. Yapılan çalışmanın motivasyon sonuçları, çocukların iPhone uygulamasını geleneksel sınıf dersinden
daha etkili bulduğunu göstermiştir. Bunun için bu tür uygulamaların ilköğretimdeki öğrencilerin derslerini
desteklemeleri ve güçlendirmeleri için bir yol olarak düşünülebilir.
Ng ve Nicholas (2013) çalışmasında m-öğrenmenin eğitim kurumlarında uygulanması, karşılaşılan sorunların
belirlenmesi ve m-öğrenmenin bütünsel faktörleri incelenmiştir. Çalışmalarında m-öğrenme için kişi merkezli
sürdürülebilir model önermektedirler. Buna göre liderlik ekibi (toplum, teknik destek personeli, öğretmen ve öğrenciler)
arasındaki başarılı etkileşim önemlidir.
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2015’te Keskin ve Kılınç, yaptığı çalışmada mobil öğrenmeye yönelik uygulama platformlarını
karşılaştırmıştır. Mobil öğrenmeyi zaman-mekan sınırı olmadan eğitim içeriğine erişimi sağlayan, karşılıklı iletişim
imkanı veren, bireysel ihtiyaçlara cevap veren bir öğrenme aracı olarak tanımlamaktadır. Mobil cihaz kullanımının
artmasıyla birlikte mobil uygulama kullanan bireylerin sayısının artması, öğrenme tabanında mobil öğrenmeye olan
ilgiyi arttırmıştır. Mobil uyumlu siteler ve uygulamalardan hangisinin daha üstün olduğu hala tartışılmaktadır. Bunu
belirlemek için öncelikle uygulama kim tarafında ve hangi amaçlarla kullanılıyor sorularına yanıt bulmak gerekir.
Alrasheedi ve Capretz (2015), hızla gelişen teknoloji ile mobil öğrenmenin özellikle de yüksek öğrenimde
inanılmaz fırsatlar sunduğunu belirtmiştir. Üniversiteler ve ilgili kurumlarda bu alanda yapılan pilot çalışmalar çok
sayıda olmasına rağmen, bu kurumlarda mobil öğrenme ortamlarının etkin kullanımı ve eğitim-öğretimi nasıl
destekleyeceği daha az bilinmektedir. Bu çalışmaların başlıca eksikliği ise, m-öğrenme ile ilgili çalışmaların
karşılaştırması ve kabulünde etkili olan faktörleri belirlemede çok az çabanın gösterilmesidir. Alrasheedi ve Capretz,
meta analiz tekniği ile mobil öğrenme alanındaki kritik başarı unsurlarını değerlendirerek sistematik bir analiz çalışması
yapmıştır. Aynı zamanda mobil öğrenmeyi etkileyen kritik başarı unsurları ile ilgili anlayışı genişletmeye çalışmışlardır.
Çalışmalarında Naismmith ve Corlett (2006) tarafından güncellenmiş verilerden ilham alınarak birçok çalışmanın metaanalizi gerçekleştirilmiştir. Meta analiz sonuçları göstermiştir ki, eğitimcilerin beceri yeterlilikleri, kurumsal destek ve
değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik başarı faktörleri az sayıda çalışmada göz önüne alınmıştır. Ancak
elde edilen sonuçlar, bu unsurların önemli olmadığı anlamına gelmez. Gelecek çalışmalarda, üniversite yönetimi,
öğrenciler ve öğretim elemanlarını faklı gruplar halinde ele alarak kritik başarı unsurları sınıflandırılacak ve sistematik
olarak araştırılacağını belirtmişlerdir.
2012 yılında Serin, yaptığı çalışmada KKTC’de bir üniversitedeki öğretmen adaylarının bölüm ve
cinsiyetlerine göre m-öğrenme algılarını ve öğrenme düzeylerini incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen
adaylarının m-öğrenme algılarının düşük seviyede olduğu ve çoğunun m-öğrenme hakkında bilgisi olmadığı ortaya
çıkmıştır. Bu iki değişken öğretmen adaylarının cinsiyet ve bölümlerine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir.
Okullarda mobil öğrenmenin ne olduğu ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması, gerçekleştirilen çalışmaların
eğitimciler ile desteklenmesi ve farkı fakülte veya üniversitelerde bunlara benzer çalışmaların düzenlenmesi güz önüne
alınması gereken konulardır.
2012’de Fraga, yaptığı çalışmada mobil öğrenme ile ilgili üniversite öğretim üyelerinin ilgilerini ortaya
çıkarmaya çalışmıştır. Ayrıca öğretim üyelerinin teknolojik mesleki gelişiminin desteklenip desteklenmediğini
belirtmiştir. Çalışma da yüksek öğretimde mobil öğrenmeyle alakalı inançların hala karmaşık olduğu ortaya çıkmıştır.
Uluslararası toplum yüksek öğretimde mobil cihaz kullanımı konusunda aynı görüşe sahiptir. Yükseköğretimde mobil
öğrenme kullanımını destekleyen mesleki gelişim, başarılı uygulama için tamamlayıcı bir öğedir. Entegrasyon
teknolojisini içeren yüksek eğitim fakülteleri ile pedagojik uygulamaları değiştirmek amacıyla mesleki gelişimin
gerçekleşmesini savunmaktadır (Georgina ve Hosford, 2009’dan akt. Fraga, 2012). Ayrıca mesleki gelişimin sadece
araç kullanımını içermemesi gerektiğini, daha önemlisi eğitim uygulamaları için kullanılacak yolu da içermesi gerekir
(Spotts, 1999’dan akt. Fraga, 2012). Fraga, mesleki gelişimi yenilikçi pedagojik uygulamalar sağlamak için mobil
öğrenme uygulaması ve entegrasyonu amacıyla öğretim görevlilerine destek sağlamada anahtar bir faktör olduğunu
belirtmiştir.
Gebb ve Young, 2014 yılında yaptığı çalışmada bütün kullanıcı gruplarının mobil aygıt kullanımının arttığını
belirtmiştir. Mobil öğrenme akademik kurumlar için isteğe bağlıdır ancak çaba gerektirir. Özellikle de mesafe engeli o
olan öğrenciler için mobil öğrenme çerçevesinde bir müfredat geliştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin mobil
girişimlerini destekleyerek mobil aygıtları nasıl kullandığı tespit edilebilir. Mobil öğrenme uzaktan eğitimin önemli bir
bileşenidir. Geleneksel olmayan uzaktan eğitim öğrencilerine sunduğu esneklik, erişim ve içerik deposu onu ideal bir
yöntem yapar. Uzaktan eğitim programları akademik kütüphaneler için temel bir hizmet noktası olarak
düşünülmektedir.
Mobil aygıtlar ile çalışan kütüphaneciler ve eğitimcilerin, öğrencilere yardım etmek amacıyla hazırlıklı olması
gerekmektedir. Öğretmenlikte mobil teknoloji kullanımı, ek bilgi, beceri ve yaratıcılık gerektirir. İlk olarak öğrencilerin
hangi kaynakları kullandığını belirlemesi daha sonra diğer öğrencilerle bu kaynakları paylaşması gerekir. Bu paylaşım
öğrenme topluluğu için tercih edilen uygulamalar veya kullanımları listeleyen bir mobil kaynak kılavuzu oluşturarak
gerçekleştirilebilir. Bu yüzden mobil cihaz kullanan birçok öğrenci, mobil bir platform üzerinde kurumsal kaynaklarda
mevcut olması şarttır. Bu kaynaklar sadece okulun öğrenme yönetim yazılımını içermez aynı zamanda takvim, dizinler
ve duyurular gibi bilgi öğelerini de içerir. Öğrenciler mobil aygıt kullanımını önemli bir iletişim aracı olarak görürler.
Yüksek öğretim kurumları uzaktaki öğrencilere ulaşmak ve bağlanmak için bir fırsat olarak mobil teknolojiyi
kullanmaktadırlar. Kütüphanecilerin geleneksel becerileri, uzmanlığı ve yeteneği teknoloji ile güncel kalması mobil
öğrenme çevresinin vazgeçilmezidir. Onlar kendi kurumları içinde mobil girişimlere önderlik edebilirler ve hazırlıklı
olmaları gerekmektedir.
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2015 yılında Arpacı, yaptığı çalışma ile mobil öğrenmeyi kabul etmede kültürel farklılıkların rolünü anlamaya
çalışmıştır. Çalışmanın sonuçları kültür ve mobil teknoloji kabulü arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Çalışmada sadece öğrencilere odaklanılması, akademisyenlerin istekliğinin üzerinde durulmamasını bir eksiklik olarak
görülmüştür. Gelecek çalışmalarda akademisyenlerin de pedagoji, uzun vadeli finansman, müfredat, öğretmen
yeterlilikleri ve kurumsal hazırlık gibi çeşitli eğitim boyutları bakımından ele alınması gerekir. Eğitimde köklü
değişimler olması için sadece öğrencilerin yeni teknoloji ile desteklenmesi yetmez aynı zamanda akademisyenlerinde
eğitim teknolojisi okuryazarlığı ve becerileri ile donatılmış olması gerekmektedir.
3. Sonuç
Bu çalışmada mobil öğrenme, uzaktan eğitim, m-öğrenme, e-öğrenme ve mobil cihazlar ile ilgili genel bir bilgi
verilmiştir. Eğitimde mobil öğrenme bölümünde ise yapılan literatür çalışmaları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan
incelemeler ile mobil öğrenme alanında yapılan çalışmaların eksikliği ortaya çıkmıştır. Bunun çalışma sonucunda mobil
öğrenme üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekliliği hissedilmiş ve çalışmanın bu yolda bir kaynak olarak
kullanılabileceği düşünülmektedir.
Eğitim alanında, teknoloji veya mobil cihaz desteğine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Teknoloji,
günümüzde eğitimin temel yapı taşı olmuştur. Bu sayede eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak kaçınılmaz hale gelmiştir.
Öğrenci-öğretici arasındaki iletişim, bilgiyi kolay yoldan elde etme, esnek bir ortamda fikirlerini ifade etme ve
geleneksel yöntemlerle fiziksel veya mekânsal açıdan ulaşamadığımız kişilere de bilgiyi ve iletişimi ulaştırması gibi
imkânlarını düşünecek olursak; m-öğrenme eğitim hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olması gerekmektedir. Özellikle
ülkemizde mobil öğrenme alanında sadece öğrencilerin değil akademisyen ve diğer ilgili kişilerinde bu alanda
kendilerini geliştirmelerinin ve çalışmalar yapmalarının eğitime büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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